
2010:152 CIV

E X A M E N S A R B E T E

Kulturentreprenörers personliga nätverk
- karaktär och värdeutbyten

 Malin Abrahamsson

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet
 Industriell ekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Industriell marknadsföring och e-handel

2010:152 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--10/152--SE



 

 

 1 

Innehåll 

Förord ............................................................................................................................................... 5 

Sammanfattning ............................................................................................................................... 6 

Abstract ............................................................................................................................................ 8 

1 Inledning ..................................................................................................................................... 10 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................................. 10 

1.1.1 Värmland växer.............................................................................................................. 10 

1.1.2 Handlingsplanen för Kulturella och Kreativa näringar .................................................. 11 

1.2 Problemdiskussion ................................................................................................................ 13 

1.2.1 Kulturella och kreativa näringar .................................................................................... 13 

1.2.2 Likheter och olikheter inom branscher .......................................................................... 15 

1.2.3 Kulturentreprenören ....................................................................................................... 15 

1.2.4 Nätverk........................................................................................................................... 16 

1.2.5 Problemdiskussionen leder till ett syfte ......................................................................... 16 

1.3 Syfte ...................................................................................................................................... 17 

1.4 Avgränsningar ...................................................................................................................... 17 

2 Teori ............................................................................................................................................ 18 

2.1 Historik och tillämpningsområden ....................................................................................... 18 

2.2 Nätverksanalys ..................................................................................................................... 18 

2.2.1 Beståndsdelar ................................................................................................................. 18 

2.2.2 Utgångspunkter och ansatser ......................................................................................... 18 

2.3 Nätverksanalys – struktur och interaktionsanalys ................................................................ 20 

2.3.1 Nätverkets karaktär - strukturanalys .............................................................................. 20 

2.3.1.1 Strukturella dimensioner ............................................................................................. 20 

2.3.1.2 Andra begrepp............................................................................................................. 21 

2.3.2 Värdeutbyte i nätverket - interaktionsanalys ................................................................. 22 

2.4 En referensram börjar växa fram .......................................................................................... 23 



 

 

 2 

2.5 Varumärke ............................................................................................................................ 24 

2.5.1 Personligt varumärke ..................................................................................................... 25 

2.5.1 4-D Branding ................................................................................................................. 25 

2.6 Koppling mellan teori och forskningsfrågor ........................................................................ 27 

3 Metod .......................................................................................................................................... 28 

3.1 Forskningsansats .................................................................................................................. 28 

3.1.1 Relation mellan teori och empiri ................................................................................... 28 

3.1.2 Undersökningens inriktning ........................................................................................... 28 

3.2 Genomförande ...................................................................................................................... 30 

3.2.1 Förstudie ........................................................................................................................ 30 

3.2.2 Litteratursökning ............................................................................................................ 30 

3.3 Datainsamling ....................................................................................................................... 31 

3.4 Analysmodell ........................................................................................................................ 33 

3.5 Metodproblem ...................................................................................................................... 33 

4 Empiri: Nätverkets karaktär och värdeutbyten ........................................................................... 34 

4.1 Kulturentreprenör inom film– filmproducent, kreatör/mellanhand ..................................... 35 

4.1.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 35 

4.1.2 Attityd till nätverk .......................................................................................................... 35 

4.1.3 Nätverkets karaktär ........................................................................................................ 36 

4.1.4 Värdeutbyte .................................................................................................................... 37 

4.2 Kulturentreprenör inom kommunikation och PR– kreatör/mellanhand ............................... 39 

4.2.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 39 

4.2.2 Attityd till nätverk .......................................................................................................... 39 

4.2.3 Nätverkets karaktär ........................................................................................................ 41 

4.2.4 Värdeutbyte .................................................................................................................... 42 

4.3 Kulturentreprenör inom film och utbildning - kreatör/mellanhand ...................................... 43 

4.3.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 43 

4.3.2 Attityd till nätverk .......................................................................................................... 43 



 

 

 3 

4.3.3 Nätverkets karaktär ........................................................................................................ 45 

4.3.4 Värdeutbyte .................................................................................................................... 46 

4.4 Kulturentreprenör inom dans - kreatör/mellanhand ............................................................. 48 

4.4.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 48 

4.4.2 Attityd till nätverk .......................................................................................................... 48 

4.4.3 Nätverkets karaktär ........................................................................................................ 50 

4.4.4 Värdeutbyte .................................................................................................................... 51 

4.5 Kulturentreprenör inom musik – kreatör/mellanhand .......................................................... 53 

4.5.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 53 

4.5.2 Attityd till nätverk .......................................................................................................... 53 

4.5.3 Nätverkets karaktär ........................................................................................................ 54 

4.5.4 Värdeutbyte .................................................................................................................... 55 

4.6 Kulturentreprenör inom konst - kreatör/mellanhand ............................................................ 57 

4.6.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 57 

4.6.2 Attityd till nätverk .......................................................................................................... 57 

4.6.3 Nätverkets karaktär ........................................................................................................ 58 

4.6.4 Värdeutbyte .................................................................................................................... 59 

4.7 Kulturentreprenör inom event och utbildning - mellanhand ................................................ 61 

4.7.1 Bakgrund ........................................................................................................................ 61 

4.7.2 Attityd till nätverk .......................................................................................................... 61 

4.7.3 Nätverkets karaktär ........................................................................................................ 62 

4.7.4 Värdeutbyte .................................................................................................................... 63 

4.8 Alla bilder på kulturentreprenörernas nätverk ...................................................................... 67 

5 Analys ......................................................................................................................................... 68 

5.1 Nätverkets karaktär ............................................................................................................... 68 

5.1.1 Variation ........................................................................................................................ 68 

5.1.2 Storlek ............................................................................................................................ 69 

5.2 Värdeutbyten ........................................................................................................................ 70 



 

 

 4 

5.2.1 Formellt utbyte ............................................................................................................... 71 

5.2.2 Personligt varumärke ..................................................................................................... 74 

6 Slutsats ........................................................................................................................................ 77 

7 Diskussion ................................................................................................................................... 79 

7.1 Framtida användning för Region Värmland ......................................................................... 79 

7.2 Framtida studier .................................................................................................................... 79 

8 Källförteckning ........................................................................................................................... 81 

 



 

 

 5 

Förord 
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Sammanfattning 

Idag satsar många nationer resurser på att utveckla kulturella och kreativa näringar.  Med en ökad 

kulturkonsumtion och ett skifte från traditionell tillverkningsindustri till kunskapsekonomi, anser 

man att det är en viktig näring där insatser kan skapa stora värden.   

I Sverige finns myndigheter så som Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Vinnova, som har 

uppdraget att ge ett nationellt stöd till utveckling av dessa näringar. Enskilda regioner arbetar 

även med att utveckla näringarna regionalt.  

En god förutsättning för innovationer och tillväxt i regioner, är samverkan mellan olika områden. 

För ”Kulturella och kreativa näringar” finns en tillväxtmodell som heter FUNK, som är ett 

processtöd för regioner, städer, nationer m.m. Modellen omfattar samverkan mellan forskning, 

utbildning, näringsliv och kultur.  

För att vara en region som lyckas ta vara på de tillgångar som finns och utveckla dessa, bör man 

känna till lokala sammanhang och omgivningar – vilka styrkor finns i regionen? Hur stor roll av 

den kulturella produktionen har institutionerna jämfört med de lokala subkulturerna? Vilka 

attityder finns? Vad är viktigt för aktörerna när de samarbetar? Ett sådant underlag är en god 

förutsättning för initiering av framtida processer och utveckling av näringarna.  

Syftet med detta examensarbete var därför att undersöka kulturentreprenörers personliga nätverk. 

Att öka förståelse om hur nätverket karakteriseras, samt vilka värdeutbyten som sker i det.  

Studien genomfördes genom sju individuella intervjuer, med sju kulturentreprenörer verksamma i 

Region Värmland. Intervjuerna bestod av två delar. En för undersökning av nätverkets karaktär, 

med fokus på storlek och variation inom FUNKs områden, samt offentlig sektor.  För att visa på 

inkluderingen av  “offentlig sektor” i undersökningen, används namnet FUNK-O istället för 

FUNK.  Den andra delen var en undersökning av värdeutbytet – formellt värdeutbyte samt utbyte 

i form av kulturentreprenörens personliga egenskaper. 

Undersökningen visar att kulturentreprenörerna har övervägande antal samarbeten inom offentlig 

sektor och kulturell sektor. Det största utbytet sker genom referensgrupper och projektgrupper, 

det vill säga att de utbyter erfarenhet, idéer och kunskaper. Alla kulturentreprenörer har ett sådant 

utbyte med något eller några av FUNK-Os områden, samt offentlig sektor, med undantag av 

forskning. De visades också att många relationer både är professionella och personliga, vilket 

gäller oavsett FUNK-O område.   
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Ett gemensamt drag i utbytet av personliga egenskaper är att de är sociala och har lätt för att ta 

kontakt. De är engagerade och har höga kvalitetsmål. Deras ledarstil bygger på att ge frihet och 

eget ansvar till individen. Fyra av kulturentreprenörerna drivs av att förbättra förutsättningar 

inom sitt branschområde.  

Vid undersökningen av personliga egenskaper användes en modell för utvärdering av personligt 

varumärke. Studien visar att alla kulturentreprenörer är självreflexiva och har starka personliga 

varumärken och är därför bra personer att ha med vid kommunikation av kulturella och kreativa 

näringar i regionen. Vidare har de flesta av kulturentreprenörerna kontakter inom FUNKs alla 

områden och kan på så sätt ha goda idéer och möjligheter att tänka strategisk och resurser att 

påverka fortsatt arbete inom kulturella och kreativa näringar i Region Värmland. 
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Abstract 

Today many nations are investing resources to develop cultural and creative industries. With an 

increase in cultural consumption and a shift from traditional manufacturing to knowledge 

economy, this is an important industry in which actions can create substantial value. 

In Sweden, authorities as Tillväxtanalys, Tillväxtverket and Vinnova, has the mission to provide 

national support for the development of these industries. Regions also work at a regional level, to 

develop regional industries.  

A vital and important factor for innovation and growth in the regions, is the interaction and 

collaboration between different areas. For "Cultural and creative industries" there is a growth 

model called FUNK, a support for the regions, cities, nations etc., in processes for developing 

these industries. The model includes interactions between research, education, business and 

culture. 

To be a region that manages to develop assets and cultural capital, one should know the local 

context and surroundings - What strengths are in the region? What is the role of cultural 

production, the institutions compared to the local subcultures? What attitudes exist? What is 

important for the actors when they work together? Such information is a base for initiation of 

future processes and development of these industries. 

This Master Thesis aims to study and investigate cultural entrepreneurs' personal networks. To 

develop understanding of how the network is characterized and the value exchanges that occur in 

it. 

In order to achieve the purpose, the study was carried out by seven individual interviews with 

seven cultural entrepreneurs, operating in the Region Värmland. The interviews consisted of two 

parts. One was an investigation of the network's character, with a focus on the size and variation 

in FUNK areas, and the public sector. To show that  "public sector" is included in the study, I 

used the name FUNK-O instead of FUNK. The second part was an investigation of value 

exchange - a formal exchange value and also exchange in the form of cultural entrepreneur's 

personal characteristics. 

The study shows that cultural entrepreneurs have vast number of collaborators in the public sector 

and cultural sector. The largest exchange takes place through reference groups and project teams, 

in which they share experience, ideas and knowledge. All cultural entrepreneurs have such an 
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exchange with one or more FUNK-Os all areas, as well as the public sector, with the exception of 

the research area. They also showed that many relationships are both professional and personal, 

which applies regardless FUNK-O area. 

A common feature in the exchange of personal characteristics is that they are outgoing and social. 

They are committed and always seek a high quality in what they do. Their management style is 

based on giving freedom and responsibility to the individual. Four of the cultural entrepreneurs 

are driven to improve conditions in their industry area. 

In the study of personality traits I used a model for evaluating their personal brand. The study 

show that all cultural entrepreneurs are self-reflexive and have strong personal brands and are 

therefore good for communication of cultural and creative industries in the region. Furthermore, 

most of the cultural entrepreneurs have contacts within FUNKs all areas and may thus have good 

ideas and opportunities to think strategically and resources to influence future work in cultural 

and creative industries in the Region Värmland. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Värmland växer 

Region Värmland är en organisation som länets 16 kommuner och landstinget tillsammans bildat 

för att ansvara för regional utveckling, tillväxtfrågor, kultur och folkbildning i Värmland (Om 

Region Värmland: Region Värmland). “I tillväxtprogrammet Värmland växer beskrivs flera mål 

som man gemensamt arbetar efter, för att skapa en så stor tillväxt som möjligt. Tillväxten i sig ses 

inte som ett självändamål utan som ett medel för att vidareutveckla den värmländska 

livskvaliteten.” (Värmland växer: Region Värmland) 

 

En förutsättning för en regions attraktionskraft är att det finns människor som vill bo och verka i 

den. Ett samlingsbegrepp som ofta används är ”attraktiv livsmiljö”, som är ett av fyra områden i 

programmets insatsområden. Kultur och kulturmiljöer är en viktig del av detta. Kulturen som 

begrepp har otroligt många betydelser och meningar för olika personer. En del av kulturen är en 

attraktionskraft för turister, så som museum, gallerier, hantverk, litteratur osv. Regeringen skriver 

Figur 1 De viktigaste sambanden mellan programmets insatsområden. Pilarna går från 

förutsättningsskapande områden till de som är beroende. Pilarnas tjocklek illustrerar graden 

av beroende. 
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i handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar1, att man vill förmedla en bild av Sverige 

som ett kreativt och öppet land där kultur och konstnärligt skapande kan tas tillvara och att det på 

så sätt kan bidra till ökad handel och investeringar (Regeringskansliet & Näringsdepartementet, 

2009). I Värmland växer beskriver man satsningarna på kultur som ”Kreativ kultur - Målet är att 

utveckla ett blomstrande och dynamiskt kulturliv som; bidrar till utveckling av 

innovationsförmåga och tillväxt, lockar kreativa grupper, profilerar regionen, utvecklar 

besöksnäringen och berikar människor.” (RegionVärmland, 2008)  

 

En ytterligare satsning på de kulturella och kreativa näringarna gjordes hösten 2009. Då startades 

projektet Kulturella och Kreativa Näringar, förkortat KKN, som är ett tvåårigt samarbete mellan 

regionförbunden i Värmland, Gävleborg och Dalarna, samt landstingen i Gävleborg och Dalarna, 

med Region Dalarna som projektägare. Målet med projektet är bland annat att synliggöra 

branscherna, verka för mötesplats och arbeta enligt FUNK där forskning, utbildning, näringsliv 

och kultur samverkar (Region Värmland, 2009). In en debattartikel, publicerad i januari 2010, 

skriver projektledaren för KKN, Kulturella och Kreativa Näringar, Region Värmland, 

tillsammans med Bo Edvardsson, professor vid Centrum för Tjänsteforskning, Karlstads 

universitet, om projektet och hur kulturella och kreativa näringar utvecklar. De talar om resurser 

och värden som finns i regionen som kan växlas upp genom samarbeten och innovationer mellan 

organisationer och företag (Edvardsson & Lindeby, 2010). Artikeln publicerades i samband med 

ett symposium, med över 100 deltagare, aktiva inom Värmlands näringsliv, kultur, forskning och 

utbildning, samt offentlig sektor. 

 

1.1.2 Handlingsplanen för Kulturella och Kreativa näringar 

På riksnivå har man nyligen visat på initiativ inom de kreativa näringarna. Regeringen beskriver 

kreativa näringar som viktiga för Sverige och svensk konkurrenskraft, samt regioners tillväxt.
2
 

Den 17e september 2009 presenterades beslutet om att regeringen satsar 73 miljoner kr på 

kulturella och kreativa näringar. I beslutet finns en handlingsplan med titel ”Handlingsplan för 

kulturella och kreativa näringar”.  Denna omfattar nio insatser:  

 

                                                 

1
 Den 17e september 2009 presenterades beslutet om att regeringen satsar 73 miljoner kr på 

kulturella och kreativa näringar. I beslutet finns en handlingsplan med titel ”Handlingsplan för 

kulturella och kreativa näringar”.   
 
2
 http://www.regeringen.se/sb/d/12137/a/131743, Pressmeddelande 17e september 2009, hämtat 3 januari 2010 

http://www.regeringen.se/sb/d/12137/a/131743
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- Rådgivning till företag (huvuduppdrag till Tillväxtverket) 

- Programsatsning på inkubatorer för kulturella och kreativa näringar (huvuduppdrag till 

Vinnova) 

- Mellanhänder/nätverk/modeller för samverkan (huvuduppdrag till Tillväxtverket) 

- Entreprenörskap i kulturella och konstnärliga utbildningar (huvuduppdrag till 

Tillväxtverket) 

- Innovation och design (huvuduppdrag till Tillväxtverket och Vinnova) 

- Ledarskap och arbetsorganisation (huvuduppdrag till Vinnova) 

- Studie om finansieringsbehov (huvuduppdrag till Tillväxtanalys) 

- Förbättrad statistik (huvuduppdrag till Tillväxtanalys) 

- Kompetensutveckling (huvuduppdrag till Tillväxtverket) 

 

Region Värmland är förstås inte ensamma i Sverige med att arbeta med dessa frågor. Dels så 

finns det myndigheter som arbetar för alla regioners tjänst så som Tillväxtverket och Vinnova, 

och det finns också en sammanslutning av 8 st. regioner som haft en aktiv roll inom 

Upplevelseindustrin genom att ha fått en så kallad mötesplats i sin region. De arbetar alla aktivt 

med målet att stimulera kulturella och kreativa näringar. Projektet Upplevelseindustrin var ett 10-

årigt projekt och som nu är avslutat, initierades av KK-stiftelsen 1999. Syftet med satsningen att 

bemöta nya behov av konkurrenskraft för företag, länder, städer och regioner: 1. Ökad 

konsumtion av upplevelser 2. Mervärde och helhetsupplevelser 3. Image och attraktivitet. 

