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Abstract

The  aim  of  this  paper  is  to  investigate  dominant  beliefs  and  approaches  to  the  "cultural 

entrepreneur" both within a public context, and also among business owners within the cultural 

field. What happens when ideas and attitudes in the public sector towards culture driven businesses 

meets the perspective of individual cultural entrepreneurs? 

This  study  is  based  on  analysis  of  political  documents  about  the  cultural  and  creative 

industries (CCI) from the European union, national level and regional level. Interviews with six 

business owners in the field of culture and one representative of the Swedish region with the fictive  

name “Alma” has been conducted. The research is also based on participant observation in public 

seminars and conferences about the creative industries in Sweden. The paper mainly uses Queer 

phenomenological theory (Sara Ahmed) to analyze the informants life worlds and how they are 

oriented in the same. The study is also based on poststructuralist discourse analysis and the logics 

approach, developed by Jason Glynos and David Howarth when analyzing political documents.

This research shows there is a complex and contradictory approach towards the CCI and the 

cultural  entrepreneur  based on idealized images about  the artist  and the businessman, idealized 

images thats been existing in the discourses over a long time and which created deep structures. The 

cultural entrepreneurs are being described as the hope and future of the economy and welfare in 

Europe and its regions and at the same time as something very costly which no one really have faith 

in. This dual approach is a contributing factor to change being prevented. 

English title

Elevated, Praised, Questioned – an examination about idealized images about the cultural 

entrepreneur
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Ja  jag tänker  på en person som har  sitt  så  att  säga yrke också som sin passion och sitt 

levebröd. Det är inte alltid enkelt, det är en människa som många gånger är … jag skulle 

säga, väldigt lycklig trots allt. Men också relativt ensam. 

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

1. INLEDNING
Mitt  intresse för förutsättningar  för kulturellt  och konstnärligt  utövande är något  som vuxit  sig 

starkare med åren då jag själv kommit detta ämne nära. Under min studietid startade jag ett företag 

som är verksamt inom det som kallas kulturella- och kreativa näringar.  När jag deltagit  i  olika 

konferenser  har  jag  lärt  känna  andra  företagare  med  verksamheter  liknande  min  och  jag  har 

upptäckt  att  vi  delar  flera  erfarenheter.  Många  gånger  har  det  varit  en  känsla  av  att  det  som 

framförts från scen vid dessa konferenser inte känns relevant eller att vi inte känt igen oss. Min bror 

som är bildkonstnär är också han verksam inom dessa näringar men arbetar till skillnad från mig 

direkt med ett konstnärligt uttryck. När vi två diskuterat och jämfört våra arbetserfarenheter har jag 

tyckt  mig  skönja  ett  spänningsfält  mellan  våra  upplevda  situationer  och  hur  de  beskrivs  från 

politiskt håll. Detta har gjort mig mer och mer intresserad av hur de politiska nivåerna ser ut och hur  

de  genom olika  projekt,  utredningar,  rapporter,  måldokument,  budgetarbeten  och  konferenser 

fungerar  som kraftfulla  styrmedel.  Inom  området  kulturella  och  kreativa  näringar  (KKN),  har 

materialet  av dokument som rapporter, utredningar etc växt lavinartat de senaste åren. Men var 

finns kulturentreprenörerna i allt detta? Var finns de kulturutövare som är småföretagare, de som 

beskrivs  från  scen  på  konferenser,  i  rapporterna  och  i  utredningar?  Det  är  en  av  mina 

utgångspunkter för denna studie. Att lyfta fram några av de individer som det hela handlar om och 

undersöka hur de ser på sig själva och sina verksamheter i relation till det som händer i politiken.

Bakgrund

Den  politiska  satsningen  på  kulturella  och  kreativa  näringar  berör  både  näringslivspolitik  och 

kulturpolitik.  För  att  förstå  debatten  och diskursen kring KKN anser  jag det  nödvändigt  att  ha 

kännedom om den svenska  kulturpolitikens  framväxt  och  bakgrund.  Därför  vill  jag ge  en  kort 

introduktion  till  den  svenska  kulturpolitiken.  Framför  allt  till  ett  av  de  mål  som  länge  fanns 

inskrivet  i  de  offentliga  kulturpolitiska  målen,  nämligen  att  kulturpolitiken  skall  motverka 
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kommersialismens  negativa  verkningar  inom  kulturområdet.  Detta  mål  fanns  med  i  de  första 

offentliga kulturpolitiska målen som kom 1974, följde med i 1996 års revidering men togs slutligen 

bort i den senaste revideringen 2009. 

Det har länge funnits en tanke om att kulturen och konsten ska skyddas (och skydda oss 

medborgare) från den negativa inverkan som kommersialisering ansågs innebära. En tanke grundad 

i synsättet att konsten och kulturen inte kan vara fri om den blir för nära knuten till pengar och 

marknadsanpassning. Kulturen och konsten riskerade under inverkan av det kommersiella att tappa 

i sin kvalitet och därigenom ansågs inte konsten längre kunna bidra till att skapa bildade, aktiva och 

demokratiska samhällsmedborgare. Den svenska kulturpolitiken växte fram i nära samverkan med 

bildningsrörelsen.  Det  ideologiska  utgångsläget,  att  konst  och  kultur  kan  fostra  oss  till  bättre 

medborgare, har funnits och finns även idag som en av flera utgångspunkter inom kulturpolitiken. 

Med tanke på denna bakgrund, med en offentlig kulturpolitik som tar avstånd från att blanda kultur 

och kommers, kan det vara intressant att fundera på betydelsen av 2009 års lansering på ett ökat 

entreprenörskap  inom  kulturlivet.  I  samma  stund  sjösattes  den  nationella  handlingsplanen  för 

kulturella- och kreativa näringar. Satsningen på entreprenörskap i kulturen samt på de kulturella och 

kreativa  näringarna  motiverades  genom näringarnas  uttalade  potential  att bidra  till  det  svenska 

välståndet  genom  sin  konkurrenskraft  och  bidrag  till  regioners  tillväxt  och  sysselsättning.1 I 

propositionen Tid för kultur går det att läsa om kulturskaparens stora betydelse för utvecklingen av 

kulturella och kreativa näringar. Med tanke på detta och vilandes på mina egna upplevelser kommer 

jag i denna uppsats fokusera på och undersöka bilden av denne kulturutövare, kulturentreprenören.  

