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SAMMANFATTNING  
 
Syftet med studien är att beskriva sociala relationer, samverkan och effekter av medlemskap 
för den upplevda nyttan av medlemskap i ett kreativt nätverk samt att förklara hur styrkan i 
sociala band, tillit, inställning till gåvor, inställning till bidrag, och likheter påverkar 
kunskapseffekter och resultateffekter i ett kreativt nätverk. Kreativa nätverk är lokala 
företagsbyar av småskaliga kreativa företagare som är verksamma inom den kreativa 
näringen, såsom design, dans, musik, media. Det utmärkande för företag inom den kreativa 
näringen är att de tillhandahåller produkter som har ett symboliskt värde för kunden såsom 
image, idéer, känslor och upplevelser. Kreativitet är en individuell egenskap och en social 
process som är beroende av samspelet med andra individer, särskilt andra kreativa aktörer. 
Studien genomfördes som en survey vid ett kreativt nätverk, data samlades in via enkäter, och 
det insamlade materialet analyserades med statistiska metoder. Resultaten indikerar att det 
finns starka band och en norm om ömsesidighet i ett kreativt nätverk, och att 
medlemsföretagen har fått ut små, men betydelsefulla steg av sitt medlemskap i ett kreativt 
nätverk. Resultaten indikerar att likheter och starka band förklarar kunskapseffekter, att 
likheter och inställning till gåvor förklarar resultateffekter, men att inställning till bidrag inte 
har ett samband med kunskapseffekter eller resultateffekter i ett kreativt nätverk. Resultaten 
indikerar även att medlemmarna i ett kreativt nätverk önskar mer samverkan.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis is to describe social relations, cooperation and the effect of 
membership for the perceived benefits of network membership in a creative network, and to 
explain how strength of ties, trust, orientation to benefit, orientation to contribute and 
similarities affect knowledge enhancement and performance outcome in a creative network. 
Creative networks are co-located firms of small-scale, self-employed creative workers with 
businesses in the creative industries like design, dance, music, media. The characteristic for 
businesses in the creative industries is that they produce products that have a symbolic value 
for the customer like image, ideas, emotions and experiences. Creativity is an individual trait 
and a social process. Social interactions with other creative workers in disparate creative 
fields is especially fruitful. A survey was carried out at a creative network, data was collected 
using a questionnaire and the results were analyzed through statistical methods. The findings 
suggest that there are strong ties and a norm of reciprocity in a creative network. The findings 
also suggest that the membership firms benefit from network membership in a creative 
network through valuable baby steps, but seem to be missing out of bigger leaps. The findings 
suggest that similarities and strong ties predict knowledge enhancement, and that similarities 
and orientation to benefit predict performance outcome, but that orientation to contribute does 
not predict knowledge enhancement or performance outcome in a creative network. The 
findings also suggest that the membership firms in a creative network wish for more 
cooperation.  
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1. INLEDNING 
 
I det här inledande avsnittet följer en presentation av ämnet med bakgrund och 
problemdiskussion som mynnar ut i syftet med arbetet.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Den kreativa näringen har av Europakommissionen identifierats som en potentiell 
tillväxtsektor för generering av nya arbetstillfällen och det är en sektor där mycket små 
företag och egenföretagande dominerar (Baines & Robson, 2001). Dessa småskaliga kreativa 
aktörer har beskrivits som ett transaktionsrikt nätverk av individer (Lash & Urry, 1994) vars 
gemensamma drivkrafter är kreativitet och frihet (Wilson & Stokes, 2005). Den kreativa 
näringen är en gemensam beteckning för företag som verkar inom bland annat design, mode, 
musik, multimedia och digitala tjänster (DCMS 1998). Det utmärkande för företag inom den 
kreativa näringen är att de tillhandahåller produkter som har ett symboliskt värde för kunden 
såsom image, idéer, känslor och upplevelser (Bilton, 2007).  
 
Kreativitet är i mycket en individuell egenskap (Powell & DiMaggio, 1991; Perry-Smith & 
Shalley, 2003), och kreativa egenskaper innebär att aktivt samla nya intryck, generera många 
idéer, spara idéer, bygga på andras idéer och att realisera idéer (Jaussi Randel & Dionne, 
2007). Kreativa aktörer föredrar ofta ensamarbete (Powell & DiMaggio, 1991; Perry-Smith & 
Shalley, 2003), men det kan innebära en ensam och svår tillvaro att stå på egna ben när 
mycket hänger på individens egna kreativa förmåga att generera försäljningsintäkter för att 
säkra sin försörjning och sitt företags fortlevnad (Jackson & Tomlinson, 2009). För att 
undvika den isolering och sårbarhet som följer av att vara en liten firma kan företag inleda 
olika former av samarbeten som en del av en medveten affärsstrategi för att erhålla 
konkurrensfördelar (Human & Provan, 1997). Företagsnätverk är en form av organiserad 
samverkan mellan ett antal juridiskt, oberoende företag och deras inbördes relationer med 
varandra (Ebers & Jarillo, 1997). Betydelsen av samverkan i att stimulera kreativa processer 
har skildrats i litteraturen om italienska industridistrikt (Becattini, 1991; Brusco, 1990).  
 
Kreativitet betraktas i allt större utsträckning som en delvis social process som är beroende av 
samspelet med andra individer, särskilt andra aktörer inom den kreativa näringen (Perry-
Smith & Shalley, 2003). Kreativt beteende innebär att lära sig nya saker, följa sina impulser, 
byta miljö och bryta mönster (Jaussi et al 2007). Den geografiska närheten i regionala 
affärsklusters underlättar informationsutbyten och kunskapsflöden mellan företag och det 
uppstår större möjligheter till lärande (Porter, 1998). Eftersom kunskap är en viktig ingrediens 
i den kreativa processen kan den nya kunskapen leda till generering av nya idéer som kan 
resultera i nya kreativa produkter, produktförbättringar och produktion av ny design (Uriccho, 
2004) och medföra positiva effekter för företagens resultat och konkurrenskraft (Jackson & 
Tomlinson, 2009).  
 
Regionala klusters eller lokala företagsbyar av småskaliga kreativa företagare verksamma 
inom den kreativa näringen kan betecknas som kreativa nätverk, och kan erbjuda miljöer och 
mötesplatser som understödjer en atmosfär där fantasin flödar, inspirerar (Sacchetti & 
Sugden, 2008; Perry-Smith & Shalley, 2003), och möjliggör samverkan kring gemensamma 
affärsprojekt (Wincent, 2006). En region som helhet kan gynnas av byggandet av kreativa 
nätverk som en del av en regional utvecklingsstrategi för att stärka regionens konkurrenskraft, 
uppmuntra företagsamhet skapa sysselsättning och generera skatteintäkter (Becattini, 1991; 
Brusco, 1990; Drake, 2003). 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Kreativa nätverk som lyckas med att bygga upp ett gemensamt varumärke och marknadsföra 
sig externt kan ge konkurrensfördelar för medlemsföretagen (Drake, 2003). Medlemskapet 
kan bidra till lägre marknadsförings- och distributionskostnader, bättre marknadsinformation, 
inträde till nya marknader, underlätta bättre benchmarking mellan företag, samt ge tillträde till 
ny design och innovation för medlemsföretagen (Jackson & Tomlinson, 2009). Medlemskapet 
kan vara ett särskilt attraktivt alternativ för små företag som har begränsade resurser och i 
högre grad är beroende av sin omgivning (Wincent, 2006). För småskaliga företagare inom 
den kreativa näringen som önskar behålla sin självständighet och drivs av frihet i sitt arbete 
kan det kreativa nätverket fungera som ett instrument som balanserar oberoendet som 
egenföretagare med beroendet av andra företagare som möjliggör access till en större pool av 
resurser, som till exempel varor, tjänster, kunskap, information, och socialt umgänge (Cook, 
Fine & House, 1995).  
 
Kreativa nätverk kan därför betraktas och studeras som forum för resursutbyten eller 
resursutbytesnätverk, där medlemmarna är ömsesidigt beroende av varandra och varandras 
resurser (Cook et al, 1995). Resursutbyten vägleder medlemmarnas ageranden i det kreativa 
nätverket och resursutbyten kan förklaras med mekanismer från social utbytesteori (Blau, 
1964; Homans 1958; Wincent, 2006). Social utbytesteori förklarar hur aktörer i relationer 
(utbytesrelationer) och i nätverk (resursutbytesnätverk) erhåller värdefulla materiella och 
immateriella resurser genom sociala interaktioner med varandra, där resursutbyten sker från 
en värderingsanalys av belöningar och kostnader (Blau, 1964; Homans, 1958). Det kostar att 
skapa och underhålla relationer och relationer kan vara riskabla, men medlemskapet i ett 
kreativt nätverk kan vara ett bättre alternativ för småskaliga kreativa företagare än att stå 
utanför nätverket (Human & Provan, 1997; Wincent, 2006). När medlemsföretagen kan 
samproducera värde genom resursutbyten med varandra (Wilkinson, Young & Vagn Freytag, 
2005), och belöningarna överskrider kostnaderna är medlemskapet i nätverket värdefullt och 
det uppstår nytta med medlemskapet (Blau, 1964; Homans, 1958).  
 
Jackson & Tomlinson (2009) har belyst fördelarna av samverkan i en småskalig kreativ sektor 
och påvisat hur småskaliga kreativa egenföretagare upplevde positiva effekter av samverkan 
på företagens resultat. Positiva effekter av medlemskap i ett kreativt nätverk kan studeras i två 
dimensioner: (1) kunskapseffekter – nya idéer och förmågor, ny teknologi, kunskapsutbyten 
och lärande, (Muthusamy & White, 2005), och (2) resultateffekter - introducering av nya 
produkter, etablering i nya marknader och förstärkt konkurrensposition i befintliga marknader 
(Westerberg, Wincent & Örtqvist, 2003). Vilken inställning till samverkan har medlemmarna 
i ett kreativt nätverk? Hur påverkar inställning till gåvor och inställning till bidrag kunskaps- 
och resultateffekter i ett kreativt nätverk (se figur 1)? 
 
Strukturella studier av sociala relationer påvisar att starka band utvecklas mellan individer 
som liknar varandra och som är sammankopplade genom känslomässiga, upprepade och 
ömsesidiga resursutbyten (Granovetter 1973). Starka band underlättar informationsflöden 
(Granovetter, 1973), kunskapsutbyten (Wellman & Wortley, 1990) och förverkligandet av 
idéer (Tiwana, 2008), men svaga band är mer fördelaktiga för idégenereringen (kreativiteten) 
(Granovetter, 1973; Perry-Smith, 2006). Finns det starka eller svaga band i ett kreativt 
nätverk? Hur påverkar styrkan i sociala band (svaga/starka band) kunskaps- och 
resultateffekter i kreativa nätverk (se figur 1)? 
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Starka band kan utvecklas mellan liknande företag i ett givet geografiskt område (Malmberg 
& Maskell, 2002). Geografiska och organisatoriska likheter underlättar sociala interaktioner 
(Verbrugge, 1983) och goda relationer (Lambert, Emmelhainz, & Gardner (1996). Hur 
påverkar likheter kunskaps- och resultateffekter i ett kreativt nätverk (se figur 1)? 
 
Enligt Jackson & Tomlinson (2009) är förtroendefulla relationer en förutsättning för ett 
framgångsrikt nätverk, även om det kan vara komplicerat att vårda relationerna i en dynamisk 
och osäker bransch med skiftande lojaliteter och tillfälliga samarbetspartners (Baines & 
Robson, 2001).  Wilson & Stokes (2005) förespråkar för mera tillit i dynamiska branscher 
såsom den kreativa näringen, och enligt Mayer, Davis & Schoorman (1995) kan tillit mellan 
medlemsföretag i nätverk ha en positiv påverkan på resursutbyten i nätverket. Hur påverkar 
tillit kunskaps- och resultateffekter i ett kreativt nätverk (se figur 1)? 
 
Vertikala samverkansnätverk inom tillverkningsindustrin och de direkta ekonomiska 
vinningar som parterna längs leverantörskedjan erhåller genom sina gemensamma 
ansträngningar mot ett gemensamt mål och en gemensam slutprodukt har uppmärksammats 
stort inom området för nätverksstudier (Kajüter & Kulmala, 2005).  
 
I horisontella nätverk där företagen i stor utsträckning producerar sina ”egna” slutprodukter 
(Kajüter & Kulmala, 2005) är de ekonomiska fördelarna av samverkan inte lika tydliga 
(Bengtsson & Kock, 1999). Horisontella nätverk är ofta mer informella och osynliga, och 
består främst av socialt utbyte och informationsutbyte snarare än ekonomiska utbyten, men 
det kan finnas inslag av konkurrens i dessa miljöer särskilt om företagen producerar liknande 
produkter (Bengtsson & Kock, 1999).  
 
Kreativa nätverk kan liknas vid horisontella nätverk eftersom medlemsföretagen är 
verksamma inom samma bransch - den kreativa näringen - och producerar egna, unika 
produkter (Bilton, 2007). Det är intressant att studera sociala relationer, samverkan och 
effekter av medlemskap i ett kreativt nätverk eftersom samverkan inom småskalig, kreativ 
produktion inte har studerats i lika stor utsträckning som vertikala nätverk. Kreativ produktion 
skiljer sig från traditionell varu- och tjänsteproduktion i det att företag inom den kreativa 
näringen tillhandahåller produkter som har ett symboliskt värde för kunden snarare än ett 
funktionellt värde (Bilton, 2007). Dessa skillnader kan ändra förutsättningarna för den 
upplevda nyttan av medlemskap i kreativa nätverk. 
 
Eftersom den kreativa processen är både individuell och social till sin karaktär (Perry-Smith 
& Shalley, 2003) torde det vara särskilt angeläget med mycket sociala interaktioner i kreativa 
nätverk för att få effekter på lärande som kan stimulera kreativiteten och ge upphov till nya 
spännande konstnärliga alster (Uriccho, 2004), och i förlängningen trygga försörjningen för 
de många småskaliga kreativa arbetarna (Jackson & Tomlinson, 2009).  
 
Genom att studera sociala relationer, samverkan och effekter av medlemskap i ett kreativt 
nätverk kan vi få mera kunskap om vad som påverkar den upplevda nyttan av medlemskap i 
kreativa nätverk och hur samverkan kan utvecklas i dessa miljöer. Det leder till 
undersökningsfrågan för den här studien. Studiens undersökningsfrågor är: 
 

- Hur är den upplevda nyttan av medlemskap i ett kreativt nätverk med avseende på 
sociala relationer, samverkan och effekter av medlemskap i ett kreativt nätverk? 