Projektet har nu istället övergått till ”Generator”, som är en medlemsorganisation som samlar 

regionala och kommunala aktörer (Region Värmland är inte med i denna organisation). Ett av 

deras tre mål är att arbeta med kontakt och nätverk mellan aktörer inom offentlig sektor, privat 

näringsliv och akademi (Generator, 2010). 

Att öka förståelsen kring de som verkar inom de kulturella och kreativa näringarna är viktigt för 

framtida processer. En ingång till att öka denna förståelse är att kartlägga och lyfta fram goda 

exempel på entreprenörer och projekt. Uppdragsgivaren är intresserad av att undersöka med vilka 

kulturentreprenören samarbetar med och vad som är drivande i samarbetet. Nätverkets utseende 

och vilka värdeutbyten som finns i nätverken är de två centrala dimensionerna som 

uppdragsgivare vill komma åt. 
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1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Kulturella och kreativa näringar 

Samhällsutvecklingen visar på en ökad konsumtion av upplevelser. En stark koppling till bland 

annat attraktiv livsmiljö, samt ett mer och mer attraktivt yrkesområde för den yngre generationen, 

gör det till ett prioriterat område för många regioner i Sverige och i övriga världen. En 

förutsättning för utveckling av näringar är entreprenörer som ser möjligheter att skapa ny 

verklighet av de resurser och möjligheter som finns. En viktig del i entreprenörens förverkligande 

av idéer är nätverk. Enligt Johannisson (2006) kan man se nya affärsprojekt som mer eller mindre 

tillfälliga förtätningar av personliga nätverk. För att få en tillväxt i projektet är öppna och 

dynamiska nätverk en viktig del för att försörja nya eller raffinera befintliga idéer.  

Det finns en rad benämningar för att fånga det fenomen i samhället som tyder på att expressiva 

värden som estetiska aspekter och upplevelser har ökat i betydelse i ekonomin. Kreativa näringar, 

upplevelseindustrin och de engelska motsvarigheterna ” experience economy” och ”creative 

industries” är bara några exempel.  

I Sverige är det främst KK-stiftelsens  och Tillväxtanalys
3
 definitioner som används.  Ett begrepp 

är nödvändigt för förståelse i kommunikationen människor emellan, samt för att kunna ta fram 

underlag med statistiska analyser för exempelvis regionala tillväxtfrågor. Eftersom orden kultur 

och kreativitet är två vida begrepp med flera betydelser så kan det ofta leda till missförstånd. De 

två definitioner som florerar i Svenska Regioners arbete inom området, är KK-stiftelsens 

“Upplevelseindustrin”, samt Tillväxtanalys “Kulturnäringar”.  

Evelina Wahlqvist, forskare på Göteborgs Universitet,  har i rapporten “Making Art Work” 

undersökt om hur regioner bäst tar till vara på konstnärskap inom regionen. Hon menar att man 

måste känna till de kulturella och kreativa näringarna i regionen för att kunna göra de rätta 

satsningarna. Vilka styrkor som finns, om näringarna är inriktade mot traditionell industri eller 

mot ny teknologi, vilken roll institutioner har, om det finns subkulturer i regionen där alternativa 

konstformer produceras (Wahlqvist, 2009) 

  

                                                 
3
 ”Tillväxtanalys är en myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Tillväxtanalys har regeringens 

uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den 

svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av 

landet.” http://www.tillvaxtanalys.se/sv/ 
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 KK-stiftelsen 

 

Ordval Upplevelseindustrin 

Inkluderar Människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som har till 

huvuduppgift att skapa eller leverera upplevelser i någon form. 

Sektorer: Arkitektur, dator- och tv-spel, design, film, foto, konst, 

litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, 

scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande4. 

Användningsfokus Ekonomiska värden vid tal om sysselsättning, tillskott till 

bruttonationalprodukten, exportintäkter, motor för attraktivitet för och 

imageskapande av Sverige, regioner och städer. 

(Sjöstedt & Nielsén, 2008) 

 

 

 Tillväxtanalys 

 

Ordval Kulturnäringar 

Inkluderar Skapare och producenter av kulturvärden, som finns under indelade 

SNI-koder i svensk befintlig registerbaserad statistik.
5 

- ”kultur”-yrken sysselsatta inom ”kulturnäringar” 
6 

- ”ickekulturyrken” som också är sysselsatta inom kulturnäringar 

förmodligen som ”stödfunktioner” till kulturvärdeproducenterna 

- kulturyrken sysselsatta utanför kulturnäringarna. 

Användningsfokus Mätning och analys av statistik inriktat på ett definierat område. 

 (Bager-Sjögren & Kolmodin, 2009) 

 

“Kulturella och kreativa näringar”, som ett tredje begrepp för att fånga in området, har i min 

uppfattning inte det tydliga användnings- och tillämpningsfokus som de andra två definitionerna. 

På så vis släpper begreppet in fler tolkningsmöjligheter om vad det kan innebära.  

 

I denna uppsats fokuseras individer, verksamheter och näringar som är inkluderade i både KK-

stiftelsen och Tillväxtanalys definitioner.  

                                                 
4
 Notera att idrott samt spel och dobbel är uteslutet i denna definition. 

5
 Med värden av ”kultur” används i ett antropologiskt perspektiv: sociala, estetiska, historiska, andliga, symboliska 

och autentiska. 
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1.2.2 Likheter och olikheter inom branscher   

En likhet som finns mellan kreatörer är att de rör sig mellan många olika branscher (Sjöstedt & 

Tobias, 2008). De jobbar med kommersiella och ickekommersiella aktiviteter och jobbar både 

inom upplevelseindustrin och traditionell industri. Drygt 71 % av företagen i upplevelseindustrin 

i Sverige är egenföretag. Drygt 97 % av företagen har 0-10 anställda (Sjöstedt & Tobias, 

Nybyggarna '08, 2008). De kallar kreatörerna för “portföljarbetare” vilket innebär att de arbetar åt 

olika arbets- eller uppdragsgivare. Vidare skriver de att företagen ofta är projektbaserade, att de 

växlar upp och ner i organisationer beroende på uppdrag och behov.  

1.2.3 Kulturentreprenören 

Med begreppet kulturentreprenör menar vi “en person sysselsatt inom de kulturella och kreativa 

näringarna, med entreprenöriella egenskaper”.  Nationalencyklopedin beskriver entreprenören 

som “företagsam person som startar nya företag och går in i nya projekt” (Nationalencyklopedin, 

2010).  

Enligt kulturrådets definition så kan kulturentreprenören vara en konstnär, som utvecklar sitt 

konstnärskap ideellt eller offentligt, eller som företagare i egen verksamhet eller inom andra 

företag. Kulturentreprenören kan också vara mellanhanden mellan konstnären och näringslivet 

(Kulturrådet, 2008).  

Som i alla Sveriges regioner så finns det kulturentreprenörer även i Värmland. 

Kulturentreprenörerna bidrar med utveckling inom sitt område och förverkligar idéer tillsammans 

med människor runt omkring dem.  

I arbetet med att utveckla dessa näringar är det därför lämpligt att använda kulturentreprenören 

som studieobjekt.  

En intressant beskrivning av entreprenörskapet, med koppling till konstnärskapet har Bengt 

Johannisson, professor i entreprenörskap skrivit i boken “Entreprenörskapets väsen”, från 2006. 

Han menar att entreprenörskap mycket mer än att omsätta innovationer i konkreta affärer. Genom 

entreprenörskapet söker individen bekräftelse och identitet snarare än ekonomisk vinning. Han 

drar också likheter mellan konstnärskapet och entreprenörskapet på följande vis: 

 

“Kreativ organisering av liv och verksamhet är målet och medlet i hanteringen av dilemmat att 

både värna om sin särart och vara en del av samhället. Entreprenörskapet kan ses som en 

motkraft till de krafter som får det självbejakande barnet (i oss) att fångas in i institutionella, 

likriktande ordningar med management som föreståndare. Också i denna sin protest mot 
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regelstyrning och kontroll uppifrån/utifrån har entreprenörskapet en frände i konstnärskapet. 

Entreprenörskapet omfattar ett existentiellt sökande likartat det som utgör konstnärskapets 

nerv.”  

1.2.4 Nätverk 

Ett nätverk består av relationer som byggs upp av utbyten av olika slag. Utbytet kan vara tekniskt, 

socialt, konstnärligt, monetärt, av kunskapsrelaterad karaktär osv. Ofta har relationerna flera 

karaktärsdrag.  

Karaktären på entreprenörens idé styr vilka andra som måste vinnas för den, det vill säga vilka 

nätverk som måste skapas. Idéerna för entreprenörerna inom kulturella och kreativa näringar har 

fler mål än att bara generera en inkomst.  

Ett område som ofta nämns i sammanhang då man talar om kulturentreprenörer är behovet av 

nätverk. I dessa undersökningar har man fokuserat på ett personligt nätverk.   

Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap, skriver i boken Entreprenörskapets väsen om 

relationer och nätverk ur ett existentiellt perspektiv (Johannisson, 2006). Han menar att nätverket 

är en spegel för individen, att man identifierar sig med sina relationer och skapar ett meningsfullt 

liv på så sätt. Han menar vidare att ett nätverk ger en trygghet som i sin tur ger en frihet och att 

man då lättare kan möta utmaningar som människa och som person. En individs personliga 

nätverk har också en praktisk, instrumentell funktion. Med nätverkets hjälp kan man mer eller 

mindre medvetet, med varierande inslag av beräkning skaffa sig information, resurser och 

inflytande för förverkligande av idéer och drömmar. I skriver Johannisson vidare att alla 

människor, men särskilt de som är engagerade i entreprenöriella processer, använder sina 

relationer på detta sätt.   

Den meningsfullhet som Johannisson beskriver, kan också uttolkas hos McNally & Speak (2002). 

Baserat på ett varumärkes perspektiv beskriver de den relation som involverar den tillit som 

uppstår när två personer känner en ömsesidighet i sina värderingssystem.      

1.2.5 Problemdiskussionen leder till ett syfte 

I problemdiskussion tar jag upp kopplingar mellan nätverk, samverkan och tillväxt. Det är 

nätverk på två olika nivåer. Entreprenörens personliga nätverk för tillväxt av enskilda 

organisationer och företag, samt nätverk mellan forskning, utbildning, näringsliv, och kultur, för 

regional tillväxt.  
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I arbetet med att utveckla kulturella och kreativa näringar i Region Värmland, söker man 

underlag att arbeta utifrån vid framtida processer. Tanken med detta exjobb är att lyfta fram och 

undersöka goda exempel på entreprenörer och projekt inom dessa näringar. En viktig del både ur 

ett regional och entreprenöriellt perspektiv är samarbeten och nätverk, vilket är fokuset i denna 

uppsats. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring hur framgångsrika kulturentreprenörers 

nätverk karakteriseras, genom att undersöka strukturen på nätverket, samt undersöka vilka 

värdeutbyten som sker i relationerna i nätverket. På så sätt har projektet kulturella och kreativa 

näringar i Region Värmland ett underlag för eventuella stödjande processer för utveckling, 

företagande och entreprenörskap kopplat till kulturella och kreativa näringar i regionen. Detta 

leder till följande två forskningsfrågor; 

FF1:  Hur karakteriseras strukturen i kulturentreprenörers personliga nätverk? 

FF2:  Vilka värdeutbyten sker i kulturentreprenörers personliga nätverk?  

1.4 Avgränsningar 

Vid undersökningen om nätverkets karaktär gjordes en avgränsning av vilka personer som skulle 

inkluderas med hjälp av en namnlista, framtagen genom KKN–projektets nätverk och aktiviteter 

som skapats under projektets gång. Listan bestod totalt av 309 st. namn på personer från FUNKs 

alla områden och kulturentreprenören fick kryssa i listan vilka personer som denne samarbetat 

med/träffat/känner till/känner inte till.  

Vad gäller undersökning av värdeutbyte inkluderar det kulturentreprenörernas egna uppfattningar 

om sig själva och betydelsen av sitt personliga varumärke. Detta ger oss kulturentreprenörens 

subjektiva uppfattning.  
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2 Teori 

I teoriavsnittet tas teorier och forskning upp som berör valt område. Teorin kommer att beröra 

nätverksanalysen som går igenom hur man går tillväga för att undersöka ett nätverks struktur 

och karaktär. Det andra området kopplat till forskningsfråga två kring värdeutbyte, hämtat ur 

nätverksanalysen samt personligt varumärke. Kopplingen mellan områden personligt varumärke 

och värdeutbyte behandlas också i ett avsnitt.  

2.1 Historik och tillämpningsområden 

Den sociala nätverksanalysen växte fram med ett ursprung under 1900-talet (Freeman, 2004). 

Tidigare hade studier man genomfört studier på enskilda individer, utryckta ur en social kontext. 

Det saknades dock spridda gemensamma metodiker för undersökningar av individers sociala 

omgivning (Ibid). 

Den sociala nätverksanalysen fokuserar på att undersöka mönster i människors interaktioner 

(What is Social Network Analysis?, 2008). Vid mitten på 80-talet började man forska på 

entreprenörens personliga nätverk, efter att man uppmärksammat att det saknades forskning på 

entreprenörens omgivning  (Aldrich & Zimmer, 1986).  Stor del av denna forskning visade på att 

entreprenören tidigare fokuserat på ”business know how”, men att det nu visat sig vara minst lika 

viktigt med ”business know who” (O'Donnell, Gilmore, Cummins, & Carson, 2001).  

Sociala nätverk är ett multidisciplinärt forskningsområde, som tillämpas inom psykologin, 

antropologin, sociologin informationsteknologi, kommunikationsvetenskaper, ekonomi och 

geografi (Knoke & Yang, 2008)  . Den kan tillämpas inom organisatoriskt beteende, inter-

organisatoriska relationer, spridning av smittsamma sjukdomar m.m. (What is Social Network 

Analysis?, 2008) 

2.2 Nätverksanalys 

2.2.1 Beståndsdelar 

För att skapa en bild av ett nätverk delar man upp det i beståndsdelarna noder och länkar (Borell 

& Johansson s. 14). Noder representerar aktörer, vilka är sammanbundna med länkar som 

representerar relationer. Noderna kan utgöras av enskilda individer, företag, organisationer osv. 

och länkarna utgörs av alla typer av relationer så som sociala, transaktionella, instrumentella osv.  

2.2.2 Utgångspunkter och ansatser 

Det finns tre element som man måste ta hänsyn till i analysen av sociala nätverk, innan man 

börjar: val av enheter, val av typ av relation och innehåll, samt nivå (Knoke, 2008).  
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Val av enheter 

En ”enhet” är detsamma som en nod och man kan välja betrakta dem som individer, grupper, 

organisationer, kommuner, regioner etc. Ett sätt att göra en nätverksanalys på ett företag är att 

välja enheterna som anställda. Gör man en nätverksanalys på ett universitet så kan enheterna 

exempelvis vara  institutioner, avdelningar, professorer etc. 

I denna undersökning ansågs det lämpligt att välja personer som enheter, eftersom 

relationsformen till en person ofta är av skiftande karaktär i dessa näringar. Man får då med 

samarbeten som sker även då personen inte representerar sin organisation. Ytterligare en enhet 

valdes, vilken del av FUNK-modellen de tillhörde  för att ge en bild av nätverkets variation 

mellan forskning, utbildning, näringsliv, kultur.  I denna studie var många av 

kulturentreprenörernas yrkesinriktning kopplade till offentlig sektor. Vi samtal med Tobias 

Nielsén som tagit fram modellen FUNK, om just offentlig sektor, varför inte den finns med i 

modellen, så menade han att de i efterhand vela ha med O och att den bör finnas med för att 

kunna dela in personerna på listan inom sina rätta områden. Valet av enheter blev därför 

forskning, utbildning, näringsliv, kultur och offentlig sektor. I fortsatta delen av uppsatsen 

kommer därför FUNK istället skrivas som FUNK-O. 

Relationsform och innehåll 

Med ”innehåll” (se kap 2.3.2.1) menas det som driver relationen, alltså motivet som man delar 

och anledningen till varför den uppstått (Borell & Johansson, 1996). ”Formen” är typ av relation 

så som vänskap, samarbete, konkurrent osv.  

I denna undersökning  inkluderas alla typer av relationsformer och det är innehållet ska 

undersökas genom forskningsfråga 2.  

Nivå 

För att avgränsa analysen väljer man lämplig nivå, vilket avgör vilka noder man ska utgå ifrån. 

Den lägsta nivån är den ”egocentriska” (Borell & Johansson, 1996). Forskaren utgår från en 

enskild nod och dennes nätverk, så som en individs eller organisations nätverk och dennes direkta 

relationer. De två nästa nivåerna är  dyadisk och triadisk, där man tar hänsyn till två respektive tre 

aktörer som utgångspunkter (Knoke, 2008). En andra ansats är den ”sociocentriska” och då utgår 

man från en gemensam entitet (Borell & Johansson, 1996) exempelvis grafiska designers i 

Region Värmland.  
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Eftersom det i denna uppsats är den enskilde kulturentreprenörens nätverk som är av intresse så 

är nivån ”egocentrisk”.  