Syfte och frågeställningar

Syftet  med uppsatsen  är  att  undersöka dominerande föreställningar  om och förhållningssätt  till 

”kulturföretagaren” dels inom offentliga sammanhang och dels hos företagare inom kultursektorn. 

Den  övergripande  frågan  är  vad  som  händer  när  föreställningar  och  förhållningssätt  hos  det 

offentliga respektive enskilda kulturföretagare omsätts och kommer i kontakt med varandra. För att 

kunna besvara syftet och frågeställningen ställer jag mig följande delfrågor:

• Hur motiveras satsningen på kulturella och kreativa näringar på politisk nivå?

• Hur beskrivs den ideala kulturentreprenören av offentliga aktörer och hur förhåller sig mina 

informanter till denna bild?

• Vilka strategier använder mina informanter för att nå upp till alternativt göra motstånd mot 

idealbilden?

1 Regeringen proposition Tid för kultur Prop. 2009/10:3. Stockholm, Regeringskansliet. s. 72-73.
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Fortsättningsvis  i  uppsatsen  kommer  jag  inte  göra  skillnad  på  orden  kulturentreprenör  och 

kulturföretagare. Även om jag skulle vilja argumentera för att entreprenörskap inte nödvändigtvis 

behöver likställas med företagande. Jag har i denna uppsats däremot valt att använda begreppen 

parallellt då mina informanter driver företag inom kulturella och kreativa näringar samt utvecklar 

nya  produkter  och  tjänster.  Därigenom  kan  de  räknas  som  entreprenörer,  enligt 

nationalencyklopedins definition.2 I skriften Hur långt är ett snöre?3 Går David Karlsson igenom en 

mängd definitioner och där går det att läsa om att ett kulturföretag är ”all kulturell verksamhet som 

bedrivs i  företagsform.” Han skriver  vidare  att  ett  kulturföretag kan sägas  vila på två ben,  det 

ekonomiska  och  det  konstnärliga.  I  kulturföretaget  är  dock  den  konstnärliga  målsättningen 

överordnad den ekonomiska även om balans eftersträvas. 

Teori och begrepp

I  uppsatsen  kommer  jag  huvudsakligen att  använda mig  av  Queerfenomenologisk  teori  för  att 

analysera mina informanters livsvärldar och hur de orienterar sig i desamma. I kapitel två använder 

jag mig av poststrukturalistisk diskursanalys och logikperspektivet för att analysera de politiska 

nivåerna.

Logikperspektivet

För att svara på frågan hur satsningen på KKN motiveras och hur det politiska förändringsarbetet 

kan  förstås  använder  jag  mig  av  logikperspektivet  (the  logics  approach), vilket  är  en  del  av 

poststrukturalistisk  diskursteori.  Perspektivet  utvecklades  av  Jason  Glynos  & David  Howarth  i 

boken  Logics  of  Critical  Explanation  in  Social  and  Political  Theory, 2007  för  att  möjliggöra 

kritiska förklaringsmodeller till vad som motiverar eller förhindrar förändring. Logikperspektivet 

kan ses som en analysmetod som används för att dekonstruera sociala praktiker för att sedan re-

organisera dem och på så sätt möjliggöra en analys av dem.4

De tre logiker som perspektivet består av är social, politisk och fantasmatisk logik. Dessa tre 

logiker  svarar  alla  mot  tre  olika  dimensioner  av  den  sociala  verkligheten  och  de  behandlar 

relationen  mellan  subjekt  och  struktur.  Glynos  och  Howarth  menar  att  dessa  dimensioner  och 

logiker möjliggör karaktärisering, förklaring och kritik av sociala fenomen och praktiker. Nedan 

följer  en  förklaring  av  de  tre  logikerna  och de  nivåer  som man med dem kan  lyfta  fram och 

2 entreprenö´r, en person eller ett företag som genomför en entreprenad eller en person som t.ex. startar nya företag 
eller utvecklar nya produkter. (Nationalencyklopedin)

3 Karlsson, David 2014. Hur långt är ett snöre? Frågor och svar om kulturella och kreativa näringar, Västra Götalands 
regionen, s. 12.
4 Sjöstedt, Landén Angelika 2012. Moved by relocation: professional identification in the decentralization of public 

sector jobs in Sweden, Umeå universitet; Institutionen för kultur och medievetenskaper, s. 36.
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analysera. 

Sociala logiker är verksamma som normer och konstituerar normaltillståndet. ”Normer syns 

vanligen inte,  de tas för givna som sanningar,  som naturliga eller  som bortom kritik...”.5 De är 

verksamma när den rådande ordningen står oemotsagd, när allt är som vanligt. Med hjälp av sociala 

logiker går det att synliggöra och specificera de regler som omger och slår vakt om sociala fenomen 

och givna sociala praktiker. När man undersöker de sociala logikerna i ett fenomen undersöker man 

vad  fenomenet  består  av  när  ”...  allt  är  som det  brukar”.6 Genom  att  sociala  logiker  står  för 

normaltillståndet och normen definierar de även det som ses som icke-normalt, det som inte ryms 

inom  normen,  det  avvikande.  I  uppsatsen  ställer  jag  mig  frågan  vilka  sociala  logiker  som  är 

verksamma kring fältet kulturella och kreativa näringar på de undersökta politiska nivåerna. Jag 

undrar över vilket normaltillstånd de politiska satsningarna utgår ifrån och vad som tas för givet. I 

uppsatsen undersöker jag vilka normer kring kulturföretagande som finns, vad ryms och vad ryms 

inte inom normerna?