- Hur är den upplevda nyttan av medlemskap i ett kreativt nätverk med avseende på hur 
styrkan i sociala band, tillit, inställning till gåvor, inställning till bidrag och likheter 
påverkar kunskapseffekter och resultateffekter i ett kreativt nätverk? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva och förklara den upplevda nyttan av medlemskap i ett 
kreativt nätverk genom att:  
 

• beskriva sociala relationer, samverkan och effekter av medlemskap i ett kreativt 
nätverk 

• förklara hur styrkan i sociala band, tillit, inställning till gåvor, inställning till bidrag 
och likheter påverkar kunskapseffekter och resultateffekter i ett kreativt nätverk  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figur 1: Analysmodell  
 
Eftersom kreativitet är en delvis social process som är beroende av samspelet med andra 
kreativa aktörer är det intressant att studera hur styrkan i sociala band, tillit, inställning till 
bidrag, inställning till gåvor och likheter påverkar kunskaps- och resultateffekter i ett kreativt 
nätverk. 
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2. METOD 
 
I det här avsnittet följer en presentation av tillvägagångssättet för undersökningen med vald 
forskningsstrategi, undersökningsansats, datainsamlingsmetod samt metodproblem. 
 
2.1 Forskningsstrategi  
 
Som forskningsstrategi för studien har författaren valt en kvantitativ inriktning. Kvantitativa 
undersökningar sker systematiskt och strukturerat och har ambitionen att ge en så god bild av 
en sann och objektiv verklighet som möjligt (Lundahl & Skärvad, 1999). I kvantitativa 
undersökningar söker vi generaliserbar och objektiv kunskap och intresset i kvantitativa 
undersökningar riktas mot det gemensamma eller genomsnittliga och med tonvikt på siffror 
(Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Studien avser att ge en bild av sociala relationer, inställning till samverkan och den upplevda 
nyttan av medlemskap i ett kreativt nätverk vid en given tidpunkt. Studien avser att med 
numeriska, statistiska, metoder förklara samband mellan styrkan i sociala band, tillit, 
inställning till gåvor, inställning till bidrag och likheter och kunskaps- och resultateffekter i ett 
kreativt nätverk. 
 
Studien utgår från ett deduktivt angreppssätt. En studie som bygger på ett deduktivt 
angreppssätt utgår från existerande teorier som testas genom den empiriska undersökningen 
och slutsatserna från studien ska med nödvändighet följa förutsättningarna (logiska slutsatser) 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Studien tar sin utgångspunkt i existerande teorier om bland annat 
kreativitet, social utbytesteori, samverkan i den kreativa näringen, strategiska nätverk, och 
styrkan i sociala band, som testas genom den empiriska undersökningen. Teorin och 
förförståelsen har hjälpt författaren att formulera ett antal påståenden eller hypoteser om 
samband (se kapitel 3) som prövats genom den empiriska undersökningen. Resultaten av den 
empiriska undersökningen har sambandsprövats med statistiska metoder (korrelations- och 
regressionsanalys) för att kunna förklara och dra slutsatser om de studerade fenomenen 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Teoretisk kunskap ger oss vägledning och hjälper 
oss att tolka resultaten (Djurfeldt, et al 2003). 
 
Studien har sin utgångspunkt i det analytiska synsättet. Studien är av beskrivande (deskriptiv) 
och förklarande (explanativ) karaktär och söker med utgångspunkt i en objektiv och mätbar 
verklighet att beskriva denna objektiva verklighet genom att försöka kartlägga och förklara 
samband mellan ett antal variabler (Arbnor & Bjerke, 1994). Enligt det analytiska synsättet är 
kunskapen individoberoende och den objektiva och mätbara verkligheten består av oberoende 
och kvantifierbara enheter, där helheten är summan av dessa delar (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Hur urvalet representerar den större helhet man försöker beskriva eller förklara blir helt 
avgörande för huruvida den nya kunskapen blir generaliserbar. Det genomsnittliga eller bilden 
kring det genomsnittliga är vad varje analytisk kunskapare strävar efter (Arbnor & Bjerke, 
1994).  
 
2.2 Undersökningsansats 
 
Som undersökningsansats har författaren valt att genomföra en survey vid Acusticum Science 
Park i Piteå (i fortsättningen Acusticum). Acusticum marknadsförde sig som en dynamisk 
mötesplats för kreativa entreprenörer inom ljud, musik, media, dans och upplevelser. Ett 40-
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tal företag och verksamheter huserar vid Acusticum och många av dessa är egenföretagare 
och småföretagare inom den kreativa näringen (www.acusticum.se).   
 
Survey är en lämplig undersökningsansats för kvantitativa studier. Det karaktäristiska för en 
survey är att den undersöker ett flertal objekt i ett mindre antal avseenden. En survey strävar 
efter att ge en så god överskådlig bild av verkligheten som möjligt vid en given tidpunkt och 
möjliggör datainsamling till en kartläggning (Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Population, urval och stickprov 
Fastställande av population och dragning av stickprov är viktiga arbetsmoment vid 
genomförandet av en survey (Lundahl & Skärvad, 1999). Population omfattar den grupp av 
undersökningsenheter för vilken man avser att beskrivningen och förklaringen av studien ska 
vara giltig (Arbnor & Bjerke, 1994). Kreativa nätverk är populationen för den aktuella 
studien. Kreativa nätverk är den grupp av undersökningsenheter för vilken beskrivningen och 
förklaringen av studien ska vara giltig.  
 
Vid en totalundersökning undersöks samtliga undersökningsenheter i populationen (Lundahl 
& Skärvad, 1999) och observerade samband är giltiga för hela den undersökta populationen 
(Djurfeldt et al, 2003).  Studien är en urvalsundersökning, eftersom det av flera skäl inte är 
realistiskt att genomföra en totalundersökning (Lundahl & Skärvad, 1999). Vid en 
urvalsundersökning blir endast vissa undersökningsenheter i populationen undersökta 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Studien har genomförts vid ett kreativt nätverk.  Acusticum är ett 
kreativt nätverk och undersökningsenheten för studien. Acusticum har valts ut som 
undersökningsenhet för studien med anledning av den geografiska närheten och för att 
Acusticum uppfyller kriterierna för ett kreativt nätverk - en lokal företagsby av småskaliga 
kreativa egenföretagare som är verksamma inom den kreativa näringen (ljud, musik, media, 
dans, etc).  
 
Acusticum 
Företagsbyn Acusticum Science Park är belägen invid Musikhögskolan i Piteå. Acusticum 
invigdes 1997 och innebar starten på en satsning för näringslivet vid ett kulturellt lärosäte 
(www.acusticum.com). Det är en satsning som är i linje med 1996 års högskoleförordning, då 
en tredje uppgift infördes i Högskolelagen som innebar att universitet och högskolor även ska 
samverka med näringslivet och andra sektorer av samhället parallellt med dess huvudsakliga 
uppgifter att bedriva utbildning och forskning.  
 
Acusticums ordförande Gusten Granström beskrev år 2004 visionen om Acusticum och 
Musikhögskolan ”som ett internationellt centrum för ljud, musik och media”. Acusticum 
inrymmer idag ett 40-tal företag och verksamheter inom främst kreativa näringar för ljud, 
musik, media, dans och upplevelser. Många av företagen vid Acusticum är egenföretagare, 
men företagsbyn inrymmer även kommunala verksamheter inom dans, ljud, och musik. Varje 
fredag anordnas fredagsfika – ”en möjlighet till mingel och nätverkande” - för samtliga 
verksamma kreativa Acusticum-kollegor (www.acusticum.se). 
 
Acusticum har som sitt visuella kännetecken den 70 meter höga spiran som skiftar i 
regnbågens alla färger och lyser upp i höstmörkret. Spiran har blivit ett symboliskt riktmärke 
för Piteås näringslivs- och kunskapscentrum. Acusticum består av fyra byggnader som ägs av 
Piteå Näringsfastigheter (PNF), ett kommunalt fastighetsbolag som hyr ut kontorslokaler till 
företagare inom framför allt den kreativa näringen (www.acusticum.se). 
 

http://www.acusticum.com/
http://www.acusticum.se/
http://www.acusticum.se/
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På Acusticums hemsida under rubriken ”Vilka som bor här” finns uppgifter om vilka företag 
och verksamheter som huserar vid Acusticum med uppgifter om kontaktpersoner i respektive 
företag/verksamhet. Via länkar från Acusticums hemsida kan man även hitta företagens egna 
hemsidor (www.acusticum.se).   
 
2.3 Litteraturstudie  
 
Idén till studien föddes efter att ha läst Kajüters & Kulmalas (2005) vetenskapliga artikel 
”Open-book accounting in networks: Potential achievements and reasons for failures” som 
ingick i kurslitteraturen för kursen i strategisk ekonomistyrning hösten 2010 vid Luleå 
Tekniska Universitet (LTU).  
 
Studien inleddes med en litteraturstudie och med en genomgång av referenslistan i Kajüters & 
Kulmalas (2005) artikel för att få uppslag och referenser till studien.  Kajüter & Kulmala 
(2005) refererade bland annat till Tomkins (2001) ”Interdependencies, trust and information 
in relationships, alliances and networks”. Med anledning av ett personligt intresse för den 
kreativa näringen växte därefter idén att studera sociala relationer och nyttan av medlemskap i 
ett kreativt nätverk.  
 
Tips på författare (Wincent, 2006), teorier (social utbytesteori, tillit) och rapporter 
(Westerberg, Wincent & Örtqvist, 2003) från lärare på institutionen för ekonomi, teknik och 
samhälle vid LTU har också navigerat informationssökningen efter relevanta vetenskapliga 
artiklar till studien.  
 
Informationssökningar i universitetsbibliotekets (LTU) artikeldatabaser och LIBRIS (svensk 
nationell samkatalog) har gett uppslag till ytterligare material (forskningsrapporter och 
litteratur) inom det aktuella ämnesområdet. Olika kombinationer av sökord som har använts 
är: business networks, interorganisational relations, management control, information, 
exchange, social exchange theory, creativity, creative, entrepreneur, creative networks, small 
firms, self-employed. Kedjesökningar av referenser har också använts inom ramen för 
litteraturstudien.  
 
2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Frågemetoden är en vanlig metod för datainsamling inom företagsekonomi (Arbnor & Bjerke, 
1994). Frågemetoden är vald som primär datainsamlingsmetod för den aktuella studien. Data 
har samlats in genom att ställa frågor via ett frågeformulär (enkät). Frågemetoden för studien 
är enkäten. 
 
2.4.1 Enkät 
 
Inom det analytiska synsättet anses respondentens påverkan av intervjuaren, så kallade 
intervjuareffekter, inte önskvärda och därför har författaren valt enkät som primär 
datainsamlingsmetod för att i enlighet med det analytiska synsättet arbeta med metoder där 
utrymmet för personliga värderingar minimeras (Arbnor & Bjerke, 1994). Fördelen med 
enkäter är att intervjuareffekterna uteblir, vilket förekommer vid personliga intervjuer och 
telefonintervjuer, men nackdelen är att insamlingen tar lång tid och att svarsfrekvensen ofta 
blir låg (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).   
 

http://www.acusticum.se/
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Eftersom det analytiska synsättet i stor utsträckning registrerar händelser, egenskaper och 
beteenden i den objektiva verkligheten försöker man i så stor utsträckning som möjligt ställa 
upp operationella definitioner (Arbnor & Bjerke, 1994). Operationella definitioner 
representerar begrepp som i sig innehåller en beskrivning av hur ett visst fenomen ska kunna 
upptäckas i den objektiva verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994). Se bilaga 4 för översättning 
av de teoretiska begreppen till mätbara variabler (operationalisering). 
 
2.4.2 Konstruktion av enkäten 
 
Vid arbetet med enkäten fick författaren tips från handledaren att doktoranderna vid 
institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid LTU kunde vara behjälpliga med frågor 
som mäter tillit. Doktoranderna gav tre uppsättningar med frågor som mäter tillit (Krishnan, 
Martin & Noorderhaven, 2006; Mohr & Spekman, 1994; Zaheer, McEvily & Perrone, 1998) 
samt en uppsättning med frågor som mäter styrkan i sociala band (Tiwana, 2008). I den här 
studien särskiljer vi mellan den personliga tilliten (Tiwana, 2008) och den affärsorienterade 
tilliten (Mohr & Spekman, 1994). 
 
Författaren valde Mohrs & Spekmans (1994) uppsättning med frågor för att mäta tillit mellan 
medlemmarna i ett kreativt nätverk, eftersom Mohr & Spekman (1994) har i sin studie mätt 
tillit som ett viktigt partnerskapsattribut för ett framgångsrikt partnerskap (framgångsrika 
partnerskap definierat som försäljningsvolym och tillfredsställelse i relationen).  
 
Författaren valde att använda Tiwanas (2008) frågebatteri om styrkan i sociala band i studien 
eftersom frågorna mäter graden av närvaron av starka band (personlig tillit, ömsesidighet, 
närhet av interaktioner) i relationerna mellan medlemmarna i ett kreativt nätverk. Tiwana 
(2008) har i sin studie använt Kale et als (2000) frågebatteri för att mäta styrkan i sociala band 
mellan medlemmarna i en innovationssökande projektallians. Frågorna som mäter styrkan i 
sociala band gick i originalstudien under beteckningen ”relationskapital” (Kale, Singh & 
Perlmutter, 2000) för att kartlägga förekomsten av starka band på projektnivå. Ett kreativt 
nätverk har vissa likheter med en innovationssökande projektallians i det att kreativt arbete 
gärna resulterar i estetiska innovationer och tillfälliga projektteam är vanliga former av 
arbetssätt inom den kreativa näringen. Tiwanas (2008) och Kale et als (2000) frågebatteri är 
ett viktigt verktyg som kan bidra till att uppfylla syftet med studien. 
 
Frågorna som mäter effekter av medlemskap kommer från Westerberg, Wincent & Örtqvist 
(2003) och från Muthusamy & White (2005) och bidrar till att uppfylla syftet med studien. 
 
Enligt det analytiska synsättet är det en fördel att standardisera frågorna i enkäten i avsikt att 
bättre kunna jämföra de olika svaren med varandra, därför bör man sträva efter slutna frågor 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Slutna frågor med bundna svarsalternativ brukar vanligen 
innehålla tre till fem svarsalternativ inklusive en neutral kategori eller en ”vet ej”- kategori 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Standardiserade frågor förenklar den efterföljande bearbetningen 
av resultaten (Arbnor & Bjerke, 1994; Lundahl & Skärvad, 1999).  
 
Enkäten till den här studien består huvudsakligen av slutna frågor med bundna svarsalternativ 
som kompletteras med några öppna frågor utan bundna svarsalternativ. De slutna frågorna 
består av ett antal påståenden som respondenterna har fått besvara genom att på en numerisk, 
femgradig Likert-skala ange i vilken grad de instämmer eller inte instämmer med varje 
påstående. Den femgradiga Likert-skalan sträcker sig från 1 = instämmer inte till 5 = 
instämmer klart (Wincent, 2006). Enkäten består av totalt 33 frågor. 29 slutna frågor, tre 
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öppna frågor samt en fråga där respondenterna har fått använda en företagslista för att besvara 
frågan (fråga 33). Enkäten består av två sidor exklusive företagslistan.  
 