2.3 Nätverksanalys – struktur och interaktionsanalys 

I nätverksanalysen betraktas både ”struktur” och ”interaktionens natur” mellan aktörerna 

(Mitchell, 1973; Granovetter  1973; 1985; Powell, 1990; Burt, 1992; Spekman 1996; Olkkonen et 

al., 2000 se O’Donell et al. 2001). Strukturen är alltså det som kan kopplas till nätverkets 

karaktär, forskningsfråga 1. Interaktionens natur är det som kan kopplas till värdeutbytet i 

nätverket, forskningsfråga 2. Den uppdelning som använts till stor del vid analys av strukturer 

och processer i nätverk är den av Mitchell (1969). Han angav fyra ”strukturella dimensioner”; 

förankring(översatt från engelskans Anchorage), densitet, nåbarhet, samt variation (Mitchell, 

1969 se O’Donell et al. 2001). Han angav också fem ”interaktions dimensioner”; innehåll, 

intensitet, frekvens, hållbarhet, samt riktning.   

2.3.1 Nätverkets karaktär - strukturanalys 

Det finns många olika begrepp och variabler för att beskriva strukturen. Jag väljer att presentera 

ett antal olika variabler och motiverar därefter vilka variabler jag valt ut att undersöka i denna 

uppsats.  

2.3.1.1 Strukturella dimensioner  

”Förankring” är ett utsett centrum i nätverket. Ett nätverk kan vara sårbart om ankaret är väldigt 

betydelsefullt för nätverkets existens och om det en dag försvinner.  

”Densiteten” är ett mått på antalet existerande relationer det finns i ett nätverk, i förhållande till 

antalet potentiella relationer i ett nätverk. Måttet används på ett begränsat nätverk för att se hur 

starkt eller svagt sammanknutet det är. För att kunna undersöka densiteten i kulturentreprenörens 

nätverk skulle man också se vilka kontakter som kulturentreprenörens alla kontakter har i 

nätverket. Detta skulle vara alltför omfattande att undersöka i denna studie.  

”Nåbarhet” beskriver hur lätt det är för personerna i nätverket att nå varandra. Det kan skilja i 

nåbarhet med exempelvis forum, fysiska och virtuella.  

Den fjärde dimensionen är hur ”variationen” ser ut bland aktörerna i nätverket. Det finns andra 

författare, utöver Mitchell som behandlar ”variationen” i nätverk, bland andra Burt och 

Granovetter. Burt menar att nätverksprinciper bör utformas med hänvisning till deras effektivitet 

(Burt 1992 se O’Donell 2001). Den första principen fastställer antalet ickeredundanta kontakter i 

nätverket, vilka är kontakter som ger störst bidrag i olika typer av nätverk. Resultatet blir flera 
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olika källor till information, resurser och kompetens som krävs för att företaget effektivitet ska 

säkerställas (Ibid). Den andra principen framhåller relationer som kanaler med tillgångar till mer 

mångsidiga och separata grupper av människor som är bra för ett företag. Aktören har de primära 

kontakterna som i sin tur når andra människor (sekundära kontakter) i andra grupper så att en 

utvidgning till nya kluster av företagets eget nät kan göras. Då kan aktören fokusera på de 

primära kontakterna och  har därmed mer tid för andra saker, och blir mer effektiv. 

2.3.1.2 Andra begrepp 

En ofta citerad forskare i nätverksanalysens sammanhang är Granovetter och artikeln ”The 

Strength of Weak Ties” i vilken han beskriver styrkan i att ha många svaga relationer 

(Granovetter, 1973). Fokuset ligger på interpersonella relationer, alltså relationer så som 

arbetskamrater, grannar, klasskamrater osv. Han argumenterar att ju starkare en relation är, desto 

större är sannolikheten att aktörernas sociala nätverk överlappar varandra (Ibid). Styrkan i 

relationen är en kombination av mängden tid, känslomässig intensitet, intimitet (ömsesidigt 

förtroende), och de ömsesidiga tjänster som präglar relationen (Ibid). Svaga relationer som ofta 

förknippas med känsla av främlingskap (Wirth 1938, se Granovetter 1973), presenteras i 

Granovetters artikel som nödvändighet för att nå in till nya gemenskaper (Granovetter, 1973). 

Starka band föder lokal sammanhållning, kan också leda också till en övergripande upplösning av 

områden (Ibid).  

”Överbyggande relationer” är de som sträcker sig mellan aktörer som inte delar likheten som 

finns i ett starkt band. Det positiva i dessa relationer är att aktören kan ta in information och idéer 

som inte redan cirkulerar i sitt andra nätverk. Dessa relationer är med stor sannolikhet svaga. 

Detta förklarar en styrka med svaga band, att man får tillgång till ett diversifierat 

informationsinnehåll (Granovetter, 1973). 

Bourdieu (1986) angriper begreppet med en värdering, och anger nätverk som socialt kapital, 

skriver om hur antalet kontakter är en del av uträkningen till volymen av socialt kapital.  Enligt 

Bourdieu beror volymen av ”socialt kapital” knutet till en agent/aktör, på  storleken av det 

nätverk av kontakter han kan mobilisera, samt på volymen av det kapital agenten är ansluten till, 

genom dessa kontakter (Bourdieu, 1986).   

Sven Nilsson (2008), beskriver lokala kulturvärldar som ett integrerat ekosystem, där 

kulturhusen, teater, musik, litteratur, film, konst, kulturarv, konstnärliga utbildningar hänger 

samman som en helhet. Systemet är strukturerat tidsmässigt efter vad individer och grupper väljer 

att använda tiden till, geografiskt, socialt och kulturellt efter sociokulturella förhållanden och 

intresseområden (Ibid). Han menar vidare att helheten utgör ett sammanhängande kulturellt 
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ekosystem, där det finns olika delsystem och distinkta biotoper skapade kring intressen, 

människor och miljöer.  Kulturlivet bärs upp av ideella sammanslutningar, menar Nilsson. Det 

skapas både socialt och kulturellt kapital vilket ger utrymme för sociala, kulturella och 

ekonomiska entreprenörer.  

2.3.2 Värdeutbyte i nätverket - interaktionsanalys 

Fem karaktäristiska som beskriver interaktionen är innehåll, intensitet, frekvens, långvarighet och 

riktning  (Mitchell, 1969 se O’Donell et al. 2001).  Han angav också fem ”interaktions 

dimensioner”; innehåll, intensitet, frekvens, hållbarhet, samt riktning.   

2.3.2.1 Interaktion  - innehåll, intensitet, frekvens, långvarighet och riktning 

”Innehållet” är den mening som uppfattas finnas i relationen samt förståelsen för vad som 

förväntas av utbytet i relationen. Relationer innehåller ofta multiplexa och innehåller många olika 

meningar (Mitchell 1969 se Scott 1987). Detta undersöks i intervjudelen i uppsatsen då den 

intervjuade kulturentreprenören besvarar vilket utbyte han haft med de personer han angivit ha 

samarbetat med i nätverkslistan. 

”Intensiteten” är ett mått på hur starkt man känner obligationer till andra i nätverket. 

”Frekvens” är ett mått på hur ofta och hur lång tid som interaktionen sker i relationen. För att 

undersöka detta skulle studien fortlöpa under en längre tid. Detta hade kunnat undersökas med ett 

kortare tidsintervall, så som frekvens under en månad. Detta var dock något som fick 

bortprioriteras för andra viktigare aspekter så som innehåll. Kulturentreprenörer arbetar också 

ofta i projektbaserade uppdrag, vilket gör att frekvensen kan vara missvisande när tidsramen för 

studien är begränsad till ett halvår.  

”Hållbarhet” är ett mått på hur varaktiga de underliggande relationerna och skyldigheterna är. Ett 

släktskap finns hela livet, medans exempelvis projektbaserade relationer är övergående (Mitchell 

1969 se Scott 1987) 

Den sista karaktären är ”riktning”,  uppstår i de relationer som har utbyten. Man menar då 

riktning på utbytet/transaktionen. Riktning kan gå åt båda håll och det kan också endast gå åt ena 

hållet.  

2.3.2.2 Formella och informella relationer 

Forskarna Simard och West ( Chesbrough et al. 2006) delar upp relationer i två typer: formella 

och informella. Formella relationer är oftast kontraktuellt reglerade och planer för framtida 

resurs- och kunskapsutbyte mellan de involverade parterna ofta förutbestämda. Dessa relationer 
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etableras många gånger för att fylla de luckor som organisationen eller personen identifierat i den 

interna kompetensen och kapaciteten. Informella relationer är sällan kontraktsbundna och bygger 

främst på personliga relationer mellan individer.  

Formellt värdeutbyte 

Innehållet i relationer är ofta multiplexa  (Mitchell 1969 se Scott 1987). För att skilja på 

värdeutbyten som är bundna till kontraktliknande överenskommelser, med utbyten så som 

värderingar och egenskaper, används i denna uppsats begreppet ”formellt värdeutbyte”, som 

alltså är det utbyte som sker efter en kontraktliknande överenskommelse. 

2.4 En referensram börjar växa fram 

Som teorikapitlet visar så finns det ett flertal olika begrepp för att beskriva ett nätverk. Valet av 

begrepp för undersökning i denna studie gjordes i samspråk med uppdragsgivaren. Detta har 

bidragit till studiens abduktiva karaktär (se kap 3.1.1). 

Bland det viktigaste för uppdragsgivaren var att hitta de värden som binder samman nätverken, 

vilket är kopplat till andra forskningsfrågan och interaktionsanalysen. Han resonerade kring 

“synliga värden” och ”dolda värden”, varav de synliga representerar det teoretiska begreppet 

“innehåll”, det som driver samarbetet. De “dolda värdena”  sådant som värderingar, resurser och 

egenskaper. Studier har pekat på att den makt som utövas på kulturella fält i första hand 

praktiseras via kunskaper, idéer och värderingar (Christiansen, Möller, & Togeby 2001; 

Gulbrandsen m.fl. 2002; Flisbäck 2005; Jordansson kommande se Flisbäck 2006). Dessa 

resonemang kan knytas an till kultursociologen Pierre Bourdieus teorier om makt, status och 

position i konstnärliga fält. Bourdieu anger tre kapital som viktiga inom kulturella fält - 

"kulturellt", "socialt" och "ekonomiskt" kapital . Det symboliska kapitalet, som de tre kapitalen 

tillsammans kallas, är specifikt för varje socialt rum. Det är alltså aktörerna inom samma fält, ett 

antal deltagare som bevakar ett gemensamt, specifikt intresseområde, som bestämmer värdet av 

kapitalen. Har du kontakter så betyder det att du kan använda dom för att genomföra en idé och 

på så sätt växlar du in det sociala kapitalet och ökar det ekonomiska kapitalet, menar Bourdieu. 

Detta sker dock i de flesta fall av omedvetna handlingar och inte av cyniskt kalkylerande 

(Bourdieu 1999. Även Broady 1998:13 se Flisbäck 2006 s. 39). Det kulturella kapitalet står för 

normer och värderingar. I det sociala kapitalet finns kontakter och nätverk. Vid förstudien förstod 

jag att det för den intervjuade lät banalt med frågor som ”varför valde du att samarbeta med 

denna person?”, eftersom det inte går att förklara på så sätt som med ekonomiska termer som att 

det är den samarbetspartnern som levererar bäst produkt, högst kvalitet, bäst leveranstid osv.  Det 
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behöver heller inte vara den som bor närmast, eller gör det man gillar bäst. Det har istället med 

andra dimensioner att göra. Så som att man ”dockar” med vissa personer, som en av 

kulturentreprenörerna valde att uttrycka det i intervjun i förstudien.   

I enlighet med uppsatsens abduktiva ansats (se kap 3.1.1) diskuteras nya teoretiska formuleringar 

efter genomförd förstudie (se kap 3.2.1) för att söka det värdeutbyte som sker i relationerna. Den 

genomförda förstudien visade på att de teoretiska områdena kring nätverksanalysen inte var 

tillräcklig för att komma åt dessa värden.  Tillsammans ritade vi upp en modell (se Figur 2) för att 

ge en bild av de värden vi anat finnas, genom förstudien och branscherfarenhet. ”Synliga” värden 

är det som omgivningen uppfattar. Omgivningens uppfattning kan knytas till det teoretiska 

området ”personlig varumärke”. Det som bygger upp det personliga varumärket är resurser, 

egenskaper och värderingar, vilka vi kallar ”dolda värden”.   

 

 

Figur 2 Modell framtagen av författaren och uppdragsgivaren. Den visar relationen mellan personligt varumärke (synliga 

värden) och resurser, egenskaper och värderingar (dolda värden). 

 

2.5 Varumärke 

Varumärkesidentitet är hur märkesinnehavaren uppfattar varumärket, medan varumärkesimage är 

hur målgruppen uppfattar varumärket (Aaker, 1996; Kapferer, 2008). Aaker (1996) menar att det 

är viktigt för företag att vara väl medvetna om hur varumärket uppfattas av allmänheten, men han 

anser även att företaget inte får lägga allt för stor koncentration på imagen då detta kan leda till 

att imagen blir företagets identitet. Detta är inte önskvärt då andra inte bör bestämma vad 

företaget ska stå för (Ibid). 
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2.5.1 Personligt varumärke 

Varumärke är en relation (McNally & Speak, 2002). En varumärkesbaserad relation involverar 

tillit som uppstår när två personer känner och tror att det finns en direkt kontakt mellan deras 

värderingssytem (Ibid). Personligt varumärke handlar om att identifiera vem du själv egentligen 

är, vilket man uppnår genom att gå igenom en självreflekterande process (Gad, 2000). Enligt 

Tom Peters så kommunicerar du värdet och karaktären i ditt varumärke genom allt du väljer att 

göra och allt du inte väljer att göra  (Peters, 1997 se Hearn, 2008). 

Enligt McNally & Speak (2002) finns tre viktiga komponenter som bestämmer styrkan i ett 

personligt varumärke. Ett starkt varumärke ”skiljer sig från mängden”, det är ”relevant” och 

”samstämmigt”. McNally & Speak (2002) menar att ett varumärke ”skiljer sig från mängden” när 

det står för något. De blir tydliga när man tror på något och tar beslut enligt dessa övertygelser. 

Värderingar är övertygelser och principer man väljer att leva sitt liv efter. Ett ”relevant” 

varumärke står för något som är relevant för andra människor. Vad du tror på och står för är 

viktigt även för dem. Ju mer relevant ett varumärke är för någon, desto starkare blir varumärket 

till dem. Ett ”konsekvent” varumärke innebär att man upprepar samma saker om. På så sätt vet 

människor vad dom kan förvänta sig av dig, vilket stärker varumärket.  

Att definiera sitt varumärke innebär en identifiering av vad som finns i utbytet i sina relationer till 

andra så som kompetenser, värderingar och stil. ( (McNallys & Speak, 2002)  

I denna uppsats har studien avgränsats till att undersöka kulturentreprenörens egen uppfattning 

om sig själv och sitt personliga varumärke. Det finns flera modeller för att beskriva personligt 

varumärke. För denna studie valdes Thomas Gads  teoribegrepp 4-D Branding och hans modell 

”Brand Me Mind Space”, eftersom den tar med de värden som från uppdragsgivaren önskas 

undersökas i värdeutbyte, så som egenskaper och värderingar.  

2.5.1 4-D Branding 

Gads’ (2000) 4-D Branding utgår från att varumärket finns i människors sinnen. Modellen 

”Brand Mind Space” (se Figur 3) från Gad & Rosencreutz (2002) visar fyra byggstenar för att 

skapa ett starkt varumärke. Den kan också användas för att beskriva en människas personlighet 

(Gad & Rosencreutz, 2002).  
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Figur 3 Modell för personligt varumärke Brand Me Mind Space Gad (2000). 

 

Funktionell dimension 

Den funktionella dimensionen är de egenskaper man traditionellt beskriver att en person har, 

egenskaper som förknippas med den yrkesroll så som professionell, formell kompetens och 

färdigheter, kunskap och erfarenheter (Gad, 2000).  

Intervjufrågorna riktas mot de styrkor kulturentreprenörerna ser sig själva ha. Kunskaper och 

formell kompetens kopplas till yrkesrollen och tolkas i beskrivningen av kulturentreprenörens 

bakgrund. 

Social dimension  

Den sociala dimensionen beskriver förmågan att socialisera och ska kontakt med andra 

människor. Om förmågan att samarbeta, leda och organisera andra. En egenskap som stärker 

denna dimension är fallenheten för att få andra människor att må bra.  Det är också kopplat till att 

ha en intressant karaktär som andra beundrar (Gad, 2000).  

Mental dimension  

Den mentala dimensionen som beskriver en persons förmåga att påverka andra, inspirera och få 

dem att nå nya insikter. Något som stärker denna dimension är om man själv upplevt en positiv 

förändring, efter inspiration från någon annan. (Gad, 2000). 
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Spirituell dimension 

De som har en stark spirituell dimension är ofta visionärer i både företag och för samhället. Man 

är motiverad till och har en talang, att göra något större än sig själv. Det man gör har ett samband 

med omvärlden och helheten med livet  (Gad, 2000). 

2.6 Koppling mellan teori och forskningsfrågor 

Strukturanalysen i nätverksanalysen beskriver till stor del en metod för förberedelse för att  ta 

fram underlag till en analys. Beroende på hur problemdiskussionen är formulerad, väljs begrepp. 

I denna undersökning väljer jag att fokusera på ”variation” (Mitchell, 1969). Variation som är av 

intresse att undersöka  är den mellan FUNK-modellens områden – forskning,  utbildning, 

näringsliv och kultur. Det var också lämpligt med tanke på det material som fanns att tillgå, då 

det tillsammans med namn personerna som var angivna på KKNs nätverkslista, fanns  angivet 

inom vilket område de var verksamma inom.  

Vid interaktionsanalysen är ”innehåll” det som är viktigt då det är en del av värdeutbytet. De 

relationer som undersöks är de där det sker ett värdeutbyte med riktning åt båda håll. Vid 

undersökning av värdeutbyte som egenskaper och värderingar används Gads (2000) Brand Mind 

Space.  
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3 Metod  

Metodkapitlet avser att beskriva genomförandet av denna undersökning. Teoretiska och valda 

ansatser presenteras. Även tillvägagångssättet för insamling och analys av data diskuteras.  