Den rådande ordningen, normaltillståndet kan ifrågasättas och utmanas på olika sätt. När 

detta sker är  det  de  politiska logikerna  som är  verksamma.  De ifrågasätter  självklarheten i  de 

sociala logikerna. Politisk logik kan sägas vara verksamma i form av utsagor och handlingar som 

ifrågasätter  och  försöker  förändra  den  rådande  ordningen.  Genom  att  en  alternativ  ordning 

presenteras avslöjas det förgivettagna (de sociala logikerna) som en konstruktion och förlorar på så 

sätt sin naturgivna status, sin självklarhet. På det sättet kan det öppnas upp för förändring. 

Genom politiska logiker möjliggörs en förklaring av förändring vilket ger subjekt en chans 

att skapa nya identiteter och ny mening. Politiska logiker är verksamma för att förklara hur något 

borde vara, hur något utmanas eller hur något försvaras. Genom dess fokus på förändring av en 

rådande ordning hjälper de till att förklara diskursiva skiften. När jag analyserar politiska dokument 

undrar  jag  vad  en  alternativ  ordning  består  av  till  den  i  dokumenten  beskrivna,  och  vilka 

förändringar de olika offentliga institutionerna vill åstadkomma genom de politiska satsningarna. 

Jag undrar om det går att se på satsningen på KKN som ett diskursivt skifte och hur man från 

politiskt håll ser att detta skifte ska ske. Därför är jag intresserad av att undersöka vad som från  

politisk nivå beskrivs som det önskvärda resultatet av satsningarna. Jag undrar vad det är man vill 

åstadkomma. Det resultat som beskrivs av satsningarna är just en alternativ ordning som ifrågasätter 

dagens normaltillstånd.  

5 Göransson, Michelle 2012. Materialiserade sexualiteter: om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet, 
Stockholms universitet; Makadam, s. 18.

6 Lundgren, Anna Sofia 2012. Logikperspektivet- ett försök till analysmetod i: Kulturella perspektiv  2012:3-4, årg. s. 
61.
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Den  tredje  logikdimensionen  är  de  fantasmatiska  logikerna  som  kan  sägas  vara  de 

argument och motiv som används för att förklara varför något är som det är eller inte är. De är de 

förklaringar  och  världsbilder  människor  använder  när  de  beskriver  sig  själva,  sin  vardag  och 

verklighet, både för sig själva och för andra. Fantasmatiska logiker är idealiserade föreställningar 

(fantasier) om en ideal position och det positionen innehåller.  Fantasier som ligger till grund för 

fantasmatiska logiker är ideologiska och inte på något sätt passiva utan påverkar hur vi väljer att 

agera  eller  inte  agera  i  situationer.  På  det  sättet  verkar  fantasierna  som energi  för  bland annat 

motstånd  och  förändring.  Fantasmatiska  logiker  kan  alltså  sägas  vara  det  som används för  att 

motivera  och  legitimera  önskan  om  förändring  (dvs  politisk  logik).  De  används  också  till  att 

förklara varför individer eller andra aktörer gör som de gör och är som de är. Varför de strävar efter  

ideala  positioner.  Genom  att  synliggöra  de  fantasmatiska  logikerna  funderar  jag  över  hur  de 

offentliga  aktörerna  argumenterar  och  motiverar  sina  åtgärdsförslag.  Jag  funderar  över  vilka 

idealiserade föreställningar som ligger till grund för satsningarna på KKN.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte enbart finns en given logik som är verksam vid ett 

tillfälle.  I  ett  studerat  fenomen  går  det  att  urskilja  hur  flera,  ofta  motsägelsefulla  logiker  och 

fantasier är verksamma vid samma tillfälle. De är tätt sammankopplade och har en kompletterande 

roll gentemot varandra. I uppsatsen funderar jag över om flera sociala logiker kan vara verksamma 

samtidigt  i  en diskurs.  Är det  tex samma sociala  logiker  som är  verksamma både bland de på 

politisk nivå som förespråkar satsningar på KKN och de som ifrågasätter den? Jag undrar också om 

de  verksamma  sociala  logikerna  skiljer  sig  åt  mellan  politisk  nivå  och  individnivå.  Genom 

logikperspektivet går det att analysera sociala praktiker och hur sociala och politiska förändringar 

motiveras,  förklaras  och  sprids.  Jag  funderar  därför  över  ett  ökat  fokus  på  entreprenörskap  i 

kulturen,  hur  det  motiveras  och hur  det  går  att  förstå  att  det  initialt  högljudda motståndet  mot 

satsningen tystnade så snabbt. 

En interpellerande apparat.

Begreppet interpellation är hämtat från filosofen Louis Althusser och kan förstås som ”den process 

varigenom  ordningsprinciper  skapar  individer  som  subjekt  genom  samhälleliga  institutioner”7. 

Ordningsprincip vill jag översätta med diskurs. Etnologen René Léon Rosales särskiljer de bägge 

begreppen  och  reserverar  begreppet  diskurs  till  det  som  enbart  innefattar  verbal  och  textuell 

kunskapsproduktion.8 Med begreppet ordningsprincip vill Léon Rosales täcka in även det som är 

materiellt och av symbolisk karaktär. Jag använder mig inte av denna uppdelning utan menar att 

7 León Rosales, René 2010. Vid framtidens hitersta gräns: om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola, 
Tumba; Mångkulturellt centrum, s. 22.

8 León Rosales 2010 s. 21.
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även materiella ting och praktiker är diskursiva. Att subjektifieras, dvs de processer där man skapas 

som subjekt och blir till  individer med identiteter, är en del av interpellationen. I  enlighet med 

poststrukturalistisk teori och Michel Foucault är subjektet ett resultat av historiska samband mellan 

makt och kunskap. Identiteten och hur vi  uppfattar  oss som individer är  inte en effekt eller  ett 

resultat av en inre sann kärna, ett inre sant jag, utan är konstruerat. Här finns det sammankopplingar 

mellan poststrukturalism och fenomenologi. Där fenomenologin pekar på subjektet som ett resultat 

av  levd  erfarenhet  tillför  poststrukturalismen  och  interpellationsbegreppet  även  samhälls- 

institutionernas roll i subjektifieringsprocessen. 