2.4.3 Distribution av enkäten 
 
Enkäterna adresserades till kontaktpersonerna i respektive företag/verksamhet vid Acusticum. 
Några av företagarna har fler än en verksamhet vid Acusticum och i dessa fall har de själva 
fått välja vilken verksamhet de vill respresentera i undersökningen. Enkäterna (bilaga 2) 
distribuerades till samtliga företag och verksamheter vid Acusticum:  
 

• 27 maj 2011 via personlig distribution och utdelning till postboxar/postlådor 
• 1-7 juli 2011 via e-post (påminnelse 1)  
• 1 september - 31 oktober 2011 via personlig distribution, telefon och e-post 

(påminnelse 2) 
  
Ett följebrev (bilaga 1) och frankerat svarskuvert medföljde enkäten. Uppgiftslämnarna fick 
skriftligen besvara frågorna under en valfri tidpunkt inom en tidsram av två veckor innan 
svaren insändes för sammanställning.  
 
Företagslistan till fråga 33 i enkäten är upprättad enligt de företagsuppgifter som fanns på 
Acusticums hemsida under länken ”Vilka som bor här” i maj 2011 (www.acusticum.com). 
Vid personlig distribution av enkäten framkom att företag flyttat ut från Acusticum och att 
företag flyttat in till Acusticum. Företagslistan till fråga 33 i enkäten har i dessa fall justerats 
till påminnelserundorna. 
 
2.5 Statistisk analys 
 
Resultaten av studien har analyserats med statistiska metoder eftersom vi inom ramen för en 
kvantitativ studie är intresserade av det genomsnittliga och söker samband mellan ett antal 
variabler (Djurfeldt et al, 2003; Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
2.5.1 Mätskala 
 
Behandling av data och val av skalnivå (nominal, ordinal, intervall, kvot) avgör vilka 
statistiska mått som är lämpliga att använda (Djurfeldt et al, 2003). Enheter som man mäter på 
ordinalskalnivå klassificeras i varandra uteslutande kategorier och rangordnas i förhållande 
till varandra. Enheter som man mäter på intervallskalnivå klassificeras i varandra uteslutande 
kategorier, rangordnas i förhållande till varandra och har lika stora avstånd mellan 
svarsalternativen (Djurfeldt et al, 2003). När man mäter attityder, egenskaper eller beteenden 
som vi gör i den aktuella studien använder man ofta Likert-skalor (Djurfeldt et al, 2003). 
Svarsresultat från Likert-skalor behandlas ofta som intervallskalvärden i många vetenskapliga 
studier fast det egentligen är frågan om ordinalskalvärden (Wincent, 2006). 
 
Eftersom den här studien behandlar data som intervallskalvärden är det möjligt att beräkna 
medelvärden, standardavvikelser och korrelationer. Det är statistiskt olämpligt att beskriva 
och analysera data på ordinalskalnivå med medelvärden och standardavvikelser (Djurfeldt et 
al, 2003). 
 
När man ska bestämma sambandet mellan två eller flera kvantitativa variabler finns två 
användbara analysmetoder: korrelationsanalys och regressionsanalys (Djurfeldt et al, 2003). 
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2.5.2 Beskrivande statistik 
 
Medelvärdet är ett centralmått. Ett medelvärde är ett genomsnittligt värde för ett urval eller en 
population (Moore, 2000). Medelvärdet är summan av alla observerade värden delad med 
antalet observationer (Djurfeldt et al, 2003).  
 
Standardavvikelsen (s) anger spridningen runt medelvärdet. Ju mindre värde på 
standardavvikelsen, desto mer koncentrerade är observationerna kring medelvärdet, och ju 
högre värde på standardavvikelsen desto mer spridda är våra observationer (Djurfeldt et al, 
2003). 
 
2.5.3 Cronbach´s alpha  
 
Cronbach’s alpha mäter samvariation mellan frågor som mäter samma begrepp och uttrycks 
som ett värde mellan 0 och 1 (Wincent, 2006). Ett högt värde på Cronbach´s alpha tyder på att 
frågorna följs åt och mäter samma begrepp. Enligt Nunally (1978) är 0.70 en acceptabel 
miniminivå för Cronbach’s alpha.  
 
2.5.4 Korrelationsanalys  
  
I korrelationsanalys studerar man samband mellan två variabler, och den eventuella 
orsaksrelation denna kan avspegla; man pratar om oberoende (x) och beroende variabler (y) 
(Djurfeldt et al, 2003). I en orsaksrelation måste det finnas (minst) en variabel som när den 
förändras åstadkommer en förändring i en annan variabel (Djurfeldt et al, 2003). 
 
Korrelationskoefficenten (r) mäter styrkan och riktningen av ett linjärt statistiskt samband 
mellan två kvantitativa variabler x och y, och styrkan i sambandet anger i vilken grad x och y 
samvarierar (Djurfeldt et al, 2003). Korrelation uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, där 1 
anger maximalt positivt samband, -1 anger maximalt negativt samband, och en korrelation på 
eller nära 0 betyder att det inte finns något linjärt samband mellan de två variablerna (Moore, 
2000). r är ett symmetriskt mått, vilket innebär att man kan byta plats på x och y utan att r 
förändras (Moore, 2000).  
 
Korrelationen säger ingenting om orsakssamband mellan x och y, eller om betydelsen av en 
tredje variabel (Djurfeldt et al, 2003). Korrelationskoefficienten är inte resistent och påverkas 
därför av extrema värden (Moore, 2000). Om korrelationskoefficienten (r) är 0.70 eller mer, 
är det en indikation på ett starkt samband mellan två variabler.  
 
Korrelationskoefficent (r) Styrka 
 
0 - 0.19  Mycket svag 
0.20 – 0.39  Svag 
0.40 – 0.69  Måttlig 
0.70 – 0.89  Stark 
0.90 – 1.00  Mycket stark 
 
Ett statistiskt samband mellan två variabler är inte samma sak som ett orsakssamband 
(Djurfeldt et al, 2003). Den statistiska analysen förutsätter en samhällsvetenskaplig analys och 
det är först när vi kopplar våra observerade samband till en samhällelig kontext eller till en 
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teori blir resultaten meningsfulla och vi kan urskilja mönster i vårt material och dra slutsatser 
om kausalitet (Djurfeldt et al, 2003). 
 
2.5.5 Regressionsanalys  
 
Regressionsanalys är en statistisk metod för att kunna analysera samband mellan en beroende 
variabel (y) och en eller flera oberoende variabler (x) och förklara den observerade 
variationen i y när y är en variabel på intervall- eller kvotskalan. Det prövningen av 
regressionen ger svar på är inte om x orsakar y, utan om den variation i y som vi för tillbaka 
på x är slumpmässig eller avspeglar verkliga förhållanden i populationen (Djurfeldt et al, 
2003).  
 
I enkel regressionsanalys analyserar man en oberoende variabel och i multipel 
regressionsanalys (MRA) analyserar man flera oberoende variabler samtidigt (Djurfeldt et al, 
2003). MRA är en bra och överskådlig statistisk metod att analysera ett material med, när man 
har ett kvantitativt material och fler än två oberoende variabler (Djurfeldt et al, 2003). 
Resultaten från den aktuella studien har analyserats med MRA, eftersom materialet är 
kvantitativt och det finns fem oberoende variabler (band, tillit, gåvor, bidrag, likheter) i 
regressionsanalysen.  
 
MRA jämför två komponenter av variansen: (1) den del av den totala variansen som kan föras 
tillbaka på de oberoende variablerna (regressionen) med; 2) den del av variansen som återstår 
(residualen) (Djurfeldt et al, 2003). Ju större del av den samlade variansen som ligger i 
regressionen och ju mindre som ligger i residualen, desto större sannolikhet att få statistisk 
signifikans och desto mindre är utrymmet för en slumpmässig variation i den undersökta 
populationen (Djurfeldt et al, 2003).  
 
R2 är det värde som anger ”förklaringsförmågan”, det vill säga i vilken utsträckning 
regressionsmodellen förmår att beskriva variationer i den beroende variabeln (Djurfeldt et al 
2003). R2 antar värden från 0 till 1; ju högre värde på R2 desto starkare samband och desto 
bättre kan vi förutsäga y med hjälp av x, men om R2 > 0 tyder detta på att det finns ett 
beroende mellan x och y som vi kan förklara genom att titta på regressionskoefficienten (b) 
(Djurfeldt et al, 2003). Har man få fall - färre än 200 fall - i en MRA är justerad R2 att 
föredra, då hoppar man över R2 och går direkt på justerad R2 som justerar för det låga antalet 
fall (Djurfeldt et al 2003). 
  
MRA-modellen och samhällsvetenskaplig orsaksteori är inte deterministisk och därför hittar 
man sällan fullständiga samband som utesluter andra förklaringar (Djurfeldt et al, 2003). 
Sociala händelser och fenomen har i princip en mycket stor mängd orsaker, men uppvisar 
vissa mönster eller regelbundenheter som samhällsvetarna försöker fånga i sina analyser, och 
de kvantitativa metodernas styrka ligger i att kartlägga just mönster och regelmässigheter 
(Djurfeldt et al, 2003). 
 
2.6 Metodproblem 
 
2.6.1. Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som används vid empiriska observationer 
(Lundahl & Skärvad, 1999).  
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Validitet 
Med validitet avses ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Validitet kan också definieras som frånvaro av systematiska 
felavvikelser (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Validitet kan i det analytiska synsättets mening i första hand sägas vara, den grad i vilken ett 
mätinstrument används definitionsmässigt (inre validitet). Validitet utgör i andra hand ett mått 
på huruvida mätresultaten är korrekta och sanna (extern validitet) (Arbnor & Bjerke, 1994).   
 
Inre validitet berör kärnan i relationen mellan teori och data, då validitet i huvudsak avser det 
logiska förhållandet mellan en undersökning och den existerande teorin på området (Arbnor 
& Bjerke, 1994). Inom det analytiska synsättet lägger man vid redovisning av en 
undersökning stor instrumentell vikt vid att redogöra för hur datainsamlingen går till, vilka 
definitioner som görs och vilka mätskalor som används (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Extern validitet indikerar i vilken utsträckning ett givet begrepp är skilt från andra begrepp 
(Wasko & Faraj, 2005). Extern validitet innebär överensstämmelse mellan mätvärdet man får 
när man använder en operationell definition och verkligheten. Ju närmare verkligheten vi 
kommer – givet en viss definition och ambition – desto högre validitet föreligger och desto 
större möjligheter finns att generalisera resultaten utanför det aktuella undersökningsområdet 
(Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Frågorna till den här studien kommer från tidigare publicerade studier (Mohr & Spekman, 
1994; Muthusamy & White, 2005; Tiwana, 2008; Westerberg et als, 2003; Wincent, 2006) (se 
bilaga 3). Fördelen med att använda frågor från tidigare studier är att frågorna redan är 
empiriskt validerade (Wincent, 2006).  
 
Reliabilitet 
Med reliabilitet avses ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag 
(Lundahl & Skärvad, 1999), och frånvaron av slumpmässiga mätfel (Arbnor & Bjerke, 1994). 
En undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av 
vem som utför mätningen eller de omständigheter under vilka mätningen sker (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Reliabiliteten i mätresultatet kan kontrolleras genom att upprepa mätningen 
och om samma resultat uppnås kan vi konstatera att den första undersökningen karaktäriseras 
av hög reliabilitet (Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Det är svårt att pilottesta en enkät på målpopulationen (Wincent, 2006). Enkäten testades 
därför på en egenföretagare utan anställda, utanför den kreativa näringen och icke-medlem i 
det studerade kreativa nätverket. Syftet med pilottestet var främst att få synpunkter på 
enkätens innehåll och utformning. 
 
Studiens reliabilitet är beroende av en hög svarsfrekvens, fullständiga svar och sanningshalten 
i svaren (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).  
 
Ett välskrivet följebrev som distribueras samtidigt med enkäterna kan förbättra möjligheterna 
till högre svarsfrekvens (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Ett följebrev distribuerades 
tillsammans med enkäten och - i enlighet med rekommendationerna - framgår i följebrevet 
syftet med undersökningen, studiens arbetsnamn, behållningen av studien för respondenterna, 
hur resultatet av studien kommer att användas, samt namn och kontaktuppgifter på 
undertecknad vid eventuella oklarheter eller frågor om studien. 
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Fullständiga svar på alla frågor är en förutsättning för ett användbart material och i det fall 
fullständiga svar saknats har uppgiften kompletterats (ett svar har kompletterats). 
 
Av 46 möjliga svar har 27 svar inkommit, vilket innebär en svarsfrekvens på 59 % . Det är 
mycket tillfredsställande med tanke på att svarsfrekvensen brukar vara låg i 
enkätundersökningar. Personlig distribution av enkäten och ett välskrivet följebrev kan ha 
bidragit till den höga svarsfrekvensen och höjt studiens reliabilitet. 
 
Det är omöjligt att veta under vilka förhållanden respondenterna svarat på frågorna eller om 
”rätt” person svarat på frågorna, vilket kan minska studiens reliabilitet, men genom att utlova 
anonymitetsskydd och informera respondenterna om det lagliga skydd för den personliga 
integriteten som finns för lämnade statistikuppgifter kan sanningshalten i svaren höjas 
(Dahmström, 1991). Sanningshalten i svaren bedöms vara tillförlitliga med anledning av det 
utlovade anonymitetsskyddet för lämnade uppgifter.  
 
Ordningsföljden mellan frågorna i enkäten har i viss mån utgått från den så kallade 
trattekniken (Dahmström, 1991). Enkäten inleds med lättbesvarade och ”ofarliga” frågor 
medan känsligare frågor placerats senare i frågeformuläret, då detta förfarande anses gynna 
både svarsfrekvensen och datakvaliteten (Dahmström, 1991).  
 
2.6.2 Metodkritik      
 
Valideringsbegreppet är viktigt inom det analytiska synsättet för att bedöma giltigheten i 
undersökningsresultaten (Arbnor & Bjerke, 1994). Inom det analytiska synsättet är 
datainsamling, operationella definitioner och mätskalor, viktiga delar av en undersökning 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Fördelen med att använda existerande mätinstrument är att frågorna 
redan är empiriskt validerade (Wincent, 2006). Mätinstrumenten för kunskapseffekter, 
resultateffekter samt likheter, har använts i tidigare studier, men är inte empiriskt validerade. 
Det kan ha påverkat studiens validitet på ett negativt sätt och föranleder försiktighet vid 
tolkningen av resultaten och slutsatserna.  
 
Mätinstrumentet som mäter tillit i ett kreativt nätverk har ursprungligen använts i Mohrs & 
Spekmans (1994) studie för att mäta tillit i en dyadisk, tvåsidigt relation med en specifik 
samarbetspartner. Det är möjligt att frågebatteriet inte var lämpligt att använda i den här 
studien för att mäta tillit i nätverksrelationer och med icke-specificerade medlemsföretag, 
eftersom det kan vara svårt att mäta tillit i generella termer utan att veta vem som avses. 
Validiteten i undersökningsresultaten kan därför ha påverkats negativt av att ett olämpligt 
mätinstrument har använts som inte kunnat mäta det tilltänkta fenomenet.  

 
Studien hade gagnats av att begränsa antalet mätbara variabler. Det är möjligt att för många 
variabler har undersökt inom ramen för den här studien.  
 
Den aktuella studien har endast 27 observationer och därför är det svårare att få statistisk 
signifikans. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM      
 
I det här avsnittet presenteras den teoretiska referensramen för studien med ett urval av 
tidigare studier inom områdena för bland annat kreativitet, social utbytesteori och samverkan 
inom den kreativa näringen. 
 