3.1 Forskningsansats 

3.1.1 Relation mellan teori och empiri 

Oavsett vilka empiriska undersökningar vi genomför så finns det alltid en barriär mellan det vi 

undersöker, objektet, och det vi försöker säga om detta objekt (Bhaskar, 1998) . Den enda 

möjlighet vi har att överbrygga denna barriär är att undersöka objektens effekter på världen och 

begreppsliggöra dessa.   

Med en deduktiv ansats utgår man från att existerande teorier ligger till grund för de slutsatser 

som kan dras utifrån empirin. Teorin ska alltså bevisas. Med en induktiv ansats följer man en 

upptäckares väg och utifrån empirin som samlats in, formuleras en teori. En abduktiv ansats 

sammanför bevisföringens och upptäckarens väg (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

I denna uppsats sker insamlandet av empiri i utgångspunkt från nätverkanalysen, vilket påminner 

om en deduktiv ansats. Eftersom man i tidigare forskning inte prövat att kombinera personligt 

varumärke med värdeutbytet i relationer, så kommer man utifrån empirin att kunna diskutera en 

del nya teoretiska formuleringar – vilket påminner om en induktiv ansats. Denna dubbla väg gör 

ansatsen abduktiv. 

3.1.2 Undersökningens inriktning 

En explorativ inriktning 

För att välja inriktning måste man utgå från hur mycket tidigare forskning och teoretisk bildning 

det finns inom området. Om det saknas kunskap inom området väljs en undersökande metod, 

explorativ metod. Denna metod är utforskande och ger en bred och allsidig bild av ett specificerat 

område. Med denna metod beskriver resultatet på undersökningen vilka variabler som är 

relevanta för problemområdet. Nästa inriktning är deskriptiv. Om det sedan tidigare finns 

forskning och systematiserade teorier på området, så är syftet med undersökningen ta fram ett 

resultat för att beskriva de variabler som redan finns. Om teoribildningen är starkare och mer 

definitiv än så, så kan man välja hypotesprövning, alltså testa teorin i verkligheten för att 

undersöka om den stämmer. (Pathel & Davidsson, 1994) 
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Inriktningen i denna undersökning är explorativ. Utgångspunkten var att undersöka ett öka 

förståelsen kring hur framgångsrika kulturentreprenörers nätverk karakteriseras, genom att 

undersöka strukturen på nätverket, samt undersöka vilka värdeutbyten som sker i relationerna i 

nätverket.  Under exjobbets gång valdes personligt varumärke som teoretisk utgångspunkt för att 

avgöra vad kulturentreprenörerna främst utbyter och söker i  relationer (se fig 2) . Eftersom 

författaren inte hittat någon forskning på hur dessa teorier tidigare använts tillsammans och det 

heller ej hittades någon tidigare forskning på hur nätverksanalysen använts på 

kulturentreprenörer, så var undersökningens inriktning explorativ.  

Kvalitativ studie 

En studie kan vara kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativa studier associeras med enheter av 

siffror, storskaliga studier, analytiskt resultat, med specifikt fokus. Den kvalitativa studien 

associeras med analys av ord och bilder som enheter, småskaliga studier, beskrivande resultat, 

med ett holistiskt perspektiv (Denscombe, 2003).  

Denna studie är kvalitativ och intervjumaterialet är en stor källa till analysen. Forsknings frågorna 

besvaras med ord och bilder som enheter.  

Fallstudie 

Det finns sju olika forskningsstrategier; experiment, undersökningar, fallstudier, 

aktionsforskning, grundad teori, etnografi och arkivering forskning (Saunders et al 2007). En 

fallstudie har fokus på en eller några få enheter, som ger forskningen en detaljerad förklaring av 

händelser, upplevelser, relationer eller processer (Denscombe, 2003). Denscombe (2003) 

förklarar vidare att fallstudier är lämpliga när man ställer frågor som är av karaktären "hur" och 

"varför" och föra fram mer specifika svar. Andra fördelar som nämns är att man i en fallstudie 

kan använda mer än en källa och metod, för att få en djupare förståelse i undersökningen (Ibid). 

En fallstudie passar denna uppsats väldigt bra, eftersom vi vill få en djupare förståelse för 

kulturentreprenören och dennes nätverk och innehåll i relationer.  

Kvalitativt urval 

Det kvalitativa urvalet gjordes utifrån uppdragsgivarens och min branschkännedom, 

uppdragsgivarens lokalkännedom,  min förstudie, samt utifrån de som var deltagande på 

seminariet KNUFF.  Kulturentreprenörer söktes (läs om begreppet i kapitel 2.2). En spridning 

önskades dessutom av bransch som de är sysselsatta i, hur deras verksamheter finansieras samt 

geografisk plats. Följande kulturentreprenörer valdes ut.  
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Kulturentreprenör inom film  

filmproducent, kreatör/mellanhand 

Kulturentreprenör inom dans  

danslärare och driver dansskola, kreatör/mellanhand  

 

Kulturentreprenör inom event och utbildning  
ordförande för ideell förening, mellanhand  

 

Kulturentreprenör inom film och utbildning   

filmare och utbildningsansvarig, kreatör/mellanhand  

 

Kulturentreprenör inom konst  
museiintendent, kreatör/mellanhand  

 

Kulturentreprenör inom kommunikation och PR:  

VD och Copywriter, kreatör/mellanhand 

 

Kulturentreprenör inom musik  
branschutvecklare för statligt finansierat nätverk, kreatör/mellanhand  

 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Förstudie 

Vid uppsatsens start deltog jag på KKNs seminarium KNUFF
7
. Nästan 80 deltagare var samlade. 

Konstnärer och kreatörer, politiker, tjänstemän och företagare diskuterade möjligheter och 

utmaningar med att stärka värdet och utnyttjandet av kultur och kreatörer i Värmland. Detta gav 

en översikt över vilka aktörer som finns i regionen. Därefter genomfördes en förstudie av möten 

med några av regionens kulturentreprenörer. Det var med personer verksamma inom 

kulturområdet som fanns på listan över personer som var kallade till KNUFF. Genom samtalen 

fick jag introduktion till ämnesområdet samt till de som var verksamma i regionen. 

Uppdragsgivare var också hjälpte också till med material och sin lokalkännedom om Region 

Värmland och dess näringar. 

3.2.2 Litteratursökning 

Sekundär data samlades in genom litteratursökning och artikelsökning. Sökningar på 

forskningsområdet nätverkanalys samt personligt varumärke gjordes. Artikelsökningen gjordes i 

Emerald och EBSCOhost. Mail skickades till forskare med förfrågan om vad de hade för idéer 

om forskning och litteratur. Sökningen av litteratur gjordes främst på Karlstad 

                                                 
7
 Material med bland annat videoinspelningar från KNUFF-mötet finns tillgängliga på 

http://www.visitvarmland.com/index.asp?fu_id=104 
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universitetsbibliotek, Göteborgs Universitets centralbibliotek, samt stadsbiblioteken i Karlstad 

och Göteborg. Många privata böcker lånades också av projektledaren för KKN. Det genomfördes 

dessutom genomsökningar av kulturmagasin och kulturbloggar för att hålla en uppdaterad 

omvärldsbevakning på ämnet.  

3.3 Datainsamling  

För forskning används både primär och sekundär data. Primära uppgifter samlas in direkt av 

forskaren för ett specifikt syfte medan sekundär data redan har samlats in av en annan forskare i 

ett annat syfte (Saunders et al. 2007).  

Primär data bestod av två delar, individuella intervjuer samt en lista i vilken 

kulturentreprenörerna fyllde i vilka personer de samarbetat med (se kommande stycke).  

Struktur 

Med hjälp av listan som kulturentreprenörerna fyllde i undersöktes svaret på forskningsfråga 1, 

hur kulturentreprenörers nätverk karaktäriseras. Det var en lista med 309 st. personer 

representerade. I listan fanns det angivit namn, vilken roll personen har samt vilket 

företag/organisation/skola denne tillhör. 

 

Figur 4 Utdrag från nätverkslistan som de intervjuade fick fylla i.  

Urvalet av dessa 309 st. personer gjordes med hjälp av KKNs lista över kallade personer till 

symposiet KNUFF, KKNs nätverk och personliga kontakter, samt personer som varit med på 

KKNs aktiviteter under projektets gång. Det fanns en spridning av personernas 

områdestillhörighet – forskning, utbildning, näringsliv, kultur och offentlig sektor, vilket var 

väldigt positivt för undersökningens syfte (se Tabell 1). Personerna kan på ett eller annat sätt 

knytas till ”Kulturella eller kreativa näringar”, alternativt att det finns potential för en framtida 

anknytning.  

  

Namn
Företag/Organisa

tioner/Skola
Roll Samarbetat med Träffat Känner till Känner inte till F U N K

Offentlig 

sektor

Anna Lundmark Lundbergh Almi VD
Samarbetat med Träffat Känner till Känner inte till 1X 
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Nedan är en sammanställning av KKN-listan. Det som anges är det totala antalet personer inom 

varje område, som finns på listan. 

 

Personer på KKNs nätverkslista 
  

Område Antal personer 
Forskning 14 

Utbildning 15 

Näringsliv 45 

Kultur 157 

Offentlig sektor 78 

Total 309 

 

  

Tabell 1 Visar antalet personer inom respektive FUNK-O område, 

representerade på KKNs nätverkslista. 
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Värdeutbyte 

Undersökningen av formellt värdeutbyte gjordes på så sätt att vi gick igenom namn för namn på 

listan, som de krysstat ”samarbetat med” och frågade vad utbytet var. För att besvara 

forskningsfrågan om värdeutbytet av ”dolda värden” (det personliga varumärket) i nätverket, 

genomfördes semistrukturerade intervjuer. I intervjun fick kulturentreprenörerna även beskriva 

sin attityd till nätverk. Frågor hade förberetts innan intervjun men många frågor dök upp under 

intervjuns gång. Intervjuerna tedde sig olika eftersom det var personliga intervjuer och 

personligheterna skilde sig åt mellan de intervjuade. Författaren försökte så gott det gick att följa 

den väg som den intervjuade tog i sin beskrivning.  

3.4 Analysmodell 

Forskningsfråga 1 – Nätverkets karaktär  

FF1:  Hur karakteriseras strukturen i kulturentreprenörers personliga nätverk? 

Genom den primära datan, listan som kulturentreprenörerna kryssade sina samarbeten, 

framställdes bilder över kulturentreprenörernas nätverk. Bilden gjordes i samarbete med Thomas 

Björksund, elev på programmet Grafisk Design, på Broby Grafiska i Sunne. Bilden visar 

variationen av samarbeten mellan FUNK-Os olika områden, samt storleken på nätverket.   

Forskningsfråga 2 – Värdeutbyte i nätverket 

FF2:  Vilka värdeutbyten sker i kulturentreprenörers personliga nätverk?   

De två intervjudelarna, formellt värdeutbyte samt  personligt varumärke sammanställdes. En del 

av analysen var att hitta likheter och olikheter mellan kulturentreprenörernas värdeutbyte. Men 

till största delen var det en individuell analys och berättelse av vilket värdeutbyte som sker i varje 

kulturentreprenörs enskilda nätverk.  

3.5 Metodproblem 

Denscombe (2003) beskriver giltighet som hur exakta och tillförlitliga de insamlade data är. Det 

är också viktigt att bedöma kvaliteten i forskningen, att garantera att uppgifterna speglar 

sanningen och verkligheten (Ibid). Validitet innebär hur relevant och precis data är, samt de metoder 

som används i forskningen är. För att öka validiteten hade antalet personer i urvalet varit högre. 

Studien skulle även varit en intervju med kulturentreprenörens samarbetspartners uppfattningar 

för att ge deras bild av objektets personliga varumärke.  

Reliabiliteten innebär att en annan forskare, som bedriver en liknande studie bör komma till 

samma slutsats (Denscombe, 2003). De intervjuade fick i förväg en information om vilka 
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områden intervjun skulle beröra, vilket gjorde att de kunde göra en viss förberedelse på svar. Att 

författaren hade en bakgrund inom området kulturella och kreativa näringar vara en fördel 

eftersom författaren har en bra förståelse för kulturentreprenören och dennes resonemang och lätt 

kan följa objektets resonemang genom intervjun och ställa följdfrågor. Samtidigt kan det ha 

bidragit till en viss bias, det vill säga att författarens egen uppfattning omedvetet styrt väl mycket 

och att en annan person som intervjuar inte skulle ha samma uppfattning. På samma sätt 

uppdragsgivarens uppfattningar också ha styrt uppsatsen, både till det negativa och positiva.  

Andra stärkande faktorer är att intervjun spelades in. Intervjupapper användes med stor 

begränsning vilket gjorde att det skapades en avslappnad stämning och det kunde föras ett 

personligt samtal. 

Att inkludera alla personer i Regionen som är kopplade till Kulturella och kreativa näringar 

skulle vara omöjligt. Därför gjordes ett urval med hjälp av den lista som användes för KNUFF-

symposiet. När bilden då ritas upp med kulturentreprenörernas nätverk, så finns det en risk att 

personer som ingår i kreatörernas nätverk ej finns med på listan och det på så sätt blir 

missvisande. Det kan också vara så att eftersom kulturentreprenören själv är från ett visst 

geografisk område i Värmland så finns det färre representanter från det området. Det fanns en 

överrepresentation med person från Karlstad. Medan en av de intervjuade var från Arvika och en 

från Sunne. Detta behandlas i analysen och diskussionen. För att minimera denna risk fick de 

intervjuade frågan om de saknade personer på listan.  

Eftersom listan representerades av namn så gällde det att kulturentreprenörerna kände igen 

namnen på personerna. En av de intervjuade sa sig ha dålig koll på namn.  Här finns därför en 

risk för felaktiga kryss. 

Det fanns lite forskning på området personliga varumärken. Det fanns heller inte mycket 

forskning på egocentriska nätverksanalyser med fokus på värdeutbyte, vilket medförde 

begränsade möjligheter till jämförelse ed teori och tidigare forskning. 

 

4 Empiri: Nätverkets karaktär och värdeutbyten 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av studien som gjordes med sju 

kulturentreprenörer, alla med anknytning till Region Värmland. Materialet från varje intervju 

presenteras med följande indelning: Bakgrund, attityd till nätverk, bild av nätverkets karatkär, 
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formellt utbyte, samt personligt varumärke. Avslutningsvis, efter de enskilda 

sammanställningarna finns en bild över alla kulturentreprenörers nätverksbilder. 

4.1 Kulturentreprenör inom film– filmproducent, 

kreatör/mellanhand 

4.1.1 Bakgrund 

Kulturentreprenören inom film producerar musikvideos, kortfilmer och presentationsfilmer. 

Förutom att göra egna filmer har han frilansat som filmarbetare på en mängd olika inspelningar, i 

skiftande roller såsom bl.a. inspelningsledare, produktionsledare, statistansvarig, samt arbetat 

som filmpedagog/föreläsare under flera år. Han är utbildad inom film i Sunne och i Prag. Han har 

vunnit priser för kortfilm och musikvideos. Filmerna har visats på flera internationella 

filmfestivaler. I framtiden vill kulturentreprenören skapa filmer med eget signum, med hög 

personlig integritet. Han är uppväxt i Karlstad och hans nuvarande bostadsort är Stockholm.  

4.1.2 Attityd till nätverk 

”I början av varje filmproduktion så beger man sig ut i ett mörker. I detta mörker gäller det att 

samla ihop människor i sitt nätverk.”  

Filmproducenten säger att det är viktigt för honom att ha ett nätverk och att det är något han 

byggt upp med tiden. Han ser att han i framtiden lär känna fler i filmbranschen, som drivs av 

samma kraft och kärlek till filmen och som man vet vad de går för.  

Nätverket är viktigt för att samla in bra folk till produktioner. Att få med sig en duktig och ansedd 

person, leder ofta till att man får med sig ännu fler duktiga personer. Det är väldigt viktigt vilka 

man jobbar med. I framtiden vill han ha alla de bästa i filmbranschen i sitt nätverk.  

Hur går det då till när han bygger upp sitt nätverk? Varje film innebär ett släpp och en chans till 

att nätverka. Visningarna på filmfestivaler och priser i tävlingar gör att man kan komma i kontakt 

med nya människor.  
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4.1.3 Nätverkets karaktär 

 

 

 

Figur 5 Kulturentreprenörens nätverk, framtagen med siffror från denna studie, se kap 3.3. 
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Kulturentreprenör 

film Forskning Utbildning Näringsliv Kultur Offentlig sektor Total 

Samarbetat med 1 5 3 39 12 60 

Träffat 0 0 1 6 3 10 

Känner till 0 0 6 15 5 25 

Känner inte till 13 10 35 97 59 214 
Tabell 2Kulturentreprenörens nätverk i siffror. Siffrorna används i bilden över kulturentreprenörens nätverk. 

Aktörer 

Forskning Karlstad Universitet 

Utbildning Högskola och folkhögskola i Region Värmland  

Näringsliv Livsmedelsbutiker, hotell 

Kultur Kreatörer  och mellanhänder inom dans, nöjesevent, musik, film, konst, mode, 

och reklam 

Offentlig sektor   Film i Värmland, Sunne kommun, Ung kultur Region Värmland, Länsstyrelsen   

                          Värmland, Karlstad kommun, Dans i Värmland 

4.1.4 Värdeutbyte  

4.1.4.1 Formellt värdeutbyte 

FORMELLT VÄRDEUTBYTE 

  
Utbyte från kulturentreprenör till 
FUNK-O 

Utbyte från FUNK-O till 
kulturentreprenör 

Forskning Filmkunskap + övrigt i arrangemang Filmkunskap + övrigt i arrangemang 
      

Utbildning Deltagare i ledningsgrupp Ledningsgrupp 
  Gästföreläsare Finansiellt och materiellt stöd 
      

Näringsliv Varumärkesexponering Sponsring, lokaler, utrustning, mat 
      

Kultur Filmning av event Uppdragsgivare 
  Uppdragsgivare Deltagare i filmproduktion 
    Lokaler 

Offentlig 
sektor Exponering Samproduktion 
  Filmlärare, filmpedagog Uppdragsgivare 
  Kontakter, erfarenheter och kunskap Kontakter, erfarenheter och kunskap 
  Nätverk Nätverk, finansiellt och materiellt stöd,  
 Reklamfilm Köp av tjänst 
      
 

Tabell 3Det formella värdeutbytet som funnits i de samarbeten som kulturentreprenören angett på KKNs nätverkslista. 
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4.1.4.2 Informellt värdeutbyte 

Funktionell dimension  

Kulturentreprenören är verksam som regissör/producent och driver ett eget filmproduktionsbolag. 