Vilka identiteter som möjliggörs hör ihop med kunskapen om vilka kategorier som finns att 

tillgå. Människor definierar, förklarar och förstår sig själva och omvärlden utifrån givna kategorier. 

Kategoriseringsprocessen  bygger  på  motsatsförhållanden  såsom  normal/onormal,  kvinna/man, 

företagsam/oföretagsam, strukturerad/ostrukturerad etc. ”Vetskapen om vilka kategorier som finns 

och vad de innebär är kopplade till makt, då makten alltid på något sätt begränsar vilka vi kan vara 

som individer.”9 Med makt syftas här definitionsmakten, dvs rätten och möjligheten att benämna, 

kategorisera och definiera. Genom kunskapen om vilka kategorier som finns kommer makten att 

benämna vilket syftar till att göra något/någon förståeligt. Därigenom skapas normer.  

När  individer  förstår  sig  själva,  förklarar  sig  själva  och  upplever  den  kunskap  som 

producerats om dem inom diskursen som meningsfull kan man säga att en subjektsposition skapats. 

Det vill säga att man förstår sig själv utifrån den givna positionen och det som förknippas med 

positionen. Jag vill undersöka hur företagarna förstår och förklarar sig själva, dvs vilken kunskap 

som  de  anser  är  meningsfull.  Jag  undrar  till  exempel  vad  som  möjliggör  iscensättningen  av 

subjektspositionen kulturföretagare och vad den subjektspositionen anses innefatta. Interpellation 

var som ovan nämns den process där diskurser skapar subjekt genom samhälleliga institutioner. 

Samhällsinstitutioner  är  med  och  producerar  normerande  subjektspositioner.  Institutionerna 

producerar  bland  annat  kunskap  som  skapar  kategorier.  Den  kunskap  som  produceras  och 

reproduceras  av  institutioner  upplevs  som  sann  på  grund  av  samhällsinstitutioners  erkända 

auktoritet. Foucault skriver om sanning och hur 

sanningsproduktionen i  moderna  samhällen  är  beroende  av  en  vetenskaplig,  institutionell 

diskurs, och även stimuleras politiskt och ekonomiskt. Sanningen sprids genom samhälleliga 

institutioners (aldrig fullständiga) dominans, den konsumeras och är slutligen objekt för en 

ständig, politisk/ideologisk samhällelig konfrontation.10 

9 León Rosales 2010 s. 20.
10 León Rosales 2010 s. 23.
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Genom interpellation upplevs subjektspositionen och kunskapen om densamma som sann. Den får 

också individer att förstå sig själva och förklara sig för sig själva och omvärlden utifrån den givna 

producerade kunskapen. Subjektspositionerna som skapas är normerande och genom interpellation 

reproduceras normen. Interpellationens helhet kan sägas vara en interpellerande apparat. Den här 

apparaten består av bland annat diskurser, institutioner, administrativa åtgärder, lagar, moraliska och 

filantropiska utsagor etc.11 Institutionen EU, Tillväxtverket och regionförbund Alma är en del av den 

här apparaten. Likaså är den nationella handlingsplanen för KKN, expertgrupper, RAK-projektet, 

inkubatorsverksamheter,  politikers  och  andras  handlingar  samt  yttranden  delar  av  den 

interpellerande apparaten. De är apparatens element som alla bidrar till att föra normer vidare och få 

människor att förstå sig själva utifrån dem. De politiska dokumenten jag undersöker i kapitel två är 

alltså en del av den interpellerande apparaten. Likaså är de satsningar som föreslås, den beskrivna 

idealbilden av kulturentreprenören och regioners främjandeprojekt också de en del av apparaten. I 

uppsatsen är jag nyfiken på vilka konsekvenser dessa element får för hur omgivningen och individer 

uppfattar sig själva och andra samt vad som är möjligt att göra inom ramen för den subjektsposition 

som de tillskrivits eller anser sig besitta. Jag funderar över vilken kunskap om kulturentreprenören 

som är  producerad,  dvs  vad som ryms i  positionen och vad som faller  utanför  och  när  denna 

kunskap känns meningsfull för de verksamma. 

Queer fenomenologi

I  uppsatsen  kommer  jag  huvudsakligen att  använda mig  av  Queerfenomenologisk  teori  för  att 

analysera mina informanters livsvärldar och hur de orienterar sig i de samma. Jag hämtar här min 

inspiration framförallt från Sara Ahmed12 och etnologen Michelle Göransson.

Enligt en fenomenologisk syn på världen är människan en social produkt.13 Det finns inget 

”sant  jag” som existerar  i  en objektiv  verklighet  bortom vårt  medvetande.  Jaget  byggs upp av 

upprepade handlingar och vanor, vardagskunskap och orienteringar. Verkligheten är på så sätt en 

social konstruktion. Våra livsvärldar består av levd erfarenhet som människor tillskansar sig genom 

interaktion  med  andra.  I  vardagen  är  människan  beroende  av  olika  kategoriseringar  och 

tankescheman  för  att  kunna  identifiera  och  orientera  sig.  Denna  kunskap  som  tillåter  oss  att 

kategorisera  och orientera  oss  på  vissa sätt,  hellre  än  andra,  delas  kollektivt  i  en  kulturkrets.14 

Kunskapen är även den socialt skapad.

11 León Rosales 2010 s. 24.
12 Sara, Ahmed, 2006. Queer phenomenology: orientations, objects, others, Durham; Duke University Press.
13 Bäck-Wiklund, Margareta 2010. ”Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap”, i: Moderna samhällsteorier, (red) 

Per Månsson, Stockholm; Norstedt, s. 80.
14 Bäck-Wiklund 2010 s. 76-77.
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Det finns vissa utgångslägen eller så kallade startpunkter och riktningar i vår orientering 

som anses vara rätt utifrån det omgivande samhällets synsätt. Utgår man från dessa punkter och 

följer de utstakade vägarna kan en person sägas vara på rätt väg eller straight, man följer normen. 