3.1. Kreativitet, kunskap och kreativa nätverk  
 
Kreativitet brukar beskrivas som en process som leder till generering av nya eller originella 
idéer, tillvägagångssätt eller produkter (Amabile, 1983). Kreativitet betraktas ofta som källan 
till estetisk innovation eller konstnärligt arbete (Drake, 2003; Powell & DiMaggio, 1991), 
men innefattar även kreativa lösningar till affärsproblem, kreativa förändringar av 
arbetsprocesser och nya teknologier (Perry-Smith, 2006).  
 
Kognitiva processer som är relevanta för kreativiteten inbegriper (Torrance, 1974): 
 

• avlägsen association – förmågan att se kopplingar mellan till synes olika begrepp 
• divergent tänkande – förmågan att presentera lösningar som skiljer sig från etablerade 

sätt att göra saker 
• flexibelt tänkande – förmågan att hitta olika svarskategorier till ett enskilt problem  

 
Kreativitet är i mycket en individuell egenskap (Drake, 2003; Powell & DiMaggio, 1991; 
Perry-Smith & Shalley, 2003). Vissa individer föredrar att arbeta i lugn och ro där de kan få 
möjlighet att tänka och utveckla sin fantasi och sina kognitiva förmågor (Drake, 2003).  
Kreativitet kan vara medfött hos vissa individer, men genom lärande och träning kan den 
kreativa processen förhöjas (Perry-Smith, 2006).  
 
Kreativitet är även en delvis social process och inbegriper sociala interaktioner mellan 
individer eller företag som kan inspireras och få idéer av varandra (Perry-Smith & Shalley, 
2003). Kreativitet som en social process erkänner kunskap som en viktig ingrediens i den 
kreativa processen (Uriccho, 2004). En individs kunskaper innefattar fakta, omständigheter 
och frågor inom ett givet problem eller område, och inbegriper teknisk expertis och 
erfarenheten ”för att lösa problem” (Amabile, 1983). När en individ kan mycket inom ett 
givet område förhöjs förekomsten av kreativa prestationer (Simonton, 1999). 
 
Sociala och kulturella interaktioner i den omedelbara närheten kan ha stor betydelse för den 
kreativa processen och den lokala miljön kan fungera som en resurs av idéer, symboler och 
visuellt råmaterial som kan inspirera kreativa arbetare och resultera i estetiskt innovativa 
produkter eller konstnärligt arbete (Drake, 2003).   
 
Regionala klusters, lokala företagsbyar, eller kreativa nätverk av småskaliga kreativa 
företagare som är verksamma inom den kreativa näringen (musik, media, dans, design, etc) 
kan erbjuda miljöer och mötesplatser där kreativa arbetare kan mötas, utbyta tankar och idéer 
med varandra (Drake, 2003), och kan erbjuda möjligheter till samarbete med varandra för 
specifika affärsresultat (Wincent, 2006). Medlemsföretagen kan gynnas av nätverkets 
varumärke och affärsmöjligheter kan öppna sig för medlemmarna tack vare nätverkets 
ryktbarhet eller legitimitet, vilket kan göra det möjligt att konkurrera ut företag utanför 
nätverket (Wincent, 2006).  
 
 



15 
 

3.2 Samverkan i den kreativa näringen  
 
Nedan återges några tidigare genomförda studier om samverkan i den kreativa näringen:  
 
Keramikbranschen (Jackson & Tomlinson, 2009) 
Jackson & Tomlinson (2009) har undersökt i vilken utsträckning småskaliga kreativa aktörer i 
keramikbranschen samarbetar med varandra i sina produktionsaktiviteter och effekterna av 
samverkan på företagens resultat. Jacksons & Tomlinsons (2009) studie visade på positiva 
effekter i de fall keramikerna samarbetade och att keramikerna gagnades av att etablera 
starkare samverkansband. Det var inte alltid enkelt att vårda relationerna och betydande 
barriärer mot samverkan existerade. Keramikerna arbetade i stor utsträckning på egen hand, 
möjligen för att de många gånger var omedvetna eller skeptiska om fördelarna av samverkan. 
Svårigheterna att hitta lämpliga samarbetspartners - särskilt för kreativa aktörer som arbetar i 
isolerade miljöer, - rädsla för opportunism och maktasymmetri, samt höga kostnader uppgavs 
som barriärer till samverkan. Hur dessa barriärer ska kunna övervinnas beror mycket på 
karaktären i de dyadiska, tvåsidiga relationerna som reflekterar strukturen i nätverket (Jackson 
& Tomlinson, 2009). 
 
Mediebranschen (Baines & Robson, 2001) 
Baines & Robson (2001) har undersökt hur kreativa aktörer i mediebranschen skapar och 
hanterar sina affärsrelationer. Den undersökta subgruppen av den kreativa sektorn bestod av 
frilansande mediearbetare som tillhandahöll kreativa tjänster till mediebranschen. Baines´ & 
Robsons (2001) studie visade att mediearbetarna betraktade sina klienter som sina viktigaste 
kontakter och beskrev dessa relationer som långsiktiga, personliga och inte enbart 
affärsmässiga. Kontakterna med andra frilansande mediearbetare kännetecknades däremot i 
stor utsträckning av försiktighet, en genomgripande misstänksamhet och bristande tillit, som 
ofta samexisterade med en längtan att knyta nya kontakter för social gemenskap och 
informationsutbyten (Baines & Robson, 2001).  
 
Musikbranschen (Wilson & Stokes, 2005) 
Wilson & Stokes (2005) har undersökt hur ägarledda små- och medelstora företag i 
musikbranschen finansierar sin verksamhet. Ett småskaligt skivbolag vände sig till ett större 
skivbolag, istället för till banken, för att få ett lån. Det småskaliga skivbolaget initierade 
kontakten för att mötas av förståelse och för möjligheten att få access till den utländska 
marknaden. De småskaliga kreativa aktörerna pratade om sig själva i förhållande till de större 
kreativa aktörerna inom musikindustrin i termer av en ”vi och de”- kultur.  Trots denna vi-
och-de-känsla, finns det ett starkt band, emotionellt och finansiellt, mellan de små- och 
storskaliga kreativa aktörerna inom musikindustrin (Wilson & Stokes, 2005).  
 
3.3 Social utbytesteori        
 
Social utbytesteori intresserar sig för relationer och särskilt för de fördelar individer får från 
och bidrar till i sociala interaktioner (Cook, Fine & House, 1995). Emerson (1972a, 1972b) 
var bland de första att betona betydelsen av sociala strukturer i resursutbytesprocessen. Den 
sociala utbytesteorin bygger på några grundantaganden (Cook et al, 1995; Emerson, 1972a, 
1972b):  
 
1) Ömsesidigt beroende (strukturen i utbytesrelationer)  
En nödvändig betingelse vid socialt utbyte är att aktörerna i någon grad är ömsesidigt 
beroende av varandra. Aktörer är beroende av varandra därför att mycket av de resurser som 
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de värdesätter och behöver kan de bara få från andra aktörer - såsom varor, tjänster, umgänge, 
gillande, status eller information (Emerson 1972a; 1972b). Beroenden kan leda till ojämlikhet 
i relationen, och till en maktfördel för den mindre beroende aktören. Makt är därför ett viktigt 
inslag i resursutbytesrelationer och i resursutbytesnätverk (Emerson 1972a; 1972b). 
 
2) Lönsamhetsberäkning (aktörernas handlingssätt)   
Social utbytesteori använder sig av ekonomiska termer för att förklara sociala interaktioner 
mellan aktörer som ett utbyte av belöningar och kostnader, där aktörerna agerar och fattar 
beslut utifrån en personlig och rationell kostnads- och intäktsanalys (lönsamhetsberäkning) 
genom att jämföra olika alternativ vid val av medspelare och val av åtgärd. Belöningar kan 
formuleras i termer av materiell eller finansiell vinning, social status eller känslomässig 
komfort. Kostnader kan uttryckas i termer av uppoffringar i tid, investerat kapital, eller 
förlorade möjligheter (Cook et al, 1995).  
 
3) Långsiktiga sociala relationer (interaktionsprocessen)  
Social utbytesteori betonar långsiktiga sociala relationer - i motsats till enstaka transaktioner - 
mellan specifika aktörer. Aktörer träder in i en relation, och stannar i den, så länge 
behållningen från den relationen är större än vinsterna från andra alternativ (Emerson 1972a, 
1972b). Sociala relationer utvecklas och upprätthålls därför att aktörer tillhandahåller 
ömsesidiga belöningar till varandra under en tidsperiod. Ömsesidighet är därför en viktig 
ingrediens i resursutbytesrelationen, men utbyten återgäldas inte alltid. Om belöningar som 
getts till en annan aktör inte återgäldas kommer den sociala relationen så småningom att 
upphöra. Ömsesidigheten behöver dock inte vara jämbördig eller omedelbar (Cook et al, 
1995). 
 
4) Avtagande marginalnytta (utbytesdomäner)   
Allt som aktörer värdesätter rättar sig efter principen om tillfredsställelse eller mättnadskänsla 
(psykologisk term), eller avtagande marginalnytta (ekonomisk term). Funktionellt likvärdiga 
utfall som bröd och äpple tillhör samma utbytesdomän, eftersom de båda reducerar hunger. 
Om en hungrig aktör får ett äpple minskar värdet på bröd och vice versa. Relationer som 
tillgodoser flera domäner, till exempel vänskap, status, och pengar, har högt företräde framför 
relationer som tillgodoser endast en domän, till exempel pengar (Cook et al, 1995). 
 
3.4 Sociala relationer, samverkan och effekter av nätverksmedlemskap   
 
Det finns både för- och nackdelar med relationer och samverkan i kreativa nätverk. Nedan 
framställs följande aspekter: styrkan i sociala band, tillit i företagsrelationer och i nätverk, 
inställning till samverkan, och likheter.  
 
3.4.1 Styrkan i sociala band 
 
Styrkan i sociala band kan intuitivt definieras som en kombination av tid, känslomässig 
intensitet, närhet och ömsesidiga tjänster; band antas vara positiva och symmetriska 
(Granovetter, 1973).  
 
Starka band 
Starka band är relationer som karakteriseras av en hög grad av känslomässig närhet, 
ömsesidighet och mycket social interaktion i faktisk kontakttid (Granovetter, 1985).  
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En studie om informationsflöden (Bernard, Johnsen, Killworth, McCarty & Shelley, 1990) 
påvisade att det tog 12 dagar för nyheter att vandra mellan ’nära personer’, 43 dagar för ’inte 
nära personer’ och 47 dagar för ’bekanta’. Granovetters (1973) studie om informationsflöden 
påvisade att starka band underlättar informationsflöden, men att individerna sannolikt besitter 
likartad och därför mycket överflödig information. Perry-Smith & Shalley (2003) bekräftar i 
sin studie att medlemmarna i ett nätverk med starka band får samma information från olika 
kontakter i nätverket. 
 
Starka band mellan medlemmarna i ett nätverk har större kapacitet att implementera 
innovativa idéer, men lägre kapacitet att generera idéer (Tiwana, 2008). Särskilt fördelaktigt 
är värdet av starka band i nätverk med mycket konkurrens eftersom starka band kan ge access 
till tillförlitlig information och andra viktiga resurser (Wincent, 2006). Starka band har ett 
positivt samband med kunskapsöverföringar och lärande (Kale et al, 2000; Wellman & 
Wortley, 1990). Förklaringen till det positiva sambandet mellan starka band och lärande är att 
den sociala sammanhållningen i form av tillit, ömsesidighet och social identitet som finns i 
starka band ökar motivationen att ge och få kunskap (Muthusamy & White, 2005; Powell, 
1990).  
 
Enligt Gulati (1999) ger starka band resursfördelar och positiva effekter på företagens resultat 
genom att förse parterna med information om varandras förmågor och pålitlighet, tidsenlig 
information om marknadsmöjligheter och potentiella marknadshot, samt rekommendationer 
från kunder och andra företag. Företag kan lära sig om operationella processer, förvärva 
know-how och nya förmågor, genom interaktioner och noggranna observationer av sina 
samarbetspartners (Kale et al, 2000). Det är smidigare att hitta lösningar i affärsförehavanden 
mellan parter som har starka band till varandra (Uzzi, 1997). 
 
Det kan finnas nackdelar med starka band. Starka band medför högre underhållskostnader än 
svaga band (Hansen, 1999). Starka band kan innebära att företag låser in sig i relationer och 
begränsar möjligheterna till att förvärva kunskap från nya kontakter (Hansen, 1999; Uzzi, 
1997). Enligt Wincent (2006) är starka band ingen garanti för att få resurser från nätverket 
och har inget samband med att förbättra medlemsföretagens resultat. Mycket beror på 
medlemsföretagens förmåga att välja samarbetspartners som är villiga att bidra med resurser, 
eftersom det är meningslöst att ha ett starkt band med en samarbetspartner som är ovillig att 
dela med sig av resurser eller information angående affärsmöjligheter (Wincent, 2006).   
 
Svaga Band       
Svaga band är kontakter som karaktäriseras av låga grader av känslomässig närhet och lite 
social interaktion i faktisk kontakttid (Perry-Smith & Shalley, 2003).  
 
Svaga band är kontakter med lägre intensitet, men de är inte mindre betydelsefulla, vilket 
Granovetters (1973) studie om informationsflöden och “styrkan i svaga band” påvisat. Svaga 
band mellan individer är mindre beroende av likheter (Granovetter, 1985), och möjliggör 
värdefulla kontakter till olika sociala miljöer eftersom svaga band vanligtvis sammankopplar 
socialt olika personer (Granovetter (1973). Svaga band innehåller sannolikt mer diversifierad 
information och har större potential att generera nya idéer och lösningar (kreativitet), men 
svagheten i dessa band försvårar informationsflöden och förverkligandet av idéerna 
(Granovetter, 1973). Svaga band med en ny kund, en ny leverantör eller en annan sporadisk 
kontakt är exempel på värdefulla kontakter från vilka man kan erhålla ny information 
(Wincent, 2006). 
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Perry-Smith (2006) har studerat styrkan i sociala relationer och dess effekter för kreativiteten 
och funnit att svaga band generellt är fördelaktiga för kreativiteten. Förklaringen till det 
positiva sambandet mellan svaga band och kreativitet är att exponering för olika 
förhållningssätt och perspektiv kan förhöja divergent tänkande (förmågan att presentera 
lösningar som skiljer sig från etablerade sätt att göra saker) och flexibelt tänkande (förmågan 
att hitta olika svarskategorier till ett enskilt problem) som är utmärkande för de kognitiva 
processerna av kreativitet (Torrance, 1974). 
 
Det kan finnas nackdelar med svaga band. Svaga band kan vara riskabla i det att företag kan 
utsättas för opportunism, kompetensdränering eller förlust av viktiga kunder, och 
konkurrensfördelar kan eroderas om företag alldeles för generöst delar med sig av värdefull 
information och andra resurser (Gulati, Nohria & Zaheer, 2000).  
 