Den viktigaste och mest utmärkande egenskapen som filmproducenten nämner är sitt kritiska öga 

och sin strävan efter att få allting så bra som möjligt.  

”Jag har bra uppfattning om vad som krävs för att nå målet med ett filmprojekt och jag är 

beredd att kämpa väldigt hårt för att nå dit.”  

Att skapa film handlar inte bara om att få den gjord. Det handlar mer om att den ska bli så bra 

som möjligt, menar han.  

Det framgick att filmproducenten hade stort formellt utbyte med Film i Värmland. Jag undrade 

vad det kom sig att just han lyckades, om nu alla filmskapare i regionen hade möjlighet att få 

hjälp av samma resurscenter. Filmproducenten poängterade att det finns många fler lyckade och 

duktiga filmskapare i Region Värmland, men det som kan ha gett honom en större framgång är 

att det dels beror på att de inte har samma strategiska tänk och andra kan sakna långsiktiga mål. 

Bra produktioner blir liggande i byrålådan. Han säger sig också ha en god förmåga att ”sälja” sina 

filmer. Ett sätt att sälja är att ta in något nytt och spännande i sina produktioner som lockar de 

professionella och duktiga, när man fått med sig duktiga medarbetare så hakar andra på. Det är 

mycket värt att få jobba med duktiga människor i filmbranschen.  

Att sälja in idéer om filmer är en tids- och energikrävande process. Helst skulle han ha mer tid på 

att skapa, skriva och regissera.   

Social dimension 

Filmskaparen har ledaregenskaper, som började växa fram under högstadiet. När han såg sin 

möjlighet att påverka slutresultatet och få projekt att bli så bra som möjligt, tog han en aktiv roll. 

Vad gäller ledaregenskaperna, så vill han  undvika attutveckla en allt för styrande roll, och istället 

behålla en ödmjukhet mot de han samarbetar med.  

”De som jobbar med filmerna ska känna en lugn, positiv och energifylld känsla. Inte känna sig 

överkörd eller bli behandlad som en simpel arbetare… men en film handlar inte bara om att den 

ska bli gjord, den ska bli så bra som möjligt. Är det någon som är trött och vill ge upp så är det 

mitt ansvar att ta strid för att fortsätta.” 
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De som filmskaparen samarbetar med har alla kritiska ögon och mellan varandra har de en öppen 

dialog, menar han.  

Filmproducenten säger sig ha lätt för att ta kontakt med människor.  

Mental dimension 

Med ett högt kvalitetsmål och med en inställning att aldrig ge upp, så sprider sig förmodligen 

hans inställning till de övriga i gruppen, menar han.  

Spirituell dimension 

Målet med filmskapandet är att göra spelfilmer som kan visas på bio och musikvideos. Han vill 

utveckla ett eget signum, så som exempelvis Bergman och Stanley Kubrick och då ha möjlighet 

till att skapa den film han vill. Att ge sin omgivning bra film, det är filmproducentens motivation. 

”Varje film är en investering i sin filmkarriär och det vore idiotiskt om man inte skulle göra dem 

så bra man bara kan”.  

 

4.2 Kulturentreprenör inom kommunikation och PR– 

kreatör/mellanhand 

4.2.1 Bakgrund 

Kulturentreprenören är en av två delägare till en reklambyrå lokaliserad i Karlstad med sex 

anställda. För 5 år sedan startade hon företaget tillsammans med sin kamrat. Hon jobbar som 

copywriter, creative director och kreatör. Bland kunderna finns Löfbergs Lila, Turismen i 

Värmland, Karlstad kommun och köpcentrat i Karlstad ”Mitt i city”. Företaget kopplar också 

ytterligare kompetenser om det behövs, exempelvis webb- och filmproduktion.  

4.2.2 Attityd till nätverk 

Kulturentreprenören har en positiv inställning till nätverk. På frågan om vad nätverk är för henne 

så svarar hon 

”Det  är människor som man kan dela erfarenheter med, som man kan få tips och idéer ifrån och 

som kan leda vidare till affärer.” 
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På byrån jobbar de med att vårda sina nätverk. De gör aktiviteter med kunder och deras vänner.  

Hon träffar även nätverk som är regelbundna. De formella och informella nätverken tangerar 

varandra många gånger. Vissa privata relationer kan bli jobbrelationer och vice versa. Nätverket 

delar hon också in i kategorier så som kundnätverk, leverantörsnätverk.  

”Nätverket kan vara viktigt för en liten byrå. Då måste man ibland kunna visa att man har 

muskler och har ett starkt nätverk. Vid en pitch eller upphandling för en stor kund kan det vara 

viktigt att visa att det finns ett nätverk med kompetenser som kan kopplas på, om det skulle 

behövas. ” 

”När det gäller att få kunder så tror jag att nätverket är jätteviktigt. Nästan alla jobb får man 

genom sitt nätverk. Nån VD som är nöjd pratar med en annan VD, eller någon marknadschef 

känner någon osv. Även nätverket inom samma koncern är viktigt. ” 

”Nätverk är en del av vår strategi när det gäller kundbearbetning och jobb, att hela tiden jobba 

med våra nätverk. Vi pratar om det på byrån ganska mycket. Om hur man kan vårda och utvidga 

sina nätverk” 

”Vårda nätverk handlar mycket om att ta hand om sina kunder och göra aktiviteter tillsammans 

med dom och tillsammans med deras vänner och att bjuda på det lilla extra. Men också 

traditionella saker som att träffa nätverk under ordnade former.  ” 

Kulturentreprenören beskriver sitt nätverk och delar upp det i två delar, det som är strikt 

jobbrelaterat som hon bara träffar genom jobbet, och sen finns det en annan del som är 

”mittemellan” som är jobbrelationer men som tangerar det privata. Relationer startar med jobb 

och utvecklas sedan till mer privata, man spenderar tid ihop över middagar till exempel.  Sedan 

finns det privata nätverket,vilka i sin tur också kan utvecklas till jobbrelationer.  

På frågan om vad hon saknar i sitt nätverk idag, så skulle det vara en mentor att diskutera rollen 

som företagsledare och att träffa människor i samma positioner. Hon har inte hittat en sådan 

plattform. Ibland saknas kompetenser i projekt.  

Professionella relationer sträcker sig i hela Sverige och då är sökningen kompetensdriven, så som 

designers och filmmakare.  

Reklambyrån har kunder på nationell arena.  
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4.2.3 Nätverkets karaktär 

 

Figur 6Kulturentreprenörens nätverk, framtagen med siffror från denna studie, se kap 3.3. 
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Kulturentreprenör 
reklambyrå Forskning Utbildning Näringsliv Kultur Offentlig sektor Total 

Samarbetat med 0 1 11 31 20 63 

Träffat 3 1 16 27 8 55 

Känner till 2 4 7 22 10 45 

Känner inte till 9 9 11 77 40 146 
Tabell 4Kulturentreprenörens nätverk i siffror. Siffrorna används i bilden över kulturentreprenörens nätverk. 

4.2.4 Värdeutbyte  

4.2.4.1 Formellt värdeutbyte 

FORMELLT VÄRDEUTBYTE 

  Utbyte från kulturentreprenör till FUNK-O Utbyte från FUNK-O till kulturentreprenör 

Forskning - - 

      

Utbildning Deltagare i ledningsgrupp Ledningsgrupp 
  Gästföreläsare Uppdragsgivare 
      

Näringsliv Styrelsesamarbete Styrelsesamarbete 
  Tjänst inom kommunikation och PR Köp av tjänst  
  Tidigare arbetskamrater Tidigare arbetskamrater 
      

  Tidigare arbetskamrater Tidigare arbetskamrater 
  Kurser Lokal 
Kultur Arrangör av musikevent  Arrangör av musikevent 
  Idéutbyten kring projekt Idéutbyten kring projekt 
      
Offentlig 
sektor Styrelsesamarbete Styrelsesamarbete 
  Tidigare arbetskamrat Tidigare arbetskamrat 
      
Tabell 5Det formella värdeutbytet som funnits i de samarbeten som kulturentreprenören angett på KKNs nätverkslista. 

4.2.4.2 Informellt värdeutbyte 

Funktionell dimension  

På frågan om sina styrkor, svarade kulturentreprenören att hon är social, bra på att ta kontakter, 

kreativ, idérik, drivande, bra på att sälja, bra på att bygga upp nätverk mellan personer och tänka 

strategiskt.  

Social dimension 

Hon är social och skapar lätt nya kontakter.  Kulturentreprenören lyfter också fram sin 

ledarskapsförmåga som en av sina styrkor.  

Mental dimension 
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Hon har förmåga att bygga relationer. Hon berättar också att hon till och med  ibland blir ”en 

slags psykolog” eller ”företagscoach”, när kunder tar upp frågor utanför jobbet. 

Kulturentreprenören är lyssnande på vad kunderna egentligen vill ha och hon har förmågan på att 

snabbt hitta lösningar att möta det. Att vara kreativ i stunden är en förmåga som 

kulturentreprenören nämner att hon har.  

Spirituell dimension 

Vid frågan om vad kulturentreprenören har för övriga mål eller syften med det hon gör så svarar 

hon att hon tycker det är roligt att kunna påverka.  Och att man gör skillnad för kunden. Oftast 

handlar det om att kunden tjänar mer pengar, men det handlar också om att överträffa kunders 

förväntningar.  

 

4.3 Kulturentreprenör inom film och utbildning - 

kreatör/mellanhand 

4.3.1 Bakgrund 

Kulturentreprenören är  utbildningsansvarig och lärare på en yrkeshögskoleutbildning i Sunne. 

Det är en manusförfattarutbildning. Kulturentreprenören  är själv filmskapare och gör bland annat 

kortfilm och dokumentärer. Utbildningen har nära koppling till näringslivet runt om i Sverige. 

Hon arrangerar också andra typer av kulturevents- och projekt, kopplat till fler konstnärsformer, 

ofta ensam men också med Film i Värmland och andra kulturintresserade i regionen.  Hon har 

tidigare jobbat på bland annat Svt Värmland. En ambition som kulturentreprenören har är att låta 

branschen möta de som utbildar sig.  

4.3.2 Attityd till nätverk 

Kulturentreprenören inom film och utbildning liknar sitt nätverk med en väv av olika energier 

och tankar som hör ihop. Det utvecklas naturligt genom vänners vänner, eftersom man av 

liknande anledningar dras till vissa människor, vilka hon liknar vid släktskap.  

”På samma sätt som det finns kopplingar mellan människor och vänner, så skapas nätverket för 

att man tycker om varann.” 

”Nätverket föder sig självt. Ju mer man gör och engagerar sig desto större blir nätverket.” 
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Hon har även personer i nätverket som kan ge henne hård och rak kritik. Men det är inga som hon 

skulle inleda några större projekt tillsammans med.  

”Jag ser inte nätverket så konkret utan mer som en tankekonstruktion. Nätverket består av alla 

människor man träffat och gjort intryck på en.” 

”Med många är det svårt att saga exakt vad det är som man har gjort tillsammans. Det känns 

som att man har samarbetat, man hör av sig till varandra, ger varandra feedback och kritik, går 

på varandras tillställningar osv.” 

De professionella och privata kontakterna går in i varann. Många kontakter är bollplank och finns 

inte bara till för samarbete.  

För kulturentreprenören är det viktigt med inspiration från den lokala bygden i Sunne. Dessa 

personer ser hon också som sitt nätverk, som exempelvis bönder, bankmän och butiksbiträden. 

Dessa kontakter skapas lätt i Sunne, menar hon.  

Hon tar initiativ till att skapa nya kontakter med de människor hon beundrar och tycker är 

intressanta. Deras ödmjukhet och inställning är också viktigt och hon ogillar arrogans. Annat 

viktigt är känslan, vilken kemi man har. Hon ser upp till de som vågar uttrycka sig och gå sin 

egen väg.  
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4.3.3 Nätverkets karaktär 

 

Figur 7Kulturentreprenörens nätverk, framtagen med siffror från denna studie, se kap 3.3. 
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 Kulturentreprenör 
Film och utbildning Forskning Utbildning Näringsliv Kultur Offentlig sektor Total 

Samarbetat med 1 6 6 35 15 63 

Träffat 0 1 4 27 13 45 

Känner till 2 2 9 28 11 52 

Känner inte till 11 6 26 67 39 149 
Tabell 6Kulturentreprenörens nätverk i siffror. Siffrorna används i bilden över kulturentreprenörens nätverk. 

Aktörer 
Forskning Karlstad Universitet 

Utbildning Högskola och folkhögskola i Region Värmland 

Näringsliv Hotell och konferensanläggningar, riskkapitalbolag, Luftfartsverket 

Kultur Kreatörer och mellanhänder inom film, media, teater och konst 

Offentlig sektor    Film i Värmland, Ung kultur Region Värmland, Karlstad kommun,            

                              Länsstyrelsen, Mårbacka stiftelsen 

4.3.4 Värdeutbyte  
4.3.4.1 Formellt värdeutbyte 

FORMELLT VÄRDEUTBYTE 

  Utbyte från kulturentreprenör till FUNK-O Utbyte från FUNK-O till kulturentreprenör 

Forskning Filmkunskap + övrigt i arrangemang Filmkunskap + övrigt i arrangemang 
      

Utbildning Arbetskamrat Arbetskamrat 
      

 Näringsliv Intervjuare Intervjuad 
  Utställare Lokal 
 Reklamfilm Köp av tjänst 
  Referensgrupp Referensgrupp 
  Arrangemang Lokal 
      

 Kultur Konstnärligt Konstnärligt 
  Fotografering Uppdragsgivare 
 Intervjuare Intervjuad 

  
Deltagande/arrangör i kulturarrangemang, 
uppträdanden och workshops 

Deltagande/arrangör i workshop i 
kulturarrangemang, uppträdanden och 
workshops 

      

 Offentlig sektor Föreläsare Arrangör 
  Arrangör Medarrangör 

  Styrelseledamot Styrelseledamot 
 Författare Finansiellt stöd 
  Referensgrupp Referensgrupp 
  Uppträdande Uppträdande 
  Film, deltagare i workshops Uppdragsgivare 
      

Tabell 7Det formella värdeutbytet som funnits i de samarbeten som kulturentreprenören angett på KKNs nätverkslista. 
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4.3.4.2 Informellt värdeutbyte 

Funktionell dimension  

Kulturentreprenören är noggrann med kvalitet. Hon skapar också högt till tak i de aktiviteter hon 

kan påverka detta. 

Social dimension 

För kulturentreprenören är det viktigt att ha ett ömsesidigt förtroende och ansvar. Hon berättade 

att hon fått höra från en person som hon har stort förtroende för, att hon är en bra ledare. Hon 

beskriver sig och sin ledarskapsroll som ödmjuk och samtidigt som hon ställer höga krav. 

Bestämdhet i det hon gör är viktigt och för samarbete söker hon person som är lika drivna och 

engagerande. Om det finns möjlighet att arbeta ensam, som det gör med filmen, så föredrar hon 

det.  

Mental dimension 

Genom att vara en bra person så kan man få människor att göra bra saker, menar 

kulturentreprenören. 

”Alla har någonting, vilket jag vill locka fram.”  

Hon berättar om hur hon själv sett människor utvecklas till något de från början inte trodde själva 

att de kunde utvecklas till. Genom att skapa högt till tak och vara ödmjuk så försöker hon locka 

fram ”det” hos bland annat sina elever. Det är en stark drivkraft hos kulturentreprenören.  

Spirituell dimension 

En drivkraft som kulturentreprenören har är att skapa rum och möten med känslan att allt är 

tillåtet, ”att man inte blir hämmad i tanken”. Alma Löv är en plats där kulturentreprenören 

arrangerat sådana träffar och möten. Hon vill återskapa känslan av det alternativa och 

underground, eftersom hon idag upplever så mycket som är välanpassat, till institutioner och 

institutionella referenser.  

Med utbildningen vill hon erbjuda ett alternativ som är bra organiserat, men inte som på en 

institution, som hon menar är kall och opersonlig. Hon vill istället skapa ett klassrum för 

ifrågasättning, utan krav på att någon ska var den perfekta eleven.  
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4.4 Kulturentreprenör inom dans - kreatör/mellanhand 

4.4.1 Bakgrund 

Sedan 1994 har kulturentreprenören inom dans drivit en dansskola. Idag har skolan över 1000 

elever och 18 anställda konsulter som undervisar. Hon jobbar i sitt eget företag som danslärare 

och koreograf och i andra sidoprojekt. En del är projekt utförs för att verksamheten ska kunna 

överleva, andra är helt och hållet konstnärliga, menar hon. Vissa produktioner kombinerar dessa 

två.  

4.4.2 Attityd till nätverk 

”Nätverket finns ständigt runt om och det är vägar som kan tas. Det är lätt att ta ett samtal 

genom kontakter och forum, som är tillgängliga. Det är inget universum.” 