Att  följa  denna väg gör  en oftast  inte  medveten  om att  det  är  det  man gör.  Utgångspunkten i 

normativiteten är omedveten, den är självklar. Skulle däremot utgångspunkten vara en annan än den 

förväntade eller om det sker ett byte av riktning, exempelvis för att det finns ett begär till ett annat 

mål än det som nås via den utstakade vägen, ja då är man på en queer livsväg. En alternativ avfart 

än den tilltänkta kanske dyker upp vilket innebär att en re-orientering måste ske. Eller så finner man 

sig  vilse  och  des-orienterade.  Om  ett  avvikande  sker  från  den  normativa  vägen  medför  det 

automatiskt ett behov av reflektion då vägvalet kommer att ifrågasättas på ett eller annat sätt, mer 

eller  mindre  omedvetet,  från  omgivningen.  Detta  markerande  och  ifrågasättande  visar  på  att 

personen skevar. Skevande är ett av Göranssons begrepp som jag finner mycket användbart. Skeva 

kan alltså sägas vara när omgivningen markerar att de finner något avvikande, en person queerar 

och bryter mot normen. Göransson använder sig också av skava, som istället beskriver en personlig 

upplevelse av att vara i ofas med omvärlden.15 I min studie använder jag mig av både skavande och 

skevande  och  jag  undrar  om det  finns  tillfällen,  och  i  sådana  fall  vilka,  då  mina  informanter 

upplever sig tvingade att försvara sitt sätt att leva och arbeta på. Jag funderar över om det finns 

tillfällen då de själva känner att de skaver och befinner sig i ofas med omvärlden. Skavande och 

skevande kan både förknippas med känslor av trygghet och otrygghet, av att känna sig hemma eller 

inte.

En queer livsväg behöver legitimeras och försvaras eftersom en investering i  denna inte 

självklart lönar sig i form av det normativt föreställda goda livet som annars är den förväntade 

belöningen. Livsvägar (åter)skapas genom att de blir följda, det är en handling som innefattar både 

normer och kollektiv erfarenhet. Sara Ahmed skriver:

Lines are both created by being followed and are followed by being created. The lines that  

direct us, as lines of thought as well as lines of motion, are in this way performative: they 

depend on the repetition of norms and conventions, of routes and paths taken, but they are 

also created as an effect of this repetition.16   

Att följa en linje eller en livsväg innebär att man gör vissa sociala investeringar. Som jag nämnde 

ovan är det med löfte om att dessa ska återgäldas, bara man följer den givna linjen. Gör man det 

kommer  vissa  saker  att  hända  automatiskt  då  de  händelserna  är  kopplade  till  den  specifika 

livsvägen. Till exempel om du väljer ”rätt” utbildning är det med förhoppning och löfte om att få 

15 Göransson 2012 s. 22.
16 Ahmed 2006 s. 16.
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det där specifika jobbet som i sin tur möjliggör att du kan ta det banklånet du behöver för att köpa 

den där lägenheten i det där specifika området osv. Att välja ”rätt” livsväg innefattar på det sättet en 

form av social press då du förväntas begära det som finns vid den normativa vägens slut och de 

händelser som leder fram dit. Ett begär till den sortens liv som vägen ger löfte om att ge, belöningen  

av det goda livet. 

Det är inte så att valet av livsväg alltid sker medvetet. Som Ahmed skriver är det ofta så att  

livsvägen med dess riktning ter sig som ett perspektiv på världen runt omkring oss. De blir helt 

enkelt ett uttryck för ”de vi är” och vi ser dem inte som valbara utan som sätt att leva på.17 Det är 

därför våra livsvägar ter sig som naturgivna och kan ge uttryck för det vi ser och känner som ett  

”inre, sant jag” snarare än som linjer, vägar och utgångspunkter beroende av tidigare erfarenheter 

och redan upptrampade, följda stigar. Detta får mig att fundera över mina informanters livsvägar, 

dess innebörder och händelser längs vägen som de tar för givna. Jag undrar hur deras syn på det 

goda livet ser ut och vilken belöning de förväntar sig att få tillbaka på sin investering i att följa den 

väg  de  gör.  Att  följa  en  linje/väg  innebär  att  man  hamnar  någonstans.  Man  anländer  och  är 

hemmahörande, känner sig hemma. Att bryta med en väg eller att inte kunna följa den, innebär att 

man kommit på avvägar och inte är hemma, man är des-orienterad. Att befinna sig mellan två vägar 

innefattar att man är vänd mot två riktningar, någonstans man kommer ifrån som inte längre är ett 

hemma. Någonstans dit man är på väg, men som ännu inte blivit hemma. Ahmed kallar detta för 

levd erfarenhet av att vara vänd åt flera riktningar.18 För en konstnär som precis startat företag kan 

det röra sig om att denne nu måste vända sig mot både en konstnärsväg och en företagarväg. Den 

”rena” konstnärsvägen som den upplevdes förut kanske inte längre är densamma som den varit och 

känns inte helt som hemma längre. Andra typer av arbetsuppgifter har kommit till. Konstnären är 

inte heller helt hemmahörande i en företagarvärld med de moment och uppgifter som anses knutna 

till den vägen. För att kunna bli hemmahörande igen gäller det att hitta sätt att re-orientera sig på.  

Innan man är  re-orienterad  kan det  innebära  känslor  av vilsenhet,  otrygghet  och exklusion,  ett 

skavande. När en person känner sig trygg i en given situation som innefattar givna uttryck och 

handlingssätt  kan  man  säga  att  personen  är  hemma.  Man  ser  sin  position  som  självklar  och 

outmanad.  Att  skapa sig ett  hemmahörande,  att  re-orientera  sig,  kan  både vara  förknippat  med 

rädsla, oro och otrygghet. Men det kan också inbegripa känslor av resultatet som åtråvärt och ett 

begär efter orientering och känslan av hemmahörande. 