Hypotes 1:  Starka band i ett kreativt nätverk har ett positivt samband med kunskapseffekter  
 
Hypotes 2: Starka band i ett kreativt nätverk har ett positivt samband med resultateffekter 
 
3.4.2 Tillit i företagsrelationer och i nätverk 
 
Tillit är ett mångfacetterat fenomen, och utvecklas generellt när tidigare goda erfarenheter av 
möten med människor leder till förväntningar om positiva framtida interaktioner (Wasko & 
Faraj, 2005).  
 
Tillit i företagsrelationer  
Enligt Tomkins (2001) utvecklas våra personliga relationer och företagsrelationer genom 
olika stadier. Det krävs ofta upprepade kontakter för att en relation ska utvecklas, där parterna 
får veta mer om varandra och en djupare relation med en högre grad av tillit växer fram 
(Tomkins, 2001). Nära relationer tar ofta tid att bygga, men det finns en förväntan mellan de 
involverade parterna om kontinuitet och att relationen ska fortgå under en bestämd tid, även 
om varaktigheten är tidsbegränsad eller avgränsad till ett specifikt projekt (Tomkins, 2001).  
 
Zaheer, et al (1998) skiljer mellan personlig tillit och affärsorienterad tillit i sin 
nätverksstudie. Den affärsorienterade formen av ’tillit’ definieras i den aktuella studien som 
’tron att en parts ord är tillförlitliga och att en part kommer att fullgöra sin skyldighet i ett 
utbyte’ (Mohr & Spekman, 1994). Enligt Mohr & Spekman (1994) är tillit ett 
partnerskapsattribut som karakteriserar framgångsrika partnerskap, med framgångsrika 
partnerskap definierat som försäljningsvolym och tillfredsställelse i relationen. Tillit 
signalerar framtida intensioner och huruvida en part är intresserad av samarbete (Mohr & 
Spekman, 1994; Wincent, 2006).  
 
Bradach & Eccles (1989) definierar tillit som en typ av förväntan som lindrar rädslan för 
opportunistiskt beteende från samarbetspartners. Tillit inbegriper även en grad av säkerhet att 
ett företag är pålitligt och har integritet att fullfölja sin del av åtagandet i ett partnerskap 
(Madhok, 1995). Rädsla för opportunistiskt beteende indikerar bristande tillit i en relation, 
enligt Jackson & Tomlinson (2009). 
 
Litar man för mycket på en affärspartner kan det innebära att man omedvetet tar för stora 
risker och använder sina resurser felaktigt, men om man är alltför naiv kan man bli utnyttjad 
och lurad (Wicks, Berman & Jones, 1999). Det kan vara oklokt att lita för mycket på en 
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affärspartner, men för lite tillit är också problematiskt i en affärsrelation och kan leda till en 
förtroendekris mellan parterna (Wicks, et al, 1999).  
 
Tillit i strategiska företagsnätverk 
Medlemsföretagens storlek har inte betydelse för graden av tillit i strategiska nätverk 
(Wincent, 2006). Tillit är snarare en del av kulturen i ett företag och ”att tro det bästa om den 
andre tills motsatsen bevisas” (Wincent, 2006). Medlemsföretag som har en högre grad av 
tillit till sina samarbetspartners i nätverket har både fler och starkare relationer i nätverket än 
företag med en lägre grad av tillit till sina samarbetspartners (Wincent, 2006). Enligt 
Järvenpää (1998) kan tillit till och med förbättra företagens resultat. Tillit stärker 
nätverksidentiteten genom engagemang och skapar förväntningar om beteenden (McEvily & 
Zaheer, 1999), men i nätverk med bristande tillit mellan samarbetsparterna är det sannolikt 
vanligare med opportunism, konflikter, och en ovilja att stötta sina samarbetspartners (Mayer, 
et al, 1995). 
 
Eftersom tillit är ett inlärt och erfarenhetsbaserat beteende (Tomkins, 2001) kan medlemskap i 
nätverk betraktas som en långsiktig strategi. Förtroendefulla relationer är en förutsättning för 
ett framgångsrikt nätverk och nätverksrelationerna är i förlängningen en reflektion av 
strukturen i nätverket (Jackson & Tomlinson, 2009).  
 
Hypotes 3: Tillit i ett kreativt nätverk har ett positivt samband med kunskapseffekter 
 
Hypotes 4: Tillit i ett kreativt nätverk har ett positivt samband med resultateffekter 
 
3.4.3 Inställning till samverkan  
 
Strategiska nätverk av små och medelstora företag kan beskrivas som ’medvetet formade 
grupper av små och medelstora, vinstorienterade företag’ som är geografiskt närliggande, 
verksamma inom samma bransch, och har direkta interaktioner med varandra för specifika 
affärsresultat (Human & Provan, 1997; Wincent, 2006). Studier om strategiska nätverk av 
små och medelstora företag kan användas som teoretisk referensram även för kreativa 
nätverk. 
 
Strategiska nätverk är dynamiska i den mening att medlemsföretag fritt kan välja vilka i 
nätverket de vill interagera eller samarbeta med (Human & Provan, 1997; Human & Provan, 
2000). Medlemsföretagens inställning till samarbete varierar i strategiska nätverk, vissa 
medlemsföretag är mycket intresserade av samarbete, medan andra är mindre intresserade av 
samarbete (Wincent, 2006). 
 
Wincent (2006) har studerat samband mellan medlemsföretagens inställning till samverkan i 
ett strategiskt nätverk och effekterna på medlemsföretagens resultat. Medlemsföretagens 
inställning till samverkan kan särskiljas som två separata begrepp (Wincent, 2006): (1) ett 
företags inställning till gåvor från nätverksmedlemmarna (2) ett företags inställning till 
bidrag till nätverksmedlemmarna. Det finns ett positivt samband mellan inställningen till att 
få gåvor från och inställningen till att bidra till medlemmarna i nätverket (Wincent, 2006). 
Detta samband garanteras av relationsnormer om solidaritet och ömsesidighet som bekräftar 
normen om ömsesidighet, då nätverksdeltagarna förstår lagarna och relevansen av givande 
och tagande i strategiska nätverk (Wincent, 2006). Westerberg, Wincent & Örtqvist (2003) 
har studerat medlemsföretagens upplevda nytta av samverkan i ett samverkansprojekt och 



20 
 

funnit att medlemsföretag som var aktiva och nätverkade mer i faktiskt kontakttid upplevde 
större nytta med samverkansprojektet.  
 
Inställning till gåvor  
Ett företag som är inställd på gåvor är villig att ta emot information och resurser som erbjuds 
av andra medlemsföretag i nätverket och som kan förbättra det egna företagets ställning 
(Wincent, 2006).  
 
Enligt Wincent (2006) kan inställning till gåvor ha positiva kunskapseffekter för 
medlemsföretagen. Ett kort besök hos ett annat medlemsföretag kan vara tillräckligt för att få 
ny kunskap, nya förmågor eller nya insikter som kan användas i den egna verksamheten, som 
till exempel produktions- eller produktförbättringar, för att förbättra det egna företagets 
resultat, och behöver inte kräva något djupare engagemang (Wincent, 2006). 
 
Enligt Hamel, Doz & Prahlad (1989) är det viktigt att få gåvor för att uppleva positiva effekter 
på företagets resultat. Enligt Wincent (2006) har inställning till gåvor ett direkt, positivt 
samband med medlemsföretagens resultat. Enligt Wincent (2006) är det viktigt att ta i 
beaktande vilka aktörer som finns i ett nätverk och vem ett företag samarbetar med i nätverket 
för att få positiva effekter på företagens resultat. Förklaringen till det positiva sambandet kan 
vara att val av noga utvalda samarbetspartners och samarbete med endast några få partners 
med vilka man har exklusiva relationer är viktiga parametrar för medlemsföretag som är 
inställda på gåvor (Wincent, 2006). Medlemsföretag som är inställda på gåvor föredrar 
samarbetspartners som de kan lita på och som kompletterar dem, och allierar sig med andra 
företag i nätverket endast när relationerna upplevs som mer givande än andra tillgängliga 
alternativ (Wincent, 2006). Medlemsföretag som är inställda på att få gåvor från nätverket 
säkerställer att de får åtminstone något av värde från sitt nätverksmedlemskap (Wincent, 
2006).   
 
Hypotes 5: Inställning till gåvor har ett positivt samband med kunskapseffekter i ett kreativt 

nätverk 
 
Hypotes 6: Inställning till gåvor har ett positivt samband med resultateffekter i ett kreativt 

nätverk 
 
Inställning till bidrag 
Ett företag som är inställd på att bidra är villig att dela med sig av information och resurser till 
andra medlemmar i nätverket som kan förbättra de andra företagens ställning (Wincent, 
2006). 
 
Enligt Wincent (2006) har inställning till bidrag inte samband med företagens resultat, men 
medlemsföretagens inställning till bidrag kan ändå vara viktigt för att skapa relationer i 
nätverket. Wincent (2006) rekommenderar att medlemsföretagen tänker igenom vilka resurser 
man kan och vill bidra med till övriga nätverksmedlemmar, eftersom effekterna är olika om 
man bidrar med resurser angående svårimiterade kreativa processer eller enkelimiterad 
teknologi (Hamel, et al 1989). Bidrag som är låga och oavsiktliga har låga kostnader, men 
bidrag som kräver mer omfattande resurser i form av mycket tid och stora investeringar kan 
kräva starkare band (Wincent, 2006). Enligt Kuji (1984) beror bidrag i nätverk på hur 
homogena eller heterogena resurserna är i nätverket, i innehåll eller i profil.  
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Enligt Wasko & Faraj (2005) motiveras individer i ett elektroniskt nätverk att bidra med sin 
kunskap till andra när det stärker deras profession och när de har erfarenheten av att bidra 
med sin kompetens. 
 
Hypotes 7: Inställning till bidrag har ett positivt samband med kunskapseffekter i ett 

kreativt nätverk 
 
Hypotes 8: Inställning till bidrag har ett positivt samband med resultateffekter i ett kreativt 

nätverk 
 
3.4.4 Likheter  
 
Tidigare forskning har påvisat att social attraktion påverkas av upplevda likheter och 
tendensen att människor väljer att interagera med människor som liknar dem själva (Blau, 
1964; Huston & Levinger, 1978). Människor kan vara lika i demografiska egenskaper såsom 
ålder, kön, utbildning och vad avser psykologiska egenskaper såsom intelligens, attityder, och 
aspirationer (McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001). En kontakt uppstår också snabbare 
mellan människor som liknar varandra än mellan människor som inte liknar varandra 
(McPherson et al, 2001). Sociologiska studier om gruppformationer och nätverksband 
upptäckte att skolbarn skaffade kompisar och bildade lekgrupper i en snabbare takt om de var 
lika i demografiska avseenden (Wellman, 1929). Kommunikation mellan individer som liknar 
varandra är enklare, smidigare och beteenden är mer förutsägbara (Byrne, 1971). Likheter får 
konsekvenser för informationsflöden i nätverk (McPherson et al, 2001) i det att informationen 
blir mycket likartad (Granovetter, 1973). Geografisk närhet och organisationer är starka 
strukturella krafter som leder till att människors personliga nätverk blir homogena i flera 
avseenden (McPherson, et al, 2001).  
 
Geografisk närhet  
Den kanske mest grundläggande källan till likheter är geografisk närhet. Enligt Verbrugge 
(1983) är närhet i boende den enskilt bästa ledtråden för att förutsäga hur ofta vänner träffas 
för att umgås. Även till synes triviala faktorer som arrangemang av gator (Hampton & 
Wellman, 2000) och studentkorridorer (Festinger, Schachter & Back, 1950) kan influera 
skapandet av relativt svaga band och med potential för starkare vänskap (McPherson, et al, 
2001).  
 
Sannolikheten är större att komma i kontakt med människor som befinner sig närmare oss 
geografiskt än med de som befinner sig längre bort från oss. Enligt Zipf (1949) är det en fråga 
om ansträngning, det krävs mer energi att komma i kontakt med de som är långt borta från oss 
geografiskt sett, än med de som finns i vår omedelbara närhet. Enligt Kaufer & Carley (1993) 
har de nya teknologierna - sms, e-post, facebook - visserligen löst upp geografins gränser 
genom att sänka graden av ansträngning, men har inte eliminerat det geografiska mönstret. 
Geografisk närhet tycks också vara mer betydelsefullt för att bestämma “tjockleken” av en 
relation än i att avgöra närvaron av ett band (McPherson et al 2001). 
 
Geografiskt närliggande företag har ofta god kunskap om varandra även om de inte anstränger 
sig för att systematiskt övervaka. Geografisk närhet möjliggör spontana automatiska 
observationer och jämförelser och det är större sannolikhet att företag som är i liknande 
verksamheter kommer att lära sig av varandra (Malmberg & Maskell, 2002).  
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Organisatorisk närhet   
Enligt Lambert et al (1996) uppstår goda relationer endast mellan företag som har 
symmetriska egenskaper avseende relativ storlek, marknadsandelar, finansiell styrka och 
företagsrykte. Enligt Wilkinson et al (2005) stämmer detta delvis, eftersom tillräckliga 
likheter är nödvändiga för att kunna samordna varandras verksamheter. Företag som liknar 
varandra har enklare att förstå och komma överens med varandra, att arbeta tillsammans och 
att bibehålla relationen, och de har sannolikt liknande synsätt och står inför liknande problem 
(Wilkinson et al, 2005). Asymmetri är också värdefullt, eftersom företag är attraktiva för 
varandra därför att de har färdigheter och/eller teknologier som den andre saknar (Wilkinson 
et al, 2005). 
 
Studier påvisar att likheter i produktmarknader kan hindra lärande och kunskapöverföring 
mellan företag som konkurrerar inom samma marknad, eftersom företagen vill skydda den 
kunskap som finns inom företaget (Simonton, 1999). Om företagen är för lika har de lite att 
lära av varandra, men om företagen är för olika har de svårt att kommunicera med och att lära 
av varandra (Mowery, Oxley & Silverman, 1996). Olikheter kan reducera förmågan till 
kunskapsutbyten (Simonton, 1999). Kompletterande kunskap möjliggör ständig lärande 
genom en kombination av olika, men kompletterande resurser och förmågor (Dussauge, 
Garrette & Mitchell, 2000). Företag som är mindre lika varandra resulterar sannolikt inte i 
långsiktiga relationer eller leder till mönster av interaktioner och funktioner som underminerar 
företagens resultat (Levitt, 1986). 
 
Hypotes 9: Geografiska och organisatoriska likheter med andra nätverksmedlemmar har ett 

positivt samband med kunskapseffekter i ett kreativt nätverk 
 
Hypotes 10: Geografiska och organisatoriska likheter med andra nätverksmedlemmar har ett 

positivt samband med resultateffekter i ett kreativt nätverk  
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4. RESULTAT 
 
I det här avsnittet presenteras resultaten från den statistiska analysen. 
 
Av enkätsvaren framgår att företagsetableringarna vid Acusticum skett år 2002-2011, med 
koncentration på 2007 och framåt. 79 % av de medverkande företagen är intresserade av att ta 
del av studiens resultat. 
 