Kulturentreprenören skulle gärna utöka sitt nätverk inom kulturen, särskilt med de som  är 

arrangörer. Eftersom många byter poster inom kulturområdet så har många nätverk i olika kretsar 

som man kan nå ut till samtidigt. Med tiden har hon lärt känna personer på ”viktiga poster”, så 

som rektorer på skolor, personer i styrelser osv., menar hon.  

Nätverket har byggts upp med tiden och med åren har man blivit tagen på större allvar, eftersom 

de sett hur man jobbar. Det skapar tyngd, menar kulturentreprenören. 

Vidare menar hon att med åldern kommer också förmågan att uttrycka sig och vet hur man ska 

lägga in krutet i diskussioner när man nätverkar. Nätverket används långsiktigt.  

”Det är egentligen inget konkret jobbtillfälle som finns i åtanke, när jag lär känna fler 

människor. Jag vet att om jag syr lite så kommer det sen.”  

Man vet att man har något gemensamt intresse, att man jobbar inom samma och att man hör ihop 

med det. Det kan vara en festivalarrangör, en artist osv. 

Hon hade gärna nätverkat mer, men det saknas tid till det, eftersom den mesta av tiden går åt till 

att driva företag. 

Dansen är en trendkänslig bransch. För att följa med i trenderna använder hon sitt nätverk bl.a 

med danslärare verksamma i Stockholm.  Ett annat sätt är att varje år ta in nya danslärare, som 

ofta är unga och därmed tar med sig de nya trenderna. 
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”Halva organisationen består av en stomme och det finns alltid ett visst erbjudande som 

kunderna känner igen sig i. Sen så är andra halvan av organisationen föränderlig, vilket passar 

för den trendkänsliga branschen.” 
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4.4.3 Nätverkets karaktär 

 

Figur 8 Kulturentreprenörens nätverk, framtagen med siffror från denna studie, se kap 3.3. 
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Kulturentreprenör 
dansskola Forskning Utbildning Näringsliv Kultur 

Offentlig 
sektor Total 

Samarbetat med 0 0 3 17 6 26 

Träffat 1 0 6 12 12 31 

Känner till 1 2 6 8 8 25 

Känner inte till 12 13 29 119 52 225 

Aktörer 

Forskning -  

Utbildning - 

Näringsliv Ljud- och ljusteknikföretag, spa-anläggning, sportföretag 

Kultur Kreatörer och mellanhänder inom nöjesevent, musik, dans, teater, mode, konst 

Offentlig sektor    Dans i Värmland, Ung Kultur Region Värmland, Karlstad kommun 

4.4.4 Värdeutbyte  

Formellt värdeutbyte 

Det fanns inte tid att fråga om detta under intervjun och därför utgår resultat av denna del här.. 

Informellt värdeutbyte 

Funktionell dimension  

Styrkor som kulturentreprenören lyfter fram är kopplade till en positiv livsinställning, att vara 

glad i vardagen och älska sitt jobb. Hon nämner också sin förmåga att bemöta och lyssna på andra 

människor.   

”Med åren har förmågan att lyssna och förstå vad kunden vill ha utvecklats. Man vet vad man 

ska lägga krutet på i erbjudanden.” 

Förståelse för vad andra vill ha kommer också ur hennes vardag och från de människor hon 

möter. 

”Jag har en bred världsbild i och med att jag träffar så olika typer av människor i min vardag.” 

Hennes medvetenhet om att synas och vara med bland folk på olika plan är också en styrka som 

hon tar upp i intervjun.  

Social dimension 

Förståelsen för andra och förmågan att lyssna har koppling till den sociala dimensionen.  
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I sin yrkesroll är hon ledare, och i citatet nedan berättar hon om sin ledarstil.  

”Som ledare är det viktigt att man tror på dom och uppmuntrar dom. De anställda är väldigt 

självständiga i sina jobb.” 

De anställdas frihet är också något som hon tycker är viktigt för sitt företag.  

”Alla anställda har möjlighet att välja sina uppdrag, till skillnad från en institution, där 

uppdragen redan är köpta.” 

Mental dimension 

Personer i hennes omgivning kan påverkas av hennes positiva  sida och hennes öppenhet och 

förståelse.  

”Jag tror att min öppenhet är anledningen till varför andra samarbetar med mig. De känner att 

de kan få utvecklas och de är i en trivsam miljö. Dansen är en väldigt speciell värld, det finns 

mycket hierarki och det är mycket armbågar. Det är så många som har dåligt självförtroende och 

hävdelsebehov.” 

Spirituell dimension 

Det som har utvecklats med tiden för kulturentreprenören är att hon kan arbeta med 

samhällspolitiska frågor. Bland annat har hon arbetat med mobbning och utanförskap.  

Hon menar också att dansen är ett medel för att beröra på ett annat sätt.  

En annan anledning till varför hon driver eget företag är för att skapa bra  arbetsplatser och 

förutsättningar  för de som håller på med dans.   

”Arbetsmiljön får man alltid jobba med eftersom det varje år kommer nya konstnärssjälar med 

olika personligheter. Det är friare att skapa den miljön, än om man skulle ha jobbat inom en 

institution.” 

”Har man inte sin plats så finns det ingen plats. Det finns många olyckliga själar som slutar med 

sin konst. Jag ville skapa en trivsam miljö som är positiv. ” 
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4.5 Kulturentreprenör inom musik – 

kreatör/mellanhand 

4.5.1 Bakgrund 

Kulturentreprenören är branschutvecklare ”Innovation Music Network – nätverk för regional 

tillväxt”. Intresset för musik och övertygelsen om att nätverk är en viktig del av att lyckas som 

musiker, var drivkraften i detta project, från idé till verklighet. Det är ett nätverk som har som 

mål att stärka och utveckla musikindustrin i inre Skandinavien genom samverkan mellan 

folkbildning, universitet, högskola och näringsliv. Kulturentreprenören är musiker och spelar i ett 

band som turnerat i Europa.  

4.5.2 Attityd till nätverk 

Kulturentreprenörens uppfattning om  nätverk är att det är ett medel för att skapa någonting med 

andra.  

”Bra kontakter är när kvaliteter matchar och man kan skapa någonting fort. ” 

I sitt nätverk skiljer han mellan privat nätverk och professionellt nätverk. Det privata nätverket 

inkluderar folk från olika branscher och geografiska områden.   

När kulturentreprenören talar om det nätverk som han är branschutvecklare för så lyfter han fram 

att stor del av nätverket är etablerade företag och tanken är att dessa kunskaper ska sprida sig i 

nätverket. 
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4.5.3 Nätverkets karaktär 

 

  Figur 9 Kulturentreprenörens nätverk, framtagen med siffror från denna studie, se kap 3.3. 
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Kulturentreprenör 
musiknätverk Forskning Utbildning Näringsliv Kultur 

Offentlig 
sektor Total 

Samarbetat med 0 2 3 44 15 64 

Träffat 1 0 4 12 12 29 

Känner till 8 9 26 43 36 122 

Känner inte till 5 4 12 58 15 94 

Aktörer 

Forskning  - 

Utbildning Högskolor i Värmland 

Näringsliv Hotell och konferens 

Kultur Nöje/event, musik, festival, media, film  

Offentlig sektor    Arvika kommun, Film Värmland, Visit Värmland, Dans i Värmland, Karlstad 

kommun, Sunne kommun  

4.5.4 Värdeutbyte  

4.5.4.1 Formellt värdeutbyte 

FORMELLT VÄRDEUTBYTE 

  
Utbyte från kulturentreprenör till 
FUNK-O 

Utbyte från FUNK-O till 
kulturentreprenör 

Forskning - - 

      

Utbildning Nätverksträffar Nätverksträffar 

  Praktikplats   
      

Näringsliv Workshop Lokal 
      

Kultur Arrangör av nätverksevent Föreläsare 
  Finansiellt stöd Produktioner, exponering 

  Kontakter Kontakter 

Offentlig sektor Deltagare i referensgrupp Ledare och deltagare referensgrupp 
  Nätverk Nätverk 

      
Tabell 10 Det formella värdeutbytet som funnits i de samarbeten som kulturentreprenören angett på KKNs nätverkslista. 
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4.5.4.2 Informellt värdeutbyte 

Funktionell dimension  

Kulturentreprenören har en stor kunskap om branschen om vad som behövs för att lyckas i en 

bransch som håller en jämn kvalitet. Han har en förståelse för musiker i och med att han själv har 

varit verksam länge. Han jobbar hårt och har en positiv inställning till projekt och idéer.  

Social dimension 

Han har en bra känsla för att koppla samman människor med varann för potentiella samarbeten.  

Mental dimension 

Han drivs av att vända folks attityder, från en negativ till en positiv inställning, att det inte är så 

svårt att hålla på med musik.   

”Det är få saker som gör att man avstår från vissa val i livet. Man kanske inte vågar slänga sig 

ut i saker som känns läskigt från början… Jag kan motivera andra till att göra det.” 

Spirituell dimension 

Kulturentreprenören säger att han brinner för att se potentialen i något och sedan se det växa. Han 

vill att så många som möjligt som vill leva på sin musik, ska få göra det.   
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4.6 Kulturentreprenör inom konst - kreatör/mellanhand 

4.6.1 Bakgrund 

Kulturentreprenören inom konst är idag museiintendent och var  tidigare museichef på samma 

museum. Museet har med åren haft många erkända konstnärer och med Dali-statyn som en av de 

mest uppmärksammade utställningarna. Museet har positionerat sig starkt bland andra svenska 

konstmuseum, i vilket bland andra kulturentreprenören varit en stark drivkraft bakom. En del av 

hans ansvar har också varit att profilera museet med grafisk profil. Kulturentreprenören är även 

konstnär och ordförande för en lokal kultur- och arrangörsförening i Karlstad.  

4.6.2 Attityd till nätverk 

Nätverket är något som kulturentreprenören tycker är viktigt. Han menar att det är något som gör 

att man vill samarbeta med varann och det är att personen kan förhålla sig äkta till det han eller 

hon gör. Indelningar i professioner är mindre viktiga. Det som betyder något är att man brinner 

för det man gör. Sådana personer finns i kulturentreprenörens nätverk.  

”Det finns de som jag respekterar mer, det är de som har själ och brinner för det dom gör och 

tycker är viktigt.” 

”Jag vill inte dela upp människor i professioner, hellre i äkthet.” 
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4.6.3 Nätverkets karaktär 

 

Figur 11Kulturentreprenörens nätverk, framtagen med siffror från denna studie, se kap 3.3. 
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Kulturentreprenör 
konst Forskning Utbildning Näringsliv Kultur 

Offentlig 
sektor Total 

Samarbetat med 2 3 5 39 15 64 

Träffat 3 1 7 30 12 53 

Känner till 5 2 13 13 13 46 

Känner inte till 4 9 20 75 38 146 
Tabell 8Kulturentreprenörens nätverk i siffror. Siffrorna används i bilden över kulturentreprenörens nätverk. 

Aktörer 

Forskning Karlstad Universitet 

Utbildning Folkhögskola, Studiefrämjandet 

Näringsliv Handelsföretag, hotellbranschen 

Kultur Kreatörer och mellanhänder inom nöjesevent, Restaurang & Café, teater, film, 

musik, konst, PR 

Offentlig sektor    Film i Värmland, Karlstad kommun, Region Värmland, Dans i Värmland,  

                          Länsbiblioteket 

4.6.4 Värdeutbyte  

4.6.4.1 Formellt värdeutbyte 

  
Utbyte från kulturentreprenör till 
FUNK-O 

Utbyte från FUNK-O till 
kulturentreprenör 

Forskning 

Filmkunskap + övrigt i arrangemang Filmkunskap + övrigt i arrangemang 

      

Utbildning Konstnärligt utbyte - idéer och inspiration Konstnärligt utbyte - idéer och inspiration 
      

Näringsliv Sponsring Sponsring 
  Deltagare i kulturnätverk Deltagare i kulturnätverk 
      

Kultur Arrangör av kulturevent  Arrangör av kulturevent 
  Nätverk Nätverk 
  Deltagare i arrangemang Koreograf 
  Ordförande kulturförening Medlem kulturförening 
  Uppdragsgivare Grafisk form 

  

Deltagare i kulturnätverk Deltagare i kulturnätverk 

Offentlig  Arrangör Arrangör 
 sektor Konstnärligt utbyte - idéer och inspiration Konstnärligt utbyte - idéer och inspiration 
  Strategiskt utbyte - idéer och inspiration Strategiskt utbyte - idéer och inspiration 
      

 

Tabell 9Det formella värdeutbytet som funnits i de samarbeten som kulturentreprenören angett på KKNs nätverkslista. 
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4.6.4.2 Informellt värdeutbyte 

Kulturentreprenörens personliga varumärke 

Funktionell dimension  

På frågan om vilka egenskaper som är kulturentreprenörens starka sidor, svarar han att det är att 

hans noggrannhet med detaljer och med helhet. Det kan också vara att han är öppen som person 

och att han vet vad han vill.  

Social dimension 

I början av sin anställning var han museichef och kunde på så sätt föra in värderingar i 

organisationen, vilka man sedan arbetat efter.  

Han är väldigt engagerad, delaktig och vill vara med överallt. På så sätt har han fört fram sina 

åsikter i alla beslut, såväl som andra också gjort det, poängterar han. På frågan om han har 

ledaregenskaper så svarar han ja och tillägger sitt behov av detaljer. 

Mental dimension 

På frågan om han tror sig kunna inspirera andra, så menar han att hans stora engagemang för 

jobbet kan ha bidragit till det. 

Spirituell dimension 

”Jag ville påverka utbudet av konst och kultur som är betydelsefullt för mig som privatperson…I 

Värmland och regionen finns det mycket att göra. Det fanns ingen plats för den samtida 

konsten.” 

”Man ska ta konsten på allvar, men man kan arbeta med den på andra sätt. Vi har till exempel 

tagit fram samtalet om konsten. Det finns så mycket rädslor.” 

Profilen har varit viktig för kulturentreprenören att bygga upp, eftersom den representerar 

konsten. Andra industrier kan vara väldigt bra på att ge sina företag och varumärken bra kostym. 

På samma sätt ville kulturentreprenören ge museet  en image  och kostym, som representation för 

konsten.  

”Drivkraften är tankarna, idéerna och diskussionen  kring konsten. Det är liv. Det är det som får 

en att utvecklas.” 
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4.7 Kulturentreprenör inom event och utbildning - mellanhand 

4.7.1 Bakgrund 

Kulturentreprenören är ordförande för den ideella arrangemangsföreningen Galaxen som gör 

arrangemangshuset Ritz, Arvikafestivalen, samt utbildningarna Galaxen Creative och Galaxen 

Feminism. Han har tidigare varit festivalchef för Arvikafestivalen. 

4.7.2 Attityd till nätverk 

Kulturentreprenören är negativt inställd till nätverk som begrepp.  

 ”Jag har ingått i ett antal nätverksorganisationer som jag har varit jättebesviken på. Instinktivt 

är jag negativt inställd...Det blir så handlingsfattigt och låser personens drivkrafter, vad dom vill 

och andras personliga agenda och ofta att folk är med i nätverk bara för att va med, som att det 

skulle hända nåt bara för att man säger att man är i ett nätverk. ” 

De nätverk som är fördefinierade och avgränsande är han skeptisk till. De har aldrig visat sig 

fungera, menar han. Även om man kan se det som att alla de människor runt omkring honom, 

som han samarbetar med bildar ett nätverk, så reflekterar han inte över det med begreppet 

nätverk.  

Relationerna till de han jobbat med är inte något han medvetet upprätthåller. Hans relationer 

utgår från nuet. Han säger att han inte känner dessa egentligen. Med ordet ”känner” menar han 

vetskapen om vad de har för utbildning, vad de jobbar med, vilken deras familj är, var de bor, var 

de är uppväxta osv. Det betyder inget i sig för relationen.   

Kulturentreprenören berättar om sina egna erfarenheter av ett nätverk mellan aktörer inom 

festivalbranschen.  
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4.7.3 Nätverkets karaktär 

 

Figur 12Kulturentreprenörens nätverk, framtagen med siffror från denna studie, se kap 3.3. 
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Kulturentreprenör 
festival och event Forskning Utbildning Näringsliv Kultur 

Offentlig 
sektor Total 

Samarbetat med 2 2 4 12 10 30 

Träffat 1 1 2 7 5 16 

Känner till 0 0 3 9 6 18 

Känner inte till 11 12 36 129 57 245 
Tabell 10Kulturentreprenörens nätverk i siffror. Siffrorna används i bilden över kulturentreprenörens nätverk. 

Aktörer 

Forskning Karlstad Universitet 

Utbildning Folkhögskolor 

Näringsliv Livsmedelsföretag, ljusföretag, Communicare, Handelskammaren  

Kultur Kreatörer och mellanhänder inom nöjesevent, Restaurang & Café, teater, film, 

musik 

Offentlig sektor    Region Värmland, Ung Kultur, Arvika kommun,  

4.7.4 Värdeutbyte  

4.7.4.1 Formellt värdeutbyte 

FORMELLT VÄRDEUTBYTE 

  
Utbyte från kulturentreprenör till FUNK-
O Utbyte från FUNK-O till kulturentreprenör 

Forskning Deltagare i forskningsgrupp Forskningsgrupp 
      

Utbildning Lokal Arrangör 
  Deltagare referensgrupp Utvecklingsprojekt 

  
Bollplank om kommunen och  
kreativa utbildningar 

Bollplank om kommunen och  
kreativa utbildningar 

      

Näringsliv Varumärkesexponering Sponsring 
  Bollplank Bollplank 
  köp av produkter Försäljning av produkter 
  Styrelsesamarbete Styrelsesamarbete 

  

Deltagare i turism- och sponsringsprojekt, 
biljetter och arrangör av träff, 
varumärkesexponering för festivalen 

Arrangör av turism- och sponsringsprojekt, 
varumärkesexponering, informationsspridning, 
utvecklingsprojekt (Handelskammaren, 
främjare av näringsliv) 

      

Kultur Lokal Föreläsningar 
  Uppdragsgivare Kurser 
  Arrangörer av samtalsgrupper Deltagare 
  Deltagare i diskussionsgrupper Deltagare i diskussionsgrupper 
  Arrangör av kulturevents Deltagare i kulturevents 
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  Köp av tjänst Grafisk design 
      
Offentlig sektor Deltagare i referensgrupper, projekt, 

stärker kommunens varumärke 
Lokaler,  mark, kommunägda bolag, bidrag 
opinion, finansiellt stöd 

  Bollplank Bollplank 
      

Tabell 11 Kulturentreprenörens nätverk i siffror. Siffrorna används i bilden över kulturentreprenörens nätverk. 