Ett annat begrepp som jag använder mig av är klibbighet. Det är ett begrepp som även det används 

17 Ahmed 2006 s. 19.
18 Ahmed 2006 s. 10.
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både av Michelle Göransson och Sara Ahmed (jämför sticky). Med Göranssons svenska version av 

begreppet försvinner en dimension. Begreppet sticky fångar bättre begreppets förmåga att visa på en 

mer stickig och obekväm innebörd, inte enbart det klibbiga, sega. Ord som blivit sticky/klibbiga har 

svårt att göra sig fria från vad som oftast är negativa laddningar. Göransson beskriver klibbighet 

som:

en effekt av att något mättats med betydelser så till den grad att symbolen, kroppen eller  

föreställningen ifråga konstant slukar andra element, inkorporerar dem i sig och gör dem till  

en del av sin klibbighet. Samtidigt som klibbighet bör förstås som en kedja av händelser, en 

gradvis ackumulation av affekt, verkar fenomenet blockerande. /.../ Ord som fått en sådan 

symbolisk laddning rymmer lager på lager av associationer till andra ord, ord som i och med 

symbolens klibbighet bakas in i förståelsen av detsamma.19

Ord som blivit klibbiga/sticky begränsar alltså vad vi kan associera dem med. De suger åt sig försök 

till nya laddningar och sällar dem till vad som redan associeras med begreppet/ symbolen/ ordet. 

När något blivit klibbigt är det med andra ord svårt att ladda om med nya betydelser. Om vi tar 

ordet entreprenör till exempel har det ordet, enligt entreprenörskapsprofessorn Ivo Zander, laddats 

om med vad vi idag ser som mer positiva egenskaper.20 Han menar att synen på entreprenören 

förändrats  och  förskjutits  under  de  senaste  decennierna.  Från  att  ha  varit  en  pengasuktande 

skattefifflare,  någon  som försökte  kringgå  lagen  på  olika  sätt,  till  den  företagsamma,  kreativa 

människan med en näsa för affärer. Även om entreprenörens mer positiva associationsformer finns 

idag hänger de tidigare med. Begreppet kan inte helt göra sig fri från de föregående associationerna. 

Människor kommer att associera entreprenören också med en pengasuktande fifflare just på grund 

av klibbigheten. Detta påverkar hur människor definierar, bedömer och kategoriserar någon som 

kallas eller  kallar  sig entreprenör.  Även om individen själv som kallar sig entreprenör inte vill 

kännas vid den negativt laddade betydelsen har hen ingen makt över vilka betydelser, normer och 

sanningar hen som person kommer att associeras och förknippas med. Ett annat exempel menar jag 

skulle kunna vara begreppet humaniorastudent. Kanske dyker associationer med en specifik klädsel, 

byggnad, arbetsmarknad, studietakt, bok eller motivationssituation upp oavsett hur ”verkligheten” 

ser ut idag. En humaniorastudent som lägger ner stort engagemang och tid på sina studier kommer 

ändå möta omgivningens attityd om att hen läser så kallade hobbykurser och inte kommer få något 

jobb efter utbildningen.21 Studenten kommer att börja bemöta den här bilden på ett eller annat sätt, 

19 Göransson 2012 s. 26.
20 Ivo Zander är professor i entreprenörskap vid Uppsala universitet. Jag intervjuade honom i juni 2013 i ett annat 

sammanhang. Finns att lyssna på:  http://www.humanioraverket.se/666/ 
21 Olle Jonssons kommande masteruppsats kommer att handla om bilden av humaniorastudenten. Uppsatsen planeras 

att läggas fram i aug/sept 2014. Svenska Näringsliv publicerade 2011 rapporten Konsten att strula till ett liv där 
bilden av humaniorastudenten (re)produceras.
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oavsett om omgivningen faktiskt ger uttryck för den eller ej. Klibbiga begrepp har svårt att göra sig 

av  med  de  negativa  laddningar  som  de  associeras  med.  Begreppen  påverkar  och  begränsar 

individers  identitetsskapande.  De suger åt  sig och förbinder  ord,  symboler och materialitet  och 

skapar på så sätt  mening som är svår att komma ifrån oavsett vilka andra, nya laddningar som 

inkorporeras eller tillförs. 

Metod och material

Jag har använt mig av olika metoder för att studera de olika materialen. Mitt intervjumaterial består 

av transkriberingar från sex intervjuer med kulturföretagare samt en intervju med två företrädare för 

det regionförbund där företagarna är verksamma. Intervjuerna är alla runt 1h 40 min till 2,5h långa 

och de har utförts på informanternas arbetsplats, i hemmet (vilket ofta är deras arbetsplats) eller på 

ett  café.  Intervjuerna  har  varit  semistrukturerade  efter  ett  antal  teman baserade  på  bland annat 

konferensteman,  samtalsteman  och  egna  upplevelser  som  företagare  inom  kulturbranschen. 

Närmare  bestämt  har  mina  frågor  och  teman  rört  sig  kring  entreprenörernas  livssituation, 

vardagsupplevelser och vardagsstrategier för sitt företagande, konst-och kulturutövande. Trots mina 

förutbestämda teman har jag varit öppen med att tillåta andra samtalsämnen, så länge ämnena varit 

relevanta  för  informanternas  upplevelser  kopplade  till  deras  verksamhet.  Intervjumaterialet  är 

således inget homogent  material  där intervjuerna är rakt jämförbara med varandra,  det  har inte 

heller  varit  syftet.  Det  som  däremot  är  intressant  och  möjligt  att  utläsa  är  att  vissa  teman 

återkommer hos mina informanter. Som etnologen Eva Fägerborg skriver är en intervju inriktad på 

den ”intervjuades specifika berättelse  och unika 'jag'.  Men redan under samtalet  kan man börja 

fundera på vad som är typiskt och generellt i den här berättelsen”.22 Det är de återkommande teman, 

de som enligt mig kan ses som det generella, jag i denna uppsats valt att analysera djupare.