Enkätsvaren till frågorna med slutna svarsalternativ har sammanställts i Excel. Korrelations- 
och regressionsanalyser har gjorts i SPSS. I korrelationsmatrisen (se tabell 1) återfinns 
detaljer för medelvärden, standardavvikelser, Cronbach´s alpha, samt bivariata korrelationer 
med tillhörande signifikansnivåer. Medelvärdena antar värden på 2.74 - 3.93 (se tabell 1). 
Standardavvikelserna visar på en stor spridning av det insamlade materialet med värden på 
0.71 - 1.18 (se tabell 1), vilket ger goda möjligheter för sambandsanalys av materialet. 
Cronbach´s alpha ger värden på mellan 0.76 och 0.91 för samtliga variabler (se tabell 1) och 
överskrider den acceptabla miniminivån på 0.70 (Nunally, 1978). Det tyder på en hög 
samvariation mellan frågor som mäter samma begrepp och kännetecknar god reliabilitet. Från 
korrelationsmatrisen kan vi se att samtliga fem variabler (band, tillit, gåvor, bidrag och 
likheter) har positiva och huvudsakligen statistiskt signifikanta bivariata korrelationer med 
både kunskapseffekter och resultateffekter (r = 0.27 – 0.90) (se tabell 1).  
 
Cronbach’s alpha och bivariata korrelationer indikerar att variablerna bildar ett övergripande 
mätinstrument för studien. I korrelationsanalysen har vi studerat samband mellan två 
variabler, men de oberoende variablerna har inte ensam och fullt ut kunnat förklara hela den 
observerade variationen i de beroende variablerna (Djurfeldt et al, 2003).  
 
Likheter har ett starkt, positivt och signifikant samband med både kunskapseffekter (r = 0.90, 
p<0.01) och resultateffekter (r = 0.77, p<0.01) (se tabell 1). 
 
Gåvor och bidrag har ett positivt, statistiskt signifikant samband (r = 0.69; p<0.01) (se tabell 
1). 
 
Tabell 1: Korrelationsmatris 
Medelvärden, standardavvikelser, Cronbach´s alpha och bivariata korrelationer  

 
(1) (2) (3) (4) 

       Medel Std.av Alpha 1 2 3 4 5 6 
1 Resultat 2.85 1.17 0.90 

      2Kunskap 2.74 1.18 0.91 0.81*** 
     3 Band 3.93 0.71 0.86 0.27 0.48** 

    4 Tillit 3.04 0.83 0.78 0.56*** 0.67*** 0.59*** 
   5 Gåvor 3.31 1.14 0.76 0.62*** 0.50*** 0.33* 0.59*** 

  6 Bidrag 3.07 1.15 0.78 0.61*** 0.61*** 0.46** 0.76*** 0.69*** 
 7 Likheter 3.01 0.97 0.87 0.77*** 0.90*** 0.33* 0.62*** 0.48** 0.65*** 

*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01, tvåsidigt t- test. Samtliga variabler är mätta på en 5-gradig Likert skala 
 
Resultatet av regressionsanalysen (MRA) med tillhörande signifikansnivåer presenteras i 
tabell 2. Kunskapseffekter och resultateffekter är beroende variabler och band, tillit, gåvor, 
bidrag och likheter är oberoende variabler i regressionsanalysen. 
 



24 
 

Det finns stöd för Hypotes 1 att band har ett positivt, signifikant samband med 
kunskapseffekter (B = 0.19; p<0.10), men det finns inget stöd för Hypotes 2. Band har ett 
negativt samband med resultateffekter (B = - 0.05). Se tabell 2. 
 
Tillit har ett svagt, positivt, men icke-signifikant samband med både kunskapseffekter (B = 
0.11) och resultateffekter (B = 0.02). Det finns ett svagt stöd för Hypotes 3 och Hypotes 4. Se 
tabell 2. 
 
Det finns stöd för Hypotes 5 att gåvor har ett positivt, signifikant samband med 
resultateffekter (B = 0.33; p<0.10), men endast ett svagt stöd för Hypotes 6. Gåvor har ett 
svagt och icke-signifikant samband med kunskapseffekter (B = 0.08). Se tabell 2. 
 
Det finns inget stöd för Hypotes 7 eller Hypotes 8. Bidrag har ett negativt och icke-signifikant 
samband med kunskapseffekter (B = - 0.15) och resultateffekter (B = - 0.01). Se tabell 2.  
 
Det finns stöd för Hypotes 9 och Hypotes 10 att likheter har ett positivt samband med 
kunskapseffekter (0.83; p<0.01) och resultateffekter (B = 0.63; p<0.01). Se tabell 2. 
 
Två av variablerna är signifikanta att förklara kunskapseffekter, nämligen likheter och band. 
Både likheter (B = 0.83, p<0.01) och band (B = 0.19, p<0.10) har starka positiva beta-
koefficienter (B). Se tabell 2. Modellens förklaringsgrad är hög med en justerad R på.860. Två 
av variablerna är signifikanta att förklara resultateffekter, nämligen likheter och gåvor. Både 
likheter (B = 0.63, p<0.01) och gåvor (B = 0.33; p<0.10), har starka positiva beta-
koefficienter (se tabell 2). Modellens förklaringsgrad är hög med en justerad R på.602.  
Sambanden är statistiskt signifikanta. De observerade statistiska sambanden avspeglar 
sannolikt verkliga förhållanden (se tabell 2), men vid en liten undersökning med mindre än 
100 observationer är risken stor att slumpen spelar in (Jackson & Tomlinson, 2009). 
 
Tabell 2: Resultat av regressionsanalys  (Multipel regressionsanalys= MRA) 

         (x)      Kunskapseffekter     Resultateffekter           (y) 
Band 

  
0.19* 

  
- 0.05 

 Tillit 
  

0.11 
  

0.02 
 Gåvor 

  
0.08 

  
0.33* 

 Bidrag 
  

-0.15 
  

-0.01 
 Likheter 

  
0.83*** 

  
0.63*** 

 
        F-ratio 

  
25.9 

  
8.85 

 R square 
  

.928 
  

.824 
 R square adj 

 
.860 

  
.602 

 Signifikans   <0.001     <0.001   
*p<0.10, **p<0.05,***p<0.01     Regressionskoefficienterna är beta- koefficienter 

 Den statistiska analysen påvisar att variablerna band, tillit, gåvor, bidrag, likheter, 
kunskapseffekter och resultateffekter har goda mätegenskaper. Modellens förklaringsgrad är 
hög med justerad R (R square adj) på .860 och .602, vilket indikerar att vi har använt ett 
heltäckande frågeformulär för undersökningen (se tabell 2).  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  
 
I det här kapitlet analyseras och diskuteras studiens huvudsakliga resultat som 
sammankopplas till den teoretiska referensramen. 
 
Starka band i ett kreativt nätverk             
 
Resultaten indikerar att det finns starka känslomässiga band i det kreativa nätverket. 
Resultaten stöder tidigare studier (Malmberg & Maskell, 2002; McPherson et al, 2001; 
Wilson & Stokes, 2005). Förklaringen kan vara att den geografiska närheten och den 
professionella identiteten skapar social sammanhållning och starka känslomässiga band 
mellan medlemsföretagen i det kreativa nätverket.  
 
Norm om ömsesidighet: Gåvor och Bidrag  
 
Resultaten indikerar att det finns ett positivt samband mellan inställning till gåvor och 
inställning till bidrag i det kreativa nätverket och bekräftar normen om ömsesidighet i det 
kreativa nätverket. Resultatet överensstämmer med tidigare studier (Wincent, 2006). Det 
positiva sambandet mellan inställning till bidrag och inställning till gåvor indikerar att det 
finns mekanismer - relationsnormer om solidaritet och ömsesidighet - i det kreativa nätverket 
som garanterar rättvisa i resursutbyten och att medlemsföretagen förstår lagarna och 
relevansen av givande och tagande i nätverket. 
 
Effekter av medlemskap i ett kreativt nätverk 
 
Resultaten indikerar att medlemsföretagen har fått ut små, men betydelsefulla steg av sitt 
medlemskap i det kreativa nätverket. Förklaringarna kan vara flera. En av respondenterna 
svarade; ”Nätverket är ej ett riktigt nätverk, utan vi finns på samma plats, och försöker så gott 
vi kan”, vilket kan visa på otydligheten av fördelarna med horisontella nätverk som ofta är 
mer informella och osynliga (Bengtsson & Kock, 1999). Kreativa nätverk kan liknas vid 
horisontella nätverk, där medlemsföretagen producerar sina egna, unika, produkter, och det är 
möjligt att det kreativa nätverket främst är till för socialt utbyte och informationsutbyte.  
 
En annan förklaring kan vara att resurspoolen är homogen med företagare i den kreativa 
näringen som besitter liknande intressen, kompetenser, teknologier och andra resurser. 
Resursbidrag beror på hur homogena eller heterogena resurserna är i innehåll eller profil 
(Kuji, 1984).  
 
En tredje möjlig förklaring kan vara avsaknaden av struktur, ledning och en stödjande 
organisation, vilket också efterlyses med orden ”Struktur och mer organisation”, men enligt 
svar ska det avhandlas: ”Stödjande organisation. Ska avhandlas!”  
 
En fjärde förklaring kan vara att medlemsföretagen har viktiga kontakter utanför det kreativa 
nätverket, vilket är fullt möjligt eftersom kreativa egenskaper och beteenden innebär att man 
aktivt samlar nya intryck, lär sig nya saker, byter miljö och bryter mönster (Jaussi et al, 2007). 
Vi saknar kunskap om medlemsföretagens externa kontakter eftersom vi inom ramen för den 
här studien har undersökt relationer, samverkan och nyttan av medlemskap inom ett kreativt 
nätverk. 
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Likheter och Effekter av medlemskap  
 
Den statistiska analysen påvisar att likheter har ett positivt, statistiskt signifikant, samband 
med både kunskapseffekter och resultateffekter. 
 
Resultaten indikerar att likheter har ett positivt samband med både kunskaps- och 
resultateffekter. Resultaten överensstämmer med tidigare studier (Levitt, 1986, Mowery et al, 
1996; Porter, 1998; Simonton, 1999; Wilkinson et al, 2005). Förklaringen kan vara att likheter 
attraherar (Blau, 1964; Huston & Levinger, 1978). Människor väljer att interagera med 
människor som liknar dem själva och delvis samma lagar gäller för företag eftersom företag 
styrs av människor, och särskilt för små- och egenföretagare vars personliga 
nätverkskontakter i mycket sannolikt överensstämmer med deras företagskontakter. 
Medlemsföretag som liknar varandra organisatoriskt har sannolikt liknande synsätt och har 
enklare att förstå och komma överens med varandra, att arbeta tillsammans, och att ha 
långsiktiga relationer med varandra. Den geografiska närheten erbjuder goda sociala 
möjligheter till låg kostnad (mindre energi), och underlättar informationsflöden och 
kunskapsutbyten i det kreativa nätverket. På kort sikt kan det innebära att likheter skapar 
resursutbyten i det kreativa nätverket. Det är sannolikt att medlemsföretag i det kreativa 
nätverket väljer att interagera huvudsakligen med medlemsföretag som liknar dem själva och 
det är genom dessa kontakter och relationer som medlemmarna upplever positiva effekter på 
kunskap och resultat. Konsekvenserna på kort sikt av att likheter driver kunskaps- och 
resultateffekter är att små steg gynnas av likheter, men man tappar stora radikala språng.  
 
Eftersom människor och företag väljer likheter framför olikheter är kontakterna sannolikt 
begränsade mellan nätverksmedlemmar som inte liknar varandra och de får följaktligen inte ut 
så mycket från dessa nätverkskontakter. Företag som är för olika har svårt att kommunicera 
med och att lära av varandra (Mowery et al, 1996) och olikheter kan reducera förmågan till 
kunskapsutbyten och lärande (Simonton, 1999). Medlemsföretag som är mindre lika varandra 
resulterar sannolikt inte i långsiktiga relationer eller leder till mönster av interaktioner och 
funktioner som underminerar företagens resultat och konkurrenskraft (Levitt, 1986).  
 
Ständigt lärande möjliggörs av olika, men kompletterande resurser och förmågor (Dussauge et 
al, 2000). Företag är intressanta för varandra därför att de har färdigheter och/eller teknologier 
som den andre saknar, men tillräckliga likheter (avseende mål, filosofi, resurser, förmågor) är 
nödvändiga för att kunna samordna varandras verksamheter (Wilkinson et al, 2005). 
Medlemsföretagen kan genom samverkan åstadkomma mer tillsammans än enskilt genom att 
kombinera varandras resurser och förmågor för produktion och utveckling av nya produkter 
och lösningar.  
 
Konsekvenserna på lång sikt av att likheter driver kunskaps- och resultateffekter kan vara att 
utvecklingen i det kreativa nätverket bromsas upp och effekterna uteblir. Risken med att vara 
för lika är att man inte ser några nya perspektiv, att man inte får ny information eller ny 
kunskap, ingenting som stimulerar kreativiteten, och ingenting som ger effekter på företagens 
produktion, resultat och konkurrenskraft. Medlemsföretag som är för lika kan ha lite att lära 
av och erbjuda varandra, och kan vara varandras direkta konkurrenter (Wilkinson et al, 2005).  
Det kan innebära att medlemsföretagen i det kreativa nätverket i allt högre grad använder sina 
externa kontakter för idégenerering. Kreativt beteende innebär att lära sig nya saker, byta 
miljö och bryta mönster (Jaussi et al, 2007).  
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Band och Effekter av medlemskap 
 

Den statistiska analysen påvisar att starka band i ett kreativt nätverk har ett positivt, statistiskt 
signifikant, samband med kunskapseffekter, men ett negativt samband med resultateffekter.  
 
Band och Kunskapseffekter     
 
Resultaten indikerar att starka band har ett positivt samband med kunskapseffekter. Resultaten 
överensstämmer med tidigare studier (Muthusamy & White 2005; Wellman & Wortley, 
1990). Förklaringen till det positiva sambandet kan vara att ömsesidigheten och tilliten som 
finns i starka band underlättar kunskapsutbyten och lärande (Muthusamy & White, 2005; Kale 
et al, 2000; Tiwana, 2008). Relationer som karakteriseras av tillit har en positiv påverkan på 
kunskapsutbyten när medlemsföretagen litar på att det de ger, får de tillbaka (Mayer et al, 
1995). långsiktiga sociala relationer är värdeskapande fenomen i en relation (Cook et al, 
1995).  
 
Band och Resultateffekter 
   
Resultaten indikerar att starka band i ett kreativt nätverk inte har ett samband med 
resultateffekter. Resultaten överensstämmer med tidigare nätverksstudier (Wincent, 2006), 
Förklaringen till det negativa sambandet kan vara att starka band inte är tillräckliga för att ge 
positiva effekter på medlemsföretagens resultat, även om det finns fördelar med starka band 
som till exempel kunskapseffekter.  
 
Resultaten överensstämmer inte med andra studier (Gulati, 1999). Starka band genererar inte 
positiva effekter för medlemsföretagens resultat vad avser nya produkter, nya marknader och 
förstärkt konkurrensposition. Det kostar dessutom att skapa och underhålla relationer och det 
kan få negativa effekter om man väljer att ha utbyten med fel partner.  
 