4.7.4.2 Informellt värdeutbyte 

Funktionell dimension  

På frågan om vad som skiljer hans sätt från andras, att jobba som festivalchef, så svarar han att 

han började ta in ett annat krassare tankesätt och resonerade kring festivalen utifrån siffror. 

”Jag ville göra festivalen på ett visst sätt när jag var ansvarig för den. Det handlade krasst om 

logiskt tänkande, som ”’vad är det vi säljer, varför köper folk det och det”. Det krockade i vissa 

fall med folk som såg det väldigt besjälat i första hand.” 

Kulturentreprenören säger att han själv hade den känslobasen eftersom han vuxit in i festivalen. 

Han sager också att det var viktigt för honom att behandla det som en del av den 

marknadsekonomi som den rör sig i.  

Social dimension 

Det som angivits i den funktionella dimensionen är kopplade till hans ledaregenskaper.  

En annan egenskap är att han har en lugnande inverkan på folk.   

Att låta alla ta sitt eget ansvar och lösa problemen efter eget huvud, är något som 

kulturentreprenören går efter. Det handlar mer om logiskt tänkande och sunt förnuft, mer än 

kunskap. Det är lärorikt att lära sig av sina misstag.  

Ofta har inte personen som är ledare för en post någon erfarenhet av det, eller vet hur det ska 

göras, man får istället utgå från eget logiskt tänkande. Det man väljer att göra, gör man för att 

man brinner för det.  

”En gammal kompis sa ’Att jobba med Arvikafestivalen är ingen hobby, det är en livsstil…För 

att kunna gå in i ”all or nothing”- rollen och jobba väldigt mycket, kräver ett väldigt stort 

engagemang.” 

Mental dimension 
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Kulturentprenören inom festival och utbildning inspireras av människor han gillar. De har 

generella kompetenser. 

”Det är en känsla mer än vad någon är duktig på. Det handlar mer om personens uppenbarelse. 

Många som jobbat med festivalen som har satt sig, som man kommer ihåg väldigt mycket på 

grund av deras sätt, något tilltalande. Det kan vara väldigt inspirerande att man vet att det finns 

personer runt omkring som man tycker är jävligt bra.” 

På frågan om hur han resonerar med och skapar förtroende för offentlig sector svarar han 

följande. 

”Jag ser på vår verksamhet på ett logiskt och traditionellt sätt och det tror jag är betryggande. 

Vi håller på med ouppstyriga ungdomsgrupper och då kanske det är skönt med någon som kan 

snacka budgetar och siffror, pratar konventionella saker som dom känner igen sig i. Hur vi 

tänker för att vända en dålig opinion i Arvika och hur vi tänker om 3 år eller hur vi ser på 

organisationen, varför vi tror att det är bra att byta ofta och vad vi gör för att inte tappa 

erfarenhet. Det tror jag är det viktigaste. Att jag gillar att prata med dom om system.”  

Ansvaret och gemenskapen är A och O och avgörande för den fungerande organisationen och han 

gör liknelsen till ett granitblock.   

”Det första alla förstår vid ledningsgruppshelgen är att ’Helvete vad viktigt det är att alla kan 

luta sig mot varann som ett granitblock´. Känslan som skapas ’jävlar va viktigt det är att jag gör 

det jag ska göra, så att inte dessa människor behöver lägga den tid som de inte har på att städa 

upp min skit’. Man får omedelbart en känsla av ansvar och gemenskap.” 

Spirituell dimension 

Kulturentreprenören hade inte kunnat tänka sig att jobba på någon annan festival, det är inte just 

arbetsuppgiften i sig som driver honom. Istället har det att göra med att han är en del av en grupp 

människor, som han genomför en stor bra grej ihop med.  

”Jag har hållit på med Arvikafestivalen och Galaxen av HELT andra anledningar än att det är 

en festival eller att det handlar om musik. Det har varit helt fantastiska människor, som det varit 

skitkul att jobba med och det har varit superutmanande och superutvecklande. Det gör ju inte att 

jag tror att det är så att jobba med festivaler, eller jobba med musik… Jag skulle aldrig välja att 

jobba med en festival för att jag tror att jag är duktig på det och för att ha det som karriär. Det 

beror bara på människorna.” 
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Kulturentreprenören fortsätter  att berätta om visionerna och målen med Arrangemangshuset Ritz 

och Arvikafestivalen. 

”Visionen för Ritz har varit en del av inspirationen, som varit viktig del, men för festivalen så har 

den mest bara varit i vägen.” 

Ett mått på att det man gör är väldigt bra, är att det blir rikskänt och att det får uppmärksamhet. 

För Arvikafestivalens del så var det inte en tanke från början, att det skulle bli uppmärksammat 

och rikskänt. Det var tvärtom för Ritz, där man såg en potential att bli ett välkänt hus, känt för 

andra långt utanför Värmland. På samma sätt som Arvikafestivalen gått från en riktning till en 

annan, så kan det bli samma sak för Ritz. Från målet att bli ett rikskänt kulturhus, till att fokusera 

mer på den lokala publiken.  

Vad gäller förmedlingen av mål och visioner så skiljer det sig åt mellan festivalen och 

arrangemangshuset, menar han. I festivalen arbetar alla i ledningsgruppen mot egna resultat och 

mål.  

I arbetet med Ritz finns en vision och ett övergripande mål mellan ledarna i föreningen Galaxen. 

Den är avgränsad och diskuteras i separata möten vilket ger en otrolig energi för det man arbetar 

mot, menar han. Det är skillnad mellan Ritz och festivalen på vilka mål som fungerar som 

inspiration. Mycket för att ansvaret inom Ritz inte är lika krävande som för festivalen. Då kan 

man prata om visionen för huset om 5 år och det ger en stor energi till arbetet, menar han. 

”I Ritz har visionen en större funktion, en mer inspirerande funktion än vad det hade i festivalen, 

upplever jag, där dom mindre målen redan är tillräckligt och en jätteutmaning. Det kanske inte 

är samma utmaning att sköta ett arrangemang på Ritz och då behöver man kicken av att prata 

om ’5 år vart är vi då? Vart leder detta vidare till då?’.”  
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4.8 Alla bilder på kulturentreprenörernas nätverk 

 

Figur 13Kulturentreprenörernas nätverk, framtagna med siffror från denna studie, se kap 3.3. 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer kulturentreprenörernas nätverk att analyseras utifrån karaktär. Karaktären 

beskrivs genom tolkningar av bilderna av kulturentreprenörernas nätverk, samt med hjälp av utvalda  

begrepp som presenterades i teoridelen.  

5.1 Nätverkets karaktär 

Ett fokus i uppsatsen var att studera variationen av nätverken inom FUNK-Os områden, med tillägg 

”offentlig sektor”. Modellen används som riktlinje för regioner, när de arbetar med samverkan och 

nätverk för att skapa tillväxt inom kulturella och kreativa näringar.  

5.1.1 Variation 

Samarbeten 

Fem av sju kulturentreprenörer har haft samarbeten inom alla FUNK-Os områden. De har alltså ett 

önskvärt nätverk ur synvinkeln att samverkan mellan de olika områdena är gynnsamt för de 

kulturella och kreativa näringarna. Det är också positivt för dem som entreprenörer, eftersom de på 

så sätt får tillgång till information som kan vara viktiga för strategiska beslut. Relationerna är både 

formella och informell. Kulturentreprenören har  både formella och informella kontakter (se kap 5.2),  

i nätverksbilden.  

Forskning 

Två olika personer inom forskning som blev kryssad ”samarbetat med”.  

Utbildning  

Alla har haft samarbete med någon inom utbildning, utom en. Två av kulturentreprenörerna är 

genom sina verksamheter aktiva inom utbildning. Övriga fyra har alltså samarbetat med 

utbildningsväsendet, men utbildning ingår inte i deras verksamhet.  

Näringsliv  

Alla kulturentreprenörer har samarbetat med de på listan som representerade näringsliv. VDn för 

kommunikationsbyrån har samarbetat med flest inom näringsliv, totalt 11 st. av totalt 45 st. De 

övriga ligger på ungefär samma antal, ca 5 st. Alla personer på listan är utvalda för att ett eventuellt 

samarbete skulle kunna uppstå vid möten. Här kan det finnas potential för ytterligare samarbeten. 

Filmproducenten såg potentiella samarbeten med de inom näringslivet.  
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Kultur 

Alla kulturentreprenörer har störst nätverk inom kulturområdet. Deras verksamheter tillhör detta 

område och detta är därför inte särskilt förvånande, eftersom deras projekt ofta förutsätter att andra 

inom kulturområdet deltar i dom. Fem av kulturentreprenörerna har större nätverk än de övriga två. 

Många av personerna inom kulturområdet är verksamma i Karlstad. Att kulturentreprenören inom 

utbildning och event är verksam i Arvika kan bidra till det lägre antalet. Dansskolechefen var 

förvånad över det stora antalet inom kulturområdet som inte kände till.   

Offentlig sektor 

Alla kulturentreprenörer har samarbetat med personer verksamma inom offentlig sektor. Två av dem 

är i verksamheter som drivs av endast försäljningsintäkter och  samarbete med offentlig sektor är 

därför inte givet för deras verksamheter. 

Nedan finns en tabell som beräknar andelen, alltså antalet samarbeten dividerat med 309 st., vilket 

var det totala antalet namn på listan.  Det ger en bild av storleken på nätverken.  

5.1.2 Storlek 

Samarbeten  

Kulturentreprenör 
"Samarbetat 

med" 
"Känner inte 

till" 

Utbildningsansvarig/manusförfattare 20 % 48 % 

Filmproducent 19 % 69 % 

Dansskolchef 8 % 73 % 

Branschutvecklare musiknätverk 21 % 30 % 

VD reklambyrå 20 % 47 % 

Museiintendent 21 % 47 % 

F.d. festivalchef 10 % 79 % 
Tabell 12 Andelen samarbeten dvs. antalet samarbeten dividerat med 309, vilket var det totala antalet namn på listan. 

Vid en jämförelse av antalet samarbeten mellan kulturentreprenörerna så har fem av sju mellan 60 

och 65 st. som de samarbetat med, ca 20 %. (se tabell 11). Det är två som skiljer sig här med ett lägre 

antal, 26 och 30. Det är f.d. festivalchefen och dansskolechefen som har betydligt lägre siffror. 

Festivalchefen utgår från en annan ort, Arvika. Många personer kopplade till FUNK-O-området 

kultur har anknytning till Karlstad. Kulturentreprenören har en negativ attityd till nätverk.  
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Känner inte till 

Kulturentreprenör 
"Samarbetat 

med" 
"Känner inte 

till" 

Utbildningsansvarig/manusförfattare 20 % 48 % 

Filmproducent 19 % 69 % 

Dansskolechef 8 % 73 % 

Branschutvecklare musiknätverk 21 % 30 % 

VD reklambyrå 20 % 47 % 

Museiintendent 21 % 47 % 

F.d. festivalchef 10 % 79 % 
Tabell 13Andelen "Känner inte till" dvs. antalet "Känner inte till" dividerat med 309, vilket var det totala antalet namn på 

listan. 

Branschutvecklaren i musiknätverket har lägst siffror på ”känner inte till”. Det betyder att han känner 

till eller har träffat även de han inte tidigare samarbetat med. Filmproducenten har ett stort nätverk av 

samarbeten, i jämförelse med de andra, och det är många som han inte känner till.  

Kontakterna som kulturentreprenörerna träffat och känner till är personer som de kan ha i åtanke vid 

projekt och därmed är nära till aktivering. Även om de inte har haft ett samarbete, utan bara träffas, 

så kan de byta information.  

Filmproducenten som ligger på en hög siffra vad gäller samarbete, ligger också på en hög siffra på 

personer han inte känner till, i jämförelse med de andra kulturentreprenörerna. Det betyder att de 

kontakter han har, samarbetar han med. Det är inte många som han bara träffat eller känner till. Han 

säger i intervjun att det är många som han ser potential i, att göra jobb åt. Men han känner alltså inte 

till att de finns. Det kan förklaras med att kulturentreprenören inte varit i Karlstad på de senaste åren, 

då han studerat på annan ort och nu är bosatt och jobbar i Stockholm. Han är i Karlstad när det finns 

uppdrag, och då vet han vilka han ska jobba med.  

För dansskolechefen så är det många som hon inte känner till. Hon blev själv förvånad över denna 

siffra. Enligt henne så  befinner sig de som hon har i sitt nätverk utanför denna lista. Men det är 

också personer som hon ser potential i att lära känna. 

”Jag blev nyfiken att det finns personer inom sitt område som man inte känner till, knytpersoner 

inom showbusiness.”Dansskolechefen om personer hon inte känner till på listan. 

5.2 Värdeutbyten 

I detta kapitel analyseras värdeutbytet. Utbytet jämförs med den presenterade teorin.  

I uppsatsen efterfrågades vilka personer som kulturentreprenören samarbetat med och vilket utbyte 

de hade i samarbetet med dessa personer. Utbytet delades upp i två typer – formellt värdeutbyte samt 
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personligt varumärke. Det formella värdeutbytet representerar det utbyte som förväntas av 

samarbetet, det kontraktlika värdeutbytet (se kap 2.3.2.2). Det personliga varumärket analyseras efter 

Brand Mind Spacek-modellen med dimensionerna funktionell, social, mental och spirituell.   

5.2.1 Formellt utbyte 

Det formella utbytet mellan kulturentreprenörerna och FUNK-O är samlat nedan i fem tabeller – 

forskning, utbildning, näringsliv, kultur och offentlig sektor. Raderna är separerade med linjer. En 

rad motsvarar utbytet i ett samarbete. Värdeutbytet i detta samarbete har i flera fall skett för flera 

kulturentreprenörer, vilket presenteras i de individuella tabellerna över formellt värdeutbyte. Vid 

rader med en tom cell har utbytet skett i en riktning. 

Forskning 

Forskning Utbyte från kulturentreprenör till FUNK-O 
Utbyte från FUNK-O till 
kulturentreprenör 

 
Filmkunskap + övrigt i arrangemang Filmkunskap + övrigt i arrangemang 

  Deltagare i forskningsgrupp Forskningsgrupp 

      
Tabell 14Formellt värdeutbyte mellan kulturentreprenörerna och personer inom forskning. 

Det var endast två personer som några av kulturentreprenörerna samarbetat med. Det ena samarbete 

var informellt i ett kulturarrangemang. Det andra samarbetet var en studie som gjorde i Arvika, där 

kulturentreprenören inom event och utbildning var med.  

Utbildning 

 
Utbildning 

Utbyte från kulturentreprenör till FUNK-O 
Deltagare i ledningsgrupp 

Utbyte från FUNK-O till kulturentreprenör 
Ledningsgrupp 

  Gästföreläsare Finansiellt och materiellt stöd 

  Gästföreläsare Uppdragsgivare 

  Arbetskamrat Arbetskamrat 

  Nätverksträffar Nätverksträffar 

  Praktikplats   

  Konstnärligt utbyte - idéer och inspiration Konstnärligt utbyte - idéer och inspiration 

  Lokal Arrangör 

  Referensgrupp Utvecklingsprojekt 

  
Bollplank om kommunen och  
kreativa utbildningar 

Bollplank om kommunen och  
kreativa utbildningar 

      
Tabell 15Formellt värdeutbyte mellan kulturentreprenörerna och personer inom utbildning. 

Inom utbildning är det folkhögskolor, yrkeshögskolor och gymnasieutbildning, alla med utbildningar 

inom kulturområdet. Utbytet med personerna på dessa skolor är ofta att kulturentreprenörerna  sitter 
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med i forum så som ledningsgrupp, nätverk, referensgrupp och bollplank. Två kulturentreprenörer är 

gästföreläsare på utbildningar inom sitt område.  

Näringsliv 

Näringsliv Utbyte från kulturentreprenör till FUNK-O 
Varumärkesexponering i film 

Utbyte från FUNK-O till kulturentreprenör 
Sponsring, lokaler, utrustning, mat 

  Styrelsesamarbete Styrelsesamarbete 

  Kommunikation och PR Köp av tjänst  

  Tidigare arbetskamrater Tidigare arbetskamrater 

  Intervjuare Intervjuad 

  Utställare av konst Lokal 

  Reklamfilm Köp av tjänst 

  Referensgrupp Referensgrupp 

  Arrangemang Lokal 

  Workshop Lokal 

  Sponsring Sponsring 

  Deltagare i kulturnätverk Deltagare i kulturnätverk 

  Lokal Arrangör 

  Deltagare referensgrupp Utvecklingsprojekt 

  
Bollplank om kommunen och  
kreativa utbildningar 

Bollplank om kommunen och  
kreativa utbildningar 

      
Tabell 16Formellt värdeutbyte mellan kulturentreprenörerna och personer inom näringsliv. 

Värdeförhöjande tjänster så som varuexponering samt kommunikation och PR är värdeutbyten som 

kulturentreprenörerna haft med näringslivet. Samarbeten i forum, nätverk, styrelser och 

referensgrupper är också en förekommande typ av samarbete.  