Ibland har jag utgått från mina egna erfarenheter och upplevelser av företagandet, och frågat 

om de håller med mig eller om de kanske har ett annat synsätt eller tolkning mot vad jag har. Vid  

dessa tillfällen har jag utgått från en position som ”insider”23 och intervjun blivit mer som ett samtal 

där jag öppnat mig mer om mina egna synsätt på ämnet vi diskuterat. På detta sätt har jag påverkat 

intervjuerna dels genom min position, min förförståelse, min egen roll som företagare och genom 

min roll  som masterstudent/intervjuare.  En påverkan har t  ex också skett  genom att jag många 

gånger har gett informanterna ”rätt” eller bekräftelse på att jag upplevt liknande saker som dem. 

Etnologen  Kristofer  Hansson  tar  i  sin  avhandling upp denna  aspekt  av  intervjusituationen  och 

22 Fägerborg, Eva 2011. ”Intervjuer” i: Etnologiskt fältarbete, (red) Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Lund; 
Studentlitteratur, s. 94.

23 Fägerborg 2011 s. 95.
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hänvisar till etnologen Karl-Olov Arnstberg och ett resonemang där intervjupersonen ses som en 

medspelare.24 Det viktiga är inte vad som sägs eller vem som säger det utan det viktiga i samtalet 

blir  att  båda kommer överens  om att  det  som sagts  är  meningsfullt. Hansson hänvisar  till  den 

hermeneutiska  tolkningen  där  förståelsen  av  verkligheten  skapas  i  relationen  mellan  mig  som 

intervjuare och intervjupersonen. Men det är inte alltid jag som intervjuare och den intervjuade varit 

medspelare med varandra eller varit överens om utgångspunkten. Intervjun är en social situation där 

likheter och olikheter mellan de inblandade spelar roll. Faktorer som till exempel ålder, kön, social 

bakgrund,  geografisk  hemvist  och  kunskap  om  verksamhetsområdet  har  påverkat 

intervjusituationen. Ibland har dessa faktorer lett till att min roll som insider stärkts. För mig var 

detta tydligt då jag till exempel intervjuade Chris. Vi är båda unga kvinnor som bott i samma städer  

och gjort liknande erfarenheter. Vår intervju flöt mer som ett samtal där vi från början var överens 

om problemformuleringar och ämnens relevans. Men vid andra tillfällen har den intervjuade gjort 

klart  för  mig  att  jag också  är  en  outsider  och  ifrågasatt  min  utgångspunkt.25 Det  märkte  jag  i 

intervjun med Amy. Trots att även vi är i samma ålder gjorde Amy klart för mig att jag som boende 

i en storstad exkluderades från att förstå hur saker var på landsbygden. Amy markerade i samtalet  

att jag var en outsider.  

Ett annat material är det jag samlat in genom deltagande observation på konferenser och 

offentliga föreläsningar.26 Den största och den mest tongivande konferensen var Generator12. Vid 

konferenserna  har  jag  deltagit  som  representant  för  mitt  företag.  Min  medverkan  har  synts  i 

deltagarlistorna  som  mitt  företagsnamn  och  inte  som  student.  Eftersom  detta  varit  offentliga 

tillfällen har jag inte informerat om att jag varit student som också skriver en uppsats om ämnet,  

utom när jag velat skapa kontakter just för detta ändamål. Under konferenserna får man ofta välja 

på  att  lyssna  på  olika  föreläsningar  och  delta  i  olika  seminarier.  Detta  har  ibland  lett  till 

intressekonflikter då jag i rollen som masterstudent borde valt att lyssna till ett visst tema på grund 

av mitt uppsatsämne men där jag i rollen som företagare mer varit  intresserad av andra ämnen. 

Detta har gjort att jag fått kompromissa och där uppsatsen fått stå i skuggan av företagets intresse.  

Jag har dock resonerat så att även det som är intressant för mig som företagare är intressant för min 

uppsats eftersom det säger något om vad som också kan intressera andra företagare och varför. Man 

skulle kunna säga att mina deltagande observationer ofta fått formen av ett samspel27 då jag gått in i 

24 Hansson, Kristofer 2007. I ett andetag: en kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet, Lund; Critical 
Ethnography Press, s. 24.

25 Fägerborg 2011 s. 95.
26  De jag medverkat på var anordnade av Generator Sverige, ESBRI, Tillväxtverket och Vinnova.

27 Pripp, Oscar & Magnus Öhlander 2011. ”Observation” i: Etnologiskt fältarbete, (red) Lars Kaijser & Magnus 
Öhlander, Lund; Studentlitteratur, s. 125.
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situationerna  för  att  uppleva  dem.  Det  är  först  i  efterhand  som jag  antecknat  och  reflekterat  ö 

er vad som skett. De deltagande observationer jag genomfört har gett mig nyttig och handfast kuns 

ap. Det är inte bara kunskap om hur konferenserna struktureras, vilka som talar eller vad som disku 

eras. Att få uppleva ett fält med alla sinnen ger en form av kunskap som annars kan vara svår att  

ta på, om än svåruttalad. Vikten av att uppleva sitt forskningsområde genom flera olika sinnen är någ 

t som etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren talar om i boken Kulturanalyser och de menar att  

et  tidigare  funnits  en  överfokusering  på  synen  inom  kulturanalys.�  Genom  att  an28ända  fler   

innen har jag kunnat nå en form av kroppslig kunskap om hur det rent fysiskt kan kännas i viss  

 givna situationer eller när vissa frågor ställts till mig och jag förväntas svara utifrån en roll som f  

retagare och kulturentreprenör.� Materialet f 29ån dessa konferenser och föreläsningar består av del 

 inbjudningar, nyhetsbrev, tryckt material om och från konferensen, men framförallt mina egna ant 

ckningar. På dessa konferenser har jag pratat med andra företagare och på så sätt fått möjligheten a  

t  närma  mig  vissa  ämnen  från  ett  annat  perspektiv  än  när  jag  suttit  i  intervjusitua  

ioner. Från ovan nämnda Generatorkonferens använder jag även en transkribering från öppningsframt 

ädandet som bestod av en dansföreställning. 