För att få det bästa av två världar kan det vara en bra idé att mixa starka och svaga band både i 
och utanför det kreativa nätverket. Svaga band för att få diversifierad information som främjar 
idégenereringen (Granovetter, 1973; Perry-Smith, 2006), och starka band som underlättar 
informationsflöden (Granovetter, 1973) och förverkligandet av idéerna (Tiwana, 2008) i 
gemensamma samarbetsprojekt till efterfrågade kreativa produkter.  
 
Gåvor och Effekter av medlemskap 
 
Den statistiska analysen påvisar att inställning till gåvor har ett positivt, statistiskt signifikant, 
samband med resultateffekter, men endast ett svagt, icke-signifikant samband med 
kunskapseffekter. 
 
Gåvor och Resultateffekter      
 
Resultaten indikerar att inställning till gåvor har ett positivt samband med resultateffekter. 
Resultaten överensstämmer med tidigare studier (Wincent, 2006). Förklaringen till det 
positiva sambandet mellan inställning till gåvor och resultateffekter kan vara att inställning till 
gåvor mycket handlar om partnerval och vem man väljer att samarbeta med i det kreativa 
nätverket. Det är möjligt att medlemsföretag som är inställda på gåvor har hittat lämpliga 
partners att samarbeta med för att få ut största möjliga nytta av sina ansträngningar och sitt 
medlemskap i det kreativa nätverket. Medlemsföretag som är inställda på att få gåvor från 



28 
 

nätverket säkerställer att de får åtminstone något av värde från sitt nätverksmedlemskap 
(Wincent, 2006). Medlemsföretag som är inställda på gåvor samarbetar sannolikt endast med 
ett fåtal företag och föredrar samarbetspartners som de kan lita på och som kompletterar dem, 
och allierar sig med andra företag i nätverket endast när relationerna upplevs som mer 
givande än andra tillgängliga alternativ (Wincent, 2006).  
 
Gåvor och Kunskapseffekter 
 
Resultaten indikerar att inställning till gåvor har ett svagt, positivt samband med 
kunskapseffekter. Resultaten överensstämmer delvis med tidigare studier (Wincent, 2006). 
Förklaringen till det svaga sambandet mellan inställning till gåvor och kunskapseffekter kan 
vara att kunskapsutbyten och lärande inte är tillräckligt värdefulla för medlemsföretag som är 
inställda på gåvor. Medlemsföretag som är inställda på gåvor är sannolikt mer 
resultatinriktade och behöver få konkreta effekter av sitt medlemskap i det kreativa nätverket. 
Nya idéer, ny kunskap och nya förmågor kan visserligen vara värdefulla, men det är först när 
kunskapen - som en viktig ingrediens i den kreativa, sociala processen - omvandlas till nya 
efterfrågade kreativa produkter, mätbara enheter, generering av intäkter, och stärkt 
konkurrenskraft, som ”det räknas”. 
 
Bidrag och Effekter av medlemskap 
 
Den statistiska analysen påvisar att inställning till bidrag inte har ett samband med kunskaps- 
eller resultateffekter.  
 
Resultaten indikerar att inställning till bidrag inte har ett samband med kunskaps- eller 
resultateffekter. Resultaten överensstämmer med tidigare nätverksstudier (Wincent, 2006). 
Förklaringen till det negativa sambandet mellan inställning till bidrag och kunskaps- och 
resultateffekter kan vara att om man är inställd på att bara ge är risken stor att man inte får 
någonting tillbaka och det kan leda till otillfredsställelse i en relation eller i ett kreativt 
nätverk.  
 
Mekanismerna vid resursutbytesrelationer handlar om outtalade förpliktelser och garanterar 
inte ömsesidighet, och därför finns inga löften om att man får tillbaka det man ger (Cook et al, 
1995). Medlemsföretagens inställning till bidrag kan vara viktigt för att skapa relationer i ett 
kreativt nätverk, även om inställning till bidrag i sig inte har ett samband med kunskaps- och 
resultateffekter (Wincent, 2006).  
 
De förväntade belöningarna måste överskrida kostnaderna för att en relation eller ett 
nätverksmedlemskap ska upplevas som mer givande än andra tillgängliga alternativ (Cook et 
al, 1995). För medlemsföretag som är inställda på att bidra är förhållandet sannolikt det 
omvända, det vill säga att de förväntade belöningarna understiger kostnaderna, och därför ser 
vi inget samband mellan inställning till bidrag och kunskaps- och resultateffekter. 
 
Resultaten överensstämmer inte med vårt antagande att inställning till bidrag har ett positivt 
samband med kunskaps- och resultateffekter. Resultaten indikerar att branschtillhörighet 
saknar betydelse och att kreativa nätverk inte är annorlunda än andra strategiska nätverk av 
små och medelstora företag. Samma lagar tycks gälla i kreativa nätverk. Små företag har 
begränsade resurser och kan inte bidra med så mycket till andra medlemsföretag i det kreativa 
nätverket.   
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Framtiden: Samverkan inom det kreativa nätverket 
 
Det finns starka band i det kreativa nätverket och nätverksmedlemmarna uttrycker önskemål 
om mer samverkan. 
 
På frågan om hur nätverksmedlemmarna vill att det kreativa nätverket ska arbeta i framtiden 
uttrycks önskemål om det kreativa nätverket som ett kreativt nätverk: 
 

”Renodlat! Bolag i kreativa näringar.” 
”Jobba som ett center, enbart för kreativa näringen. Få fokus på att vi är kreativa, 
inget annat.” 

 
Medlemsföretagarna önskar även fler mötesplatser och mer samverkan både inom det kreativa 
nätverket och med den närliggande akademin, vilket framgår av uttalanden som: 
 
”Bättre/effektivare forum för skapande av samarbeten.” 
”Försöka hitta former för att ytterligare stärka och utveckla nya samarbeten.” 
”Frukostmöten där respektive hyresgäst får 5-10 minuter att berätta om sin verksamhet.” 
”Stimulera kontakter mellan människor, utbyten på verksamhetsnivå och positionering på 
övergripande nivå!” 
”Bättre samverkan skolan/företagsbyn.”   
”Bättre på att sälja in de företag som finns här till andra företag och till universitetet.” 
 
Dessa uttalanden stödjer tidigare studier (Baines & Robson, 2001; Jackson & Tomlinson, 
2009) om småskaliga kreativa aktörers önskan om samverkan. På frågan om 
nätverksmedlemmarna saknar något företag i det kreativa nätverket som kan bidra till deras 
verksamhet blir det tydligt att några tänker stort och utanför boxen. Det finns ett ”sug” efter 
internationella kontakter, vilket framkommer av svar som: 
 
”Ja, någon med företagskontakter i Europa” 
”Fler större aktörer, nationella och internationella” 
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6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER   
 
I det här avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser och förslag lämnas till fortsatta 
studier. 
 
Syftet med studien har varit att beskriva sociala relationer, samverkan och effekter av 
medlemskap för den upplevda nyttan av nätverksmedlemskap i ett kreativt nätverk, samt att 
förklara hur styrkan i sociala band, tillit, inställning till gåvor, inställning till bidrag, och 
likheter påverkar kunskapseffekter och resultateffekter i ett kreativt nätverk. Ett kreativt 
nätverk är en lokal företagsby av småskaliga kreativa företagare med verksamhet inom den 
kreativa näringen såsom musik, media, dans, design och upplevelser.  
 
Det mesta talar för att det finns starka band och en norm om ömsesidighet i ett kreativt 
nätverk och att medlemsföretagen har fått ut små, men betydelsefulla steg av sitt medlemskap 
i ett kreativt nätverk. Medlemskapet kan vara värdefullt för att motverka den isolering och 
ensamhet som småskaliga kreativa företagare kan uppleva och (medlemskapet) kan vara ett 
bättre alternativ än att stå utanför nätverket. Den rimligaste tolkningen är att ett kreativt 
nätverk främst är till för informationsutbyte och socialt utbyte, men samtidigt önskar 
medlemsföretagen mer samverkan med varandra och med externa aktörer för att uppleva 
större effekter.  
 
Det mesta tyder på att geografiska och organisatoriska likheter är den starkast förklarande 
variabeln för kunskapseffekter och resultateffekter i ett kreativt nätverk. Likheter attraherar 
och skapar utbyten på kort sikt, men på längre sikt kan effekterna utebli. Det mesta tyder på 
att starka band har ett positivt samband med kunskapseffekter. Ömsesidigheten och tilliten i 
starka band är en förutsättning för att förvärva ny kunskap, men svaga band kan vara 
betydelsefulla för idégenereringen. 
 
Det mesta tyder på att inställning till gåvor har ett positivt samband med resultateffekter. 
Medlemsföretag som är inställda på att få gåvor från nätverket säkerställer att de får 
åtminstone något av värde från sitt nätverksmedlemskap. Det mesta tyder på att inställning till 
bidrag inte har ett samband med kunskapseffekter eller resultateffekter, men inställning till 
bidrag kan vara viktigt för att skapa relationer i ett kreativt nätverk. 
 
Studien har sina begränsningar. Möjligheterna att generalisera studiens resultat är begränsade 
till enbart kreativa nätverk. Resultaten och slutsatserna av studien bör tas med stor försiktighet 
eftersom flera av mätinstrumenten inte varit beprövade tidigare och eftersom undersökningen 
var liten med endast 27 observationer. Det är svårare att få statistisk signifikans vid en liten 
undersökning och man kan inte dra några säkra slutsatser av studien. 
 
Studien är försenad. Resultaten är inte längre aktuella när de presenteras, men relationer är 
föränderliga och i ständig rörelse. Resultaten kan ge vissa indikationer och förhoppningsvis 
kan studien bidra till en större förståelse för vad som ger nytta för småskaliga kreativa 
medlemsföretag i ett kreativt nätverk. Studien har förhoppningsvis belyst ett område inom 
företagsekonomin som tidigare inte fått så mycket uppmärksamhet.  
 
6.1 Praktiskt bidrag till Acusticum 
 
Det finns starka band, harmoniska relationer, ömsesidig respekt och förtroende mellan 
medlemsföretagen i Acusticum. Medlemsföretagen vill bidra med information, vägledning 
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och assistans, och dela med sig av sin kompetens för att stärka företagen vid Acusticum, men 
vill inte avsätta betydande, egna resurser utan att få något tillbaka. 
 
Det tycks finnas ett långsiktigt tänk hos företagen vid Acusticum. Företagen ser en framtid på 
Acusticum och önskar använda sig av Acusticum till att förbättra det egna företagets ställning 
och för sitt företags långsiktiga överlevnad. Det innebär att det finns goda förutsättningar för 
att utveckla relationerna och samverkan vid Acusticum. 
 
Företagarna önskar fler mötesplatser och mer samverkan inom Acusticum, men gärna också 
med den närliggande akademin, och företagen har många idéer om formerna för samverkan. 
Bättre samverkan med universitet, mer organisation och internationella kontakter är några 
möjligheter för Acusticums fortsatta utveckling, och det finns en tilltro på framtiden – en 
framtid på Acusticum. 
 
6.2 Förslag på fortsatta studier  
 
Författaren förespråkar för mera studier inom den kreativa sektorn med anledning av att 
efterfrågan på underhållning och upplevelser ökar, sysselsätter fler människor och blir en allt 
viktigare del av den globala ekonomin. När de funktionella behoven är mättade övergår vår 
konsumtion till produkter som har ett symboliskt värde för oss såsom image, idéer, känslor 
och upplevelser. 
 
Ett förslag till vidare studier kan vara att undersöka kontakter både i och utanför ett kreativt 
nätverk för att få en heltäckande bild av nätverksmedlemmarnas kontaktnätverk med social 
nätverksanalys. Ett annat förslag till vidare studier kan vara att studera relationer över tid i en 
longitudinell studie, där man kan undersöka förändringar i relationer i ett kreativt nätverk och 
vad som åstadkommer förändringar. Ett tredje förslag till vidare studier kan vara att 
undersöka tillit i dyadiska, tvåsidiga relationer i ett kreativt nätverk och effekterna på 
nätverksmedlemmarnas kreativitet och resultat.  
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Till Er som är verksam vid Acusticum företagsby: 
Inbjudan att medverka i studie om informationsutbyten i ett kreativt nätverk 
 
Mitt namn är Marjut Vaattovaara och jag studerar företagsekonomi vid Luleå tekniska 
universitet.  Jag arbetar för närvarande med mitt examensarbete ”Informationsutbyten i ett 
kreativt nätverk” avseende företagsrelationer i ett regionalt, kreativt nätverk.  
   
Studien avser att undersöka i vilken utsträckning företagen i ett regionalt, kreativt nätverk 
interagerar med varandra, hur kontakterna i nätverket ser ut och fungerar - och om det finns 
intresse av större samverkan. Resultaten från studien kan därför bidra till att utveckla 
företagssamverkan vid Acusticum som kan leda till framtida affärsmöjligheter.  

 
• Enkäten distribueras till Ert postfack/postlåda fredag 27 maj - till samtliga företag vid 

Acusticum företagsby  
• Enkäten är på ca tre sidor med frågor som består av både bundna och öppna 

svarsalternativ 
• Era svar utgör underlag för studien och för möjligheterna att studien ska resultera i 

användbara resultat är avhängiga av Er medverkan.  
• Samtliga företag som deltar i undersökningen kommer att få möjlighet att ta del av 

resultaten  
• Resultaten från studien kommer att sammanställas och presenteras för PNF alternativt 

Kommunens tillväxtavdelning senare i år  
• Arbetet kommer att publiceras i rapportform med Institutionen för industriell ekonomi 

och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet som uppdragsgivare 
• Om Ni har frågor om studien går det bra att kontakta Marjut Vaattovaara på tfn 073-

318 53 84 eller e-post: marvaa-9@student.ltu.se 
 

Obs! Samtliga uppgifter och enkäten i sin helhet behandlas konfidentiellt och 
resultaten från studien kommer att presenteras på ett sådant sätt att svar från 
enskilda företag inte kommer att kunna urskiljas. Namn på personer eller företag 
kommer inte att på något sätt visas i resultaten eller i slutrapporten.  