 

Kultur 

 

Kultur Utbyte från kulturentreprenör till FUNK-O 
Filmning av event 

Utbyte från FUNK-O till kulturentreprenör 
Uppdragsgivare 

  Uppdragsgivare Deltagare i filmproduktion 

    Lokaler 

  Tidigare arbetskamrater Tidigare arbetskamrater 

  Kurser Lokal 

  Arrangör av musikevent  Arrangör av musikevent 

  Idéutbyten kring projekt Idéutbyten kring projekt 

  Konstnärligt utbyte Konstnärligt utbyte 

  Fotografering Uppdragsgivare 

  Intervjuare Intervjuad 

  Deltagande/arrangör i workshop Deltagande/arrangör i workshop 

  Arrangör av nätverksevent Föreläsare 

  Finansiellt stöd Produktioner, exponering 
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  Kontakter Kontakter 

  Arrangör av kulturevents  Arrangör av kulturevents  

  Nätverk Nätverk 

  Deltagare i arrangemang Koreograf 

  Ordförande kulturförening Medlem kulturförening 

  Uppdragsgivare Grafisk form 

  Deltagare i kulturnätverk Deltagare i kulturnätverk 

  Lokal Föreläsningar 

  Uppdragsgivare Kurser 

  Arrangörer av samtalsgrupper Deltagare 

  Deltagare i diskussionsgrupper Deltagare i diskussionsgrupper 

  Arrangör av kulturevents Deltagare i kulturevents 

  Köp av tjänst Grafisk design 

      
Tabell 17 Formellt värdeutbyte mellan kulturentreprenörerna och personer inom kultur. 

 

Kulturentreprenörerna har deltagit i samma events som andra inom kulturområdet. De deltar i samma 

diskussionsforum, referensgrupper, nätverk osv. De har ett konstnärligt utbyte med andra verksamma 

inom kultur, bland annat delar de kontakter.  Mellandhänderna har köpt tjänster så som grafisk 

design och sponsrat produktioner.  

Offentlig sektor 

Offentlig 
sektor 

Utbyte från kulturentreprenör till FUNK-O 
Exponering 

Utbyte från FUNK-O till kulturentreprenör 
Samproduktion 

  Filmlärare, filmpedagog Uppdragsgivare 
  Kontakter, erfarenheter och kunskap Kontakter, erfarenheter och kunskap 
  Nätverk Nätverk, finansiellt och materiellt stöd  
  Styrelsesamarbete Styrelsesamarbete 
  Tidigare arbetskamrat Tidigare arbetskamrat 
  Föreläsare Arrangör 
  Arrangör Medarrangör 
  Styrelseledamot Styrelseledamot 
  Författare Finansiellt stöd 
  Referensgrupp Referensgrupp 
  Uppträdande Uppträdande 
  Film, foto, deltagare i workshops Uppdragsgivare 
  Deltagare i referensgrupp Ledare och deltagare referensgrupp 

  Nätverk Nätverk 

  Arrangör Arrangör 

  Konstnärligt utbyte - idéer och inspiration Konstnärligt utbyte - idéer och inspiration 

  Strategiskt utbyte - idéer och inspiration Strategiskt utbyte - idéer och inspiration 

  

Deltagare i referensgrupper, projekt, stärker 
kommunens varumärke 

Lokaler, mark, kommunägda bolag, bidrag 
opinion, finansiellt stöd 

  Bollplank Bollplank 
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Tabell 18 Formellt värdeutbyte mellan kulturentreprenörerna och personer inom offentlig sektor. 

Events och arrangemang är ett vanligt utbyte. Det är arrangemang som anordnas både i privat regi 

men också med kulturavdelningar (som exempelvis Film i Värmland och Dans i Värmland),  inom 

offentlig sektor som medarrangörer. Kulturentreprenören i Arvika har det mest varierade 

värdeutbytet med offentlig sektor – lokaler, mark, opinion, finansiellt stöd, bollplank.  

Film i Värmland är aktör  som filmproducenten och utbildningsansvarig inom film har ett varierat 

utbyte med – utrustning, nätverk, finansiellt stöd, bollplank.  

 

5.2.2 Personligt varumärke 

I detta stycke presenteras listor med kulturentreprenörernas innehåll i sina personliga varumärken. 

Därefter följer en kort text med analys av gemensamma drag.   

Nedan listas alla de egenskaper som kulturentreprenörerna nämnt som goda egenskaper hos dem 

själva, deras ”funktionella dimension”. Här redovisas de individuella egenskaperna, vilket gör att 

samma egenskaper upprepas fler gånger, då den delas av fler kulturentreprenörer. Linjen separerar 

den ena kulturentreprenören från den andra: 
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Funktionell dimension -  
kulturentreprenörernas styrkor 

Kritiskt öga 
Få allting så bra som möjligt 
Strategiskt tänk 

Har ett långsiktigt mål 
Bra säljare 

Social 
Bra på att ta kontakter 
Kreativ 
Idérik 
Drivande 
Bra på att sälja 
Bra på att bygga nätverk 

Tänka strategiskt 

Noggrann med kvalitet 

Skapar högt till tak 

Positiv livsinställning 
Bra på att bemöta och lyssna 
Förstår vad kunder vill ha 
Medveten om att synas 

Kunskap om branschen 
Jobbar hårt 
Positiv inställning 

Noggrann med detaljer och helheten 
Öppen 

Målinriktad 

Tänker i siffror 

 Mental dimension - Förmåga att påverka 
och inspirera andra 

Högt kvalitetsmål som inspirerar andra 

Bygger starka relationer och blir ibland en 
slags företagscoach till sina kunder 

"Genom att vara en bra person kan man få 
människor att göra bra saker." 

Skapar högt till tak och lockar fram 
personers förmågor. 

Positiv sida, öppenhet, förståelse skapar 
trivsam miljö för andra 

Vänder folks negativa attityder till det 
positiva. 

Stort engagemang inspirerar andra 

Lugnande inverkan på andra. 

Social dimension - förmåga att ta kontakt med andra 
människor, samarbeta, leda och organisera 

Ledarskapsförmåga 
Ödmjuk ledarstil 
Lätt för att ta kontakt med människor 
Lyssnande och hittar lösningar 

Social 
Skapar lätt nya kontakter 
Ledarskapsförmåga 

Bra ledare 
Bra på att ta kontakt med människor 

Tror på och uppmuntrar anställda 
Ger frihet till de anställda 

Känsla för att koppla samman människor för samarbeten 

För in värderingar i organisationen 
Engagerad, delaktig och är med överallt 

Lugnande inverkan på andra. 

Delegerar ansvar 

 
 
 
 
Spirituell dimension - Motivation till att göra något med 
koppling till omvärlden och helheten med livet 

Skapa ett konstnärligt signum 
Ge sin omgivning bra film 

Vill påverka och göra skillnad för kunden 

Skapa rum och möten med känslan att allt är tillåtet. 
Skapa plats för det alternativa och underground fritt 
anpassning till institutionella referenser 

Skapa rum för ifrågasättning 

Beröra  
Motarbeta mobbning och utanförskap 
Skapa en positiv och trivsam miljö 

Skapa bra arbetsplatser och förutsättningar för andra i 
samma bransch. 

När han ser potential i något vill han se det växa 
Vill att så många som möjligt av de som vill leva på musik 
ska kunna göra det. 

Skapa en plats i Värmland för den samtida konsten. 
Skapa samtal och diskussion kring konsten 
Ge konstmuseet en god image 

Att göra bra grejer med människor han tycker är 
fantastiska. 
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Gemensamma drag 

Funktionell dimension - kulturentreprenörernas styrkor 

En egenskap som tre av kulturentreprenörerna nämner är  att de är noggranna med detaljer. En 

förståelse för vad kunder och omgivningen vill ha är en annan egenskap som nämns. Två säger att 

deras positiva inställning är en bra egenskap. Målinriktad och jobbar hårt finns också omnämnt hos 

fler än en. Dessa egenskaper är de som stod ut mest bland svaren.  

Social dimension - förmåga att ta kontakt med andra människor, samarbeta, leda och organisera 

I de funktionella egenskaperna nämndes förmågor som att de är bra med att ta kontakt med anda och 

är sociala, vilket går in under den sociala dimensionen. Tre personer nämner att de har 

ledaregenskaper. Sättet de leder handlar om att låta andra ta eget ansvar, ge frihet, tror på och 

uppmuntra andra. En kulturentreprenör säger att han med sin noggrannhet vill vara med överallt och 

på sätt engagerar och leder.  

Mental dimension - förmåga att påverka och inspirera andra 

Öppenhet, förståelse, förmåga att lyssna, förmåga att locka fram människors positiva sidor är de mest 

gemensamma dragen bland svaren på hur kulturentreprenörerna själva tror att de inspirerar andra. 

Spirituell dimension - Motivation till att göra något med koppling till omvärlden och helheten med livet 

Gemensamt mellan två kulturentreprenörer är att de vill förändra rummet för de som är i samma rum 

som de själva varit. Kulturentreprenören inom dans vill skapa en positiv och trivsam miljö med 

bättre förutsättningar än vad som finns inom offentlig sektor. Kulturentreprenören inom film och 

utbildning vill skapa ett rum med högt till tak. För möten mellan konstnärer ett rum där alla tankar är 

tillåtna och ett klassrum för ifrågasättning utan elevers strävan att bli den ”perfekta eleven”. En 

annan kulturentreprenör vill skapa samtal och diskussion kring konsten och ge den image som 

tilltalar en oinvigd publik. En annan gör det han gör för att det är bra grejer med fantastiska 

människor. Och de två kulturentreprenörer som i huvudsak är kreatörer, kulturentreprenören inom 

film och inom kommunikation, fokuserar mer på produkten och mottagaren. Filmproducenten vill 

göra så bra film som det går, med ett eget signum så småning om, och VDn för 

kommunikationsbyrån/copywritern vill överraska kunde och påverka med sin kommunikation. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatsen. Här besvaras syftet genom svar på de två forskningsfrågorna. 

Målet med dessa frågor är inte att söka endast ett svar.Problemområdet är mer komplext än så.  Det 

finns flera svar och här nedan presenteras några av de likhete som ansågs viktiga att lyfta fram.. 

Övriga svar, om  karaktärer och värdeutbyten,  hittas i analysen och i empirin.  

FF1:  Hur karakteriseras strukturen i kulturentreprenörers personliga nätverk? 

De flesta i kulturentreprenörernas nätverk finns i områdena kultur och offentlig sektor. Detta gäller 

alla kulturentreprenörer. Det är inte särskilt överraskande då kulturentreprenörernas yrkesområden 

ligger i dessa områden.  

Fyra kulturentreprenörer har samarbetat med personer från alla FUNK-Os områden. 

Det är lågt antal siffror på forskning och utbildning. (Vill tillägga att representationen av dessa på 

listan var låg. )  

Fem av kulturentreprenörerna har ungefär lika stora nätverk.  De har samarbetat med en femtedel av 

de som fanns på listan över namn på personer som kan kopplats till aktiviteterna i projektet 

”kulturella och kreativa näringar”.   

Många samarbeten har skett i tidigare i yrkesroller, både för kulturentreprenörerna och personerna på 

listan. Exempelvis har personer inom offentlig sektor har arbetat inom kultur tidigare. 

Kulturentreprenören har arbetat på andra företag tidigare. Vid varje ny arbetsplats 

kulturentreprenören har så växer nätverket. Det växer också när personer i hans/hennes nätverk byter 

arbetsplats. 

 

 FF2:  Vilka värdeutbyten sker i kulturentreprenörers personliga nätverk?   

Kunskap, erfarenhet, idéer och inspiration är de vanligaste angivna värdeutbytena. De delas genom 

sociala relationer men också genom referensgrupper, arrangerade nätverk, styrelser och 

projektgrupper. Utbyte sker mellan kulturentreprenörerna och alla FUNK-Os områden förutom 

forskning.  

Två av kulturentreprenörerna som var intervjuad är just nu aktiva kreatörer i sin yrkesroll. De hade 

köp/sälj av tjänster inom film och kommunikation som formella utbyten med näringsliv och offentlig 

sektor.  
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Vid samarbeten utbytes också värden som egenskaper och värderingar. Kulturentreprenörernas 

utbyte av sina personliga egenskaper var många. Ett gemensamt drag är att de är sociala och har lätt 

för att ta kontakter. De är engagerade, har höga kvalitetsmål och är noggranna i det de gör.  

Flera kulturentreprenörer har ledaregenskaper. Ledarstilen bygger på att ge frihet och eget ansvar till 

individen.  

Fyra av kulturentreprenörerna drivs av att förbättra förutsättningar inom sitt branschområde, för de 

som är verksamma eller utbildar sig inom det. Dansskolchefen vill skapa en positiv och trivsam miljö 

utan hårda armbågar, vilket är vanligt i dansbranschen. Hon vill också ge dansarna själva välja 

uppdrag, vilket de inte kan göra på samma sätt genom anställningar i offentlig sektor. 

Kulturentreprenören som är utbildningsansvarig, manusförfattare och filmare drivs av att skapa rum 

med högt till tak med känslan av att alla tankar får komma upp i diskussion, i såväl klassrummet som 

under ett kulturarrangemang. En tredje kulturentreprenör inom konst vill ge konsten en image och 

sänka trösklarna för de oinvigda att besöka museet. Det finns en rädsla inom konsten som han vill 

motarbeta. Branschutvecklaren inom musiknätverket är också musiker och upplevde själv att det 

fanns en tröghet i branschen och han insåg själv hur viktigt nätverk var. Genom att använda sin 

kunskap om branschen och sin positiva inställning vill ha hjälpa andra musiker att våga satsa på 

musiken om det är något de vill leva på. 

För några av kulturentreprenörerna var det svårt att minnas vilket utbyte det haft med personerna på 

listan, eftersom det finns ständiga utbyten av idéer och kunskap, och alltså inte är utbyten som är 

projekt- och uppdragsknutna. En del är uppdrag och andra är egna projekt. De privata och 

professionella relationerna överlappar varandra.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras först svårigheterna med att undersöka personliga nätverk och värdeutbyten, 

vilket följs av förslag på framtida användning av Region Värmland och framtida studier. 

Frågan om volym, variation och värdeutbyte i personliga nätverk är en komplex fråga. Under 

förstudien insåg jag att det var svårt att ställa öppna frågor om samarbete och nätverk, som skulle 

kunnat gett material för analys. Under sin livstid träffar man många människor som man samarbetar 

med, umgås med, går på samma skola, jobbar på samma arbetsplats osv. Att vara medveten om alla 

dessa är oerhört komplicerat. Att använda nätverksanalysen som verktyg med KKNs nätverkslistan 

som avgränsning var avgörande för att kunna skapa den bild som vi lyckades med i denna uppsats.   

Komplexiteten gäller inte bara strukturen, utan även värdeutbytet och varför man valt en viss person 

att samarbeta med. Värdeutbytet är inte cyniskt kalkylerat från en början. Ofta samarbetar man av 

andra anledningar. De väljer människor att samarbeta med för deras personligheter och inte för deras 

yrkesroller.  

7.1 Framtida användning för Region Värmland  

Vid undersökningen av det personliga varumärket visade det sig att alla kulturentreprenörerna var 

självreflexiva och hade starka varumärken. De har också relativt stora nätverk inom offentligsektor 

och kultur och har på så sätt stor igenkänningsfaktor inom dessa områden. De kulturella och kreativa 

näringarna kopplas ofta samman med attraktiva platser. I ett kommande magasin där man ska 

marknadsföra regionens attraktivitet kan därför dessa personer vara intressant att lyfta fram. Den 

starkaste dimensionen i personlig varumärke är drivkraften eftersom den kommunicerar kontinuitet 

hos personen. Omgivningen har en gemensam uppfattning om vad kulturentreprenören vill med sin 

sitt ”jobb”, vilket skapar tillit och förtroende. Denna rekommenderas att lyftas fram.  

När nu  Region Värmand ser vilka värdeutbyte som sker mellan kulturentreprenören och exempelvis 

utbildning och näringsliv, så vet man var värden byggs idag, och vidare kan dessa värden utvecklas.  

7.2 Framtida studier 

Fokuset på en entreprenörsgrupp öppnar upp möjligheter att jämföra entreprenörsgruppen 

“kulturentreprenörer” med andra entreprenörsgrupper verksamma inom andra branscher, så som 

idrott, restaurang, it osv. Gruppen skulle också kunna brytas ner från branschgrupper till mindre 

grupper på yrkesnivå, entreprenörer verksamma inom film, reklam, utbildning, dans osv. Jämförelsen 

skulle då kunna ligga i de två forskningsfrågorna, personligt varumärke och nätverkets struktur. 

Liknar de personliga varumärkena de andra entreprenörernas? Vilka entreprenörer i så fall? 
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De flesta av kulturentreprenörerna sitter med i referensgrupper och styrelser. I framtida forskning 

kan styrelsemedlemmar vara urvalet av studieobjekt. Undersökningen kan undersöka samma område 

som detta - nätverksanalys, av värdeutbyte och karaktär. Man skulle även kunna göra analyser på var 

beslut fattas och vilken makt denna typ av grupper besitter.  

Per definition så är ett personligt varumärke, det som finns i en uppfattning av en annan person. 

Därför skulle det personliga varumärket som kulturentreprenören själv beskriver i undersökningen 

jämföras med andra personers uppfattningar i nätverket . 

För att öka förståelsen för hur entreprenörers nätverk karakteriseras skulle man kunna jämföra 

kulturentreprenörernas nätvek med en annan entreprenörgrupps nätverk, exempelvis de verksamma 

inom idrott. 

För andra regioner skulle det vara intressant att göra en likadan studie för att jämföra med variation 

och storlekar på nätverk. En förutsättning är att de kan ta fram en liknande lista så som KKNs-

nätverkslista.  
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