 
Svar önskas senast fredag 10 juni 2011. Frankerat svarskuvert medföljer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marvaa-9@student.ltu.se
mailto:marvaa-9@student.ltu.se


38 
 

Bilaga 2 
 
Vänligen uppge följande inledande uppgifter: 
Företagets namn:     
Respondent/Befattning:    
Företaget registrerat (årtal):  
Verksam vid Acusticum sedan (årtal):    
Antal anställda:  
Produkt/bransch:    
Min erfarenhet i branschen (år):    
 
Läs påståendena och sätt ett X i rutan för det alternativ som passar bäst. Kategorierna är: 
   
1= instämmer inte  
2= instämmer endast i mycket liten utsträckning  
3= neutral – kan inte ta ställning  
4= instämmer delvis 
5= instämmer klart 
 
När det gäller det senaste året, vårt företag och de andra företagen  
vid Acusticum kan följande nämnas…                                  instämmer             instämmer 

         inte                                klart 
               1      2      3      4      5 
1. vårt arbete har gynnats av att vårt företag har legat geografiskt nära de 
andra företagen 

 
                 

2. det är en hög grad av likheter mellan de andra företagens 
kärnkompetenser och vårt företags 

 
                 

3. det är en hög grad av kompletterande (olika men dock nödvändiga) mellan 
de andra företagens resurser/färdigheter och vårt företags 

 
                 

4. organisationskulturen mellan de andra företagens och vårt företags är 
liknande varandra 

 
                 

5. det har varit en bra överensstämmelse mellan vårt företags mål och de 
andra företagens mål 

 
                 

6. de andra företagen har försett oss med viktiga resurser som det hade 
kunnat vara svårt att få tillgång till på annat sätt 

 
                 

7. vårt företag har lärt sig att utbyta färdigheter, kunnande och teknologier 
 med de andra företagen 

 
                 

8. vårt företag har förvärvat nya tekniker, kompetenser eller teknologier 
 från de andra företagen 

 
                 

9. vårt företag har utvecklat nya idéer eller färdigheter tack vare sitt 
medlemskap i Acusticum-nätverket 

 
                 

10. det är nära, personlig kontakt mellan företagen på flera nivåer                  
11. det finns ömsesidig respekt mellan företagen på flera nivåer                  
12. det finns ömsesidigt förtroende mellan företagen på flera nivåer                  
13. det finns personlig vänskap mellan företagen på flera nivåer                  
14. det finns hög ömsesidighet mellan företagen                  
15. vi litar på att beslut som fattas av de andra företagen kommer att gagna   
vårt företag 

 
                 

16. vi känner att vi får en bra affär från dessa företag                  
17. våra relationer karaktäriseras av en hög grad av harmoni                  
18. Acusticum-nätverket har varit betydelsefullt (direkt eller indirekt) för att 
vårt företag har förstärkt sin konkurrensposition på befintliga marknader 

 
                 

19. Acusticum-nätverket har varit betydelsefullt (direkt eller indirekt) för att 
vårt företag har etablerat sig på nya marknader 
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När det gäller det senaste året, vårt företag och de andra företagen  
vid Acusticum kan följande nämnas…                                  instämmer         instämmer 

        inte                               klart 
               1      2      3      4      5 
20. Acusticum-nätverket har varit betydelsefullt (direkt eller indirekt) för att 
vårt företag har introducerat flera nya produkter och/eller tjänster 

 
                 

21. i vårt företag har det förekommit en stark betoning på forskning och 
utveckling, teknologiskt ledarskap och innovationer 

 
                 

22. vårt företag har uppvisat en stark benägenhet för högriskprojekt (med 
möjlighet till väldigt hög avkastning) 

 
                 

23. vårt företag har en vilja att bidra med information, vägledning och  
assistans till andra företag i Acusticum 

 
                 

24. vårt företag har en vilja att avsätta betydande resurser från det egna  
företaget till andra företag i Acusticum utan krav på kortsiktiga resultat 

 
                 

25. vårt företag har en vilja att snabbt få tydliga resultat av  
samverkansaktiviteterna på vårt eget företags prestationer 

 
                 

26. vårt företag har en vilja att använda sig av Acusticum-nätverket för att 
utveckla vårt företags förmåga att överleva på lång sikt 

 
                 

 
Min egen inställning har under det senaste året karaktäriserats  
av en vilja att…                                                       instämmer                  instämmer 
               inte                               klart         
               1      2      3      4      5 
27. använda Acusticum-nätverket till att förbättra vårt företags ställning                  
28. dela med mig av min kompetens för att stärka företagen i Acusticum                  
 
29. Om Ni skulle arrangera ett möte med 3-4 entreprenörer/”eldsjälar” för att utveckla ert 
område (inklusive konkurrenter), vilka skulle det vara? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
30. Saknar Ni något företag som kan bidra till Er verksamhet? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
31. Hur vill ni att Acusticum ska arbeta i framtiden? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………        

    blivit mer               blivit mer 
             negativ                                positiv 
                1     2      3      4      5 
32. Vårt företags attityder till samverkan inom Acusticum har under det 
senaste året 

 
                 

 
För att besvara fråga 33 – använd er av företagslistan på sidorna 3-4. 
 
33. Vilka företag i Acusticum-nätverket har ert företag under det senaste året varit i kontakt med 
angående frågor relaterade till ert företags verksamhet (affärer och utveckling)? Var vänlig och sätt ett 
X i rutan för det alternativ som bäst beskriver ert företags kontakter (direkta möten och telefonsamtal) 
vad avser kontakttid med dessa företag. Företag som ni inte haft någon kontakt med (0 timmar/år) – 
kan ni utelämna helt vid besvarande av fråga 33. 
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       Sammanlagd kontakttid – timmar/år 
                                                0         1-8       9-40     41-160      > 160             
1. Adamantus                                                                              
2. Anders Westergren AB                                                                              
3. Applådera                                                                                       
4. Atea Sverige AB                                                                                   
5. Big Boy Restaurang AB                                                                                    
6. Captain Norway                                                                                
7. Dans i Nord                                                                              
8. Danspool i Nord                                                                              
10. Darub AB                                                                              
11. Darub Närradio AB                                                                              
12.Darub Radiotidningar AB                                                                              
13. Digiwall Technology AB                                                                                 
14. E-handelsdoktorn                                                                                
15. Evado                                                                              
16. Event & Design Ltd                                                                              
17. Evosport                                                                              
18. Frank & Friends                                                                                
19. Frekvens Produktion                                                                              
20. GEEKTOWN kommunikationsbyrå                                                                                            
21. Go Business                                                                                
22. Granat Webbyrå                                                                              
23. Gretabolaget                                                                              
24. ICT-Upplevelse                                                                              
26. Interactive Institute                                                                              
27. In The Cold AB                                                                              
28. Iris Media                                                                                            
29. Itiro                                                                              
30. Johan Sundström i Piteå AB                                                                                
31. Klimatbyrån                                                                              
32. Kompetenslaget                                                                              
33. Lappland Kulturbyrå                                                                              
34. Lidström Consulting AB                                                                                 
35. Massa Media                                                                              
36. MEB Fastigheter                                                                              
37. More Media Sverige AB                                                                                 
38. Norberg Ljudproduktion                                                                                 
39. Norrbottens Kammarorkester                                                                              
40. Norrbottens                                                                              
41. Norrbottensmusiken i Piteå                                                                              
42. Personalstrategerna                                                                              
43. Piteå Kammaropera                                                                              
44. Processinggruppen                                                                              
45. Ram och Reklam                                                                              
46. REA                                                                              
47. RICHWORKS                                                                              
48. SEB                                                                              
49. Soundimage                                                                              
50. Speedledger                                                                              
 
 
Företagslistan fortsätter på nästa sida 
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Sammanlagd kontakttid - timmar/år 

                                                0         1-8       9-40     41-160      > 160           
51. Spelinstitutet                                                                              
52. StudentConsulting Sweden AB                                                                              
53. Studio Acusticum                                                                              
54. Svevind                                                                              
55. Svensk Elmiljöutveckling AB                                                                              
56. TDC                                                                              
57. The Trip Records                                                                              
58. Thinkreativ International                                                                                 
59. Thomas Riklund AB                                                                              
 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Ja, tack, vårt företag önskar ta del av resultaten från denna studie.  
 
 
 Tack för er medverkan!       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

Bilaga 3 
Referenslista enkätfrågor 
 
Frågorna till enkäten är hämtade från: 
 
Fråga 
nr 

Mäter Hämtade från: 

1-5 Likheter Westerberg, Wincent & Örtqvist (2003)  
6-9 Kunskapseffekter Westerberg, Wincent & Örtqvist (2003) (6) 

Muthusamy & White (2005) (7-9) 
10-14 Styrkan i sociala band Tiwana (2008) Strategic Mamagement Journal 
15-17 Tillit Mohr & Spekman (1994) Strategic Management Journal 
18-20 Resultateffekter Westerberg, Wincent & Örtqvist (2003)  
23-24,28 Inställning till bidrag Wincent (2006) Journal of Enterprising Culture 
25-27 Inställning till gåvor Wincent (2006) Journal of Enterprising Culture 
29 Öppen fråga: Eldsjälar Westerberg, Wincent & Örtqvist (2003) Y-wood 
30 Öppen fråga: Saknas Westerberg, Wincent & Örtqvist (2003) Y-wood 
31 Öppen fråga: Framtid Westerberg, Wincent & Örtqvist (2003) Y-wood 
32 Attityder till samverkan Westerberg, Wincent & Örtqvist (2003) Y-wood 
33a 
33b 

Närverksstorlek  
Nätverksintensitet 

a) Wincent (2006) Journal of Enterprising Culture  
a) Freeman (1979) Social Networks 
b) Wincent (2006) Journal of Enterprising Culture  
b) Granovetter (1973) American Journal of 

Sociology 
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Bilaga 4  
Operationella definitioner 
 
Resultateffekter (av nätverksmedlemskapet) 
Begreppet ’resultateffekter’ operationaliseras genom påståendena: 18) Acusticum-nätverket 
har varit betydelsefullt (direkt eller indirekt) för att vårt företag har förstärkt sin 
konkurrensposition på befintliga marknader, 19) Acusticum-nätverket har varit betydelsefullt 
(direkt eller indirekt) för att vårt företag har etablerat sig på nya marknader, 20) Acusticum-
nätverket har varit betydelsefullt (direkt eller indirekt) för att vårt företag har introducerat 
flera nya produkter och/eller tjänster (Westerberg et al. 2003). 
 
Kunskapseffekter (av nätverksmedlemskapet) 
Begreppet ’kunskapseffekter’ operationaliseras genom påståendena: 6) de andra företagen har 
försett oss med viktiga resurser som det hade kunnat vara svårt att få tillgång till på annat sätt 
(Westerberg et al, 2003); 7) vårt företag har lärt sig att utbyta färdigheter, kunnande och 
teknologier med de andra företagen; 8) vårt företag har förvärvat nya tekniker, kompetenser 
eller teknologier från de andra företagen; 9) vårt företag har utvecklat nya idéer eller 
färdigheter tack vare sitt medlemskap i Acusticum-nätverket (Muthusamy & White, 2005). 
 
Styrkan i sociala band (i nätverket) 
Begreppet ’styrkan i sociala band’ operationaliseras genom påståendena: 10) det är nära, 
personlig kontakt mellan företagen på flera nivåer, 11) det finns ömsesidig respekt mellan 
företagen på flera nivåer, 12) det finns ömsesidigt förtroende mellan företagen på flera nivåer, 
13) det finns personlig vänskap mellan företagen på flera nivåer, 14) det finns hög 
ömsesidighet mellan företagen (Tiwana, 2008). 
 
Tillit (i nätverket) 
Begreppet ’tillit’ (affärsorienterad) operationaliseras genom påståendena: 15) vi litar på att 
beslut som fattas av de andra företagen (vid Acusticum) kommer att gagna vårt företag; 16) vi 
känner att vi får en bra affär från dessa företag (vid Acusticum); och 17) våra relationer 
karaktäriseras av en hög grad av harmoni (Mohr & Spekman, 1994). 
 
Inställning till gåvor (i nätverket) 
Begreppet ’inställning till gåvor’ operationaliseras genom påståendena: 25) vårt företag har 
en vilja att snabbt få tydliga resultat av samverkansaktiviteterna på vårt eget företags 
prestationer, 26) vårt företag har en vilja att använda sig av Acusticum-nätverket för att 
utveckla vårt företags förmåga att överleva på lång sikt, 27) använda Acusticum-nätverket till 
att förbättra vårt företags ställning (Wincent, 2006). 
 
Inställning till bidrag (i nätverket) 
Begreppet ’inställning till bidrag’ operationaliseras genom påståendena: 23) vårt företag har 
en vilja att bidra med information, vägledning och assistans till andra företag  i Acusticum, 
24)  vårt företag har en vilja att avsätta betydande resurser från det egna företaget till andra 
företag i Acusticum utan krav på kortsiktiga resultat, 28) dela med av min kompetens för att 
stärka företagen  i Acusticum (Wincent, 2006). 
 
Likheter (i nätverket) 
Begreppet ’likheter’ operationaliseras genom påståendena: 1) vårt arbete har gynnats av att 
vårt företag har legat geografiskt nära de andra företagen, 2) det är en hög grad av likheter 
mellan de andra företagens kärnkompetenser och vårt företags, 3) det är en hög grad av  
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kompletterande (olika men dock nödvändiga) mellan de andra företagens resurser/färdigheter 
och vårt företags, 4) organisationskulturen mellan de andra företagens och vårt företags är 
liknande varandra, 5) det har varit en bra överensstämmelse mellan vårt företags mål och de 
andra företagens mål (Westerberg et al, 2003). 
 
Nätverksbredd och Nätverksdjup 
Begreppen ’nätverksbredd’ och ’nätverksdjup’ operationaliseras genom fråga 33) Vilka 
företag i Acusticum-nätverket har ert företag under det senaste året varit i kontakt med 
angående frågor relaterade till ert företags verksamhet (affärer och utveckling)? Var vänlig 
och sätt ett X i rutan för det alternativ som bäst beskriver ert företags kontakter (direkta möten 
och telefonsamtal) vad avser kontakttid med dessa företag (Wincent, 2006).  
 
Nätverka definieras av Chell & Baines (2000) som ageranden för att få tillgång till 
information, assistans, och vägledning i affärsutvecklingsfrågor. Nätverksbredd och 
nätverksdjup visar hur ett företag interagerar med andra företag i nätverket i 
affärsutvecklingsfrågor (Wincent, 2006).  
 
Nätverksbredd (nätverksstorlek) mäter antalet företagskontakter i nätverket och beräknas 
genom att dividera antalet faktiska kontakter med antalet möjliga kontakter som företaget 
varit i kontakt med i affärsutvecklingsfrågor under det senaste året (Wincent, 2006). Detta är i 
linje med Freemans (1979) rekommendationer för hur man mäter nätverksstorlek. 
 
Nätverksdjup (nätverksintensitet) mäter intensiteten i företagskontakterna i nätverket. Enligt 
Granovetter (1973) kan man använda tid som en uppskattning för styrkan i sociala band och 
baserad på denna rekommendation, kan data om styrkan i sociala band erhållas genom att 
fråga respondenterna hur mycket tid (timmar) de tillbringat i personliga möten och/eller 
telefonsamtal med andra företag i nätverket i affärsutvecklingsfrågor under det senaste året. 
Respondenterna kan välja mellan följande fem svarsalternativ per företagskontakt: 0, 1-8, 9-
40, 41-160 och >160 timmar/år. Nätverksintensiteten erhålls genom att beräkna medelstyrkan 
av ett företags relationer med andra företag i nätverket. Det genomsnittliga antalet timmar per 
relation och år (0 – 5 – 25 – 100 – 200 timmar/år) som ett företag i nätverket varit i kontakt 
med andra företag i nätverket under det senaste året summeras ihop och ger ett värde på hur 
företaget praktiskt nätverkar med andra företag i nätverket (Wincent, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 