Förutom detta består mitt material av politiska dokument från EU-, nationell- och regional 

nivå. Jag använder mig av en form av diskursanalys för att kunna hantera den mängd av dokument 

som finns på dessa nivåer. Jag har valt ut ett antal dokument som kommer presenteras närmare i 

kapitel två.

Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa mig till att välja ut ett par texter från varje politisk nivåindelning jag gjort 

med Europeisk, nationell och regional nivå. Anledningen till att jag inte tagit med kommunal nivå 

är att det främsta ansvaret för utförandet av satsningar har skett på regional nivå. I uppsatsen har jag 

låtit en region fungera som exempel för den regionala nivån. Den europeiska nivån påverkar den 

nationella  samt  den  regionala  nivån  då  min  undersökta  region  använder  EU-medel  för  att 

delfinansiera  satsningarna  på  KKN.  Därför  ser  jag  dessa  tre  politiska  nivåer  som  nära 

sammankopplade och därför intressant att analysera tillsammans. 

Mina informanter finns alla i en och samma region i Sverige. Region Alma30 har haft en 

uttalad satsning på KKN under en längre tid. Det är en region som består av både större städer och 

landsbyggd. Att jag använder ett fiktivt namn på regionen påverkar att jag inte kan skriva ut vilken 

28 Ehn, Billy & Orvar Löfgren 2001. Kulturanalyser, Malmö; Gleerup, s.137-138.
29 Pripp, Oscar & Magnus Öhlander 2011 s. 128.
30 Region Alma är ett fiktivt namn. 
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rapport och vilken trycksak jag använt mig av som primärmaterial i analysen av regional nivå. Även 

dessa har  fått  fiktiva namn.  Detta  kan ses som ett  problem källkritiskt  sett.  Men jag anser  det  

försvarbart då syftet är att i största möjligaste mån försvåra igenkännandet av min informanter. I 

urvalet  av  informanter  har  jag  följt  region  Almas  definition  av  de  kulturella-  och  kreativa 

näringarna.  Mina  informanter  återfinns  inom  följande  områden/branscher,  definierade  av 

regionförbundet: artist, musik, teater, litteratur, media, digital, foto, film, konst, design. Flera av 

informanterna rör sig mellan ett flertal av dessa branscher. Vissa av dem är självlärda, andra har 

flerårig högskoleutbildning bakom sig. Gemensamt för dem alla är att de driver kulturföretag i den 

undersökta regionen. De intervjuade varierar i ålder mellan 27 år och 68 år och jag har intervjuat 

både män och kvinnor. Alla namn är fingerade och citaten är redigerade för att förenkla läsningen.

Forskningssammanhang

Det finns tre forskningsområden som jag med denna uppsats vill positionera mig inom. Det första 

området är forskning om kulturpolitik där litteraturvetaren Sven Nilsson i Kulturens vägar (1999)31 

ger  en  översikt  om  hur  den  svenska  kulturpolitiken  vuxit  fram  med  dess  koppling  till 

bildningsrörelsen  samt  avståndstagande  till  kommersialism.  En  bakgrund  som  varit  viktig  i 

ingången till KKN. I uppsatsen har jag inte försökt att visa på hur satsningen på KKN arbetats fram 

och genomförts utan istället vill jag undersöka hur den motiveras på politisk nivå och i viss mån tas 

emot.  Mitt  perspektiv  ligger  närmare  idéhistorikern  David  Karlsson och  hans  texter  kring  den 

samtida  kulturpolitiken  och  KKN.  Jag  har  i  uppsatsen  framförallt  använt  mig  av  En 

kulturutredning32, Örnarna och myrstacken33 samt Hur långt är ett snöre34. Karlsson skriver om den 

strukturella nivån och sätter KKN i en kontext. Hans texter har gjort mig medveten om att det finns 

en  intertextualitet  mellan  olika  dokument  på  politisk  nivå  vilket  har  påverkat  min  analys  av 

dominerande föreställningar och dess effekter. Karlsson problematiserar relationen mellan konst, 

kultur, ekonomi samt politik och visar hur kulturentreprenörers arbetssätt och villkor präglas av ett 

slags romantiserande av en osäker arbetssituation. I uppsatsen försöker jag undersöka dessa teman 

vidare  genom  att  analysera  hur  kulturföretagare  förhåller  sig  till  sina  verksamheter  och  vilka 

strategier  de  utvecklat  kring  sitt  arbete  och  sitt  företagande.  Jag  vill  också  undersöka  hur  det 

offentliga samtalet präglas av föreställningar kring den ideala kulturentreprenörens egenskaper och 

hur hen lever och verkar. 

31 Nilsson, Sven 1999. Kulturens vägar: kultur och kulturpolitik i Sverige, Malmö; Polyvalent.
32 Karlsson, David 2010. En kulturutredning: om pengar, konst och politik, Göteborg; Glänta produktion.
33 Karlsson, David & Lotta Lekvall 2011. Örnarna och myrstacken: Vad vet vi om kulturnäringarna?, opublicerad 

rapport Nätverkstan/ Västra Götalandsregionen. 
34 Karlsson, 2014.
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Kulturekonomi som är det andra området jag vill beröra är ett växande fält där företagande 

och entreprenörskap inom kulturbranschen har en självklar plats. Här bör nämnas Emma Stenströms 

Konstiga företag35 från 2000 (nytryck 2008) som behandlar relationen mellan konst och företagande 

dess likheter och olikheter. Vi delar synen på vilka idealiserade föreställningar som förknippas med 

konstnären  respektive  företagaren.  Stenström  har  till  skillnad  från  mig  ett  management/  

ledarskapsperspektiv och undersöker i sin avhandling hur positionerna konstnär och företagsledare 

närmar sig varandra. Jag undersöker istället hur föreställningarna påverkar individer i deras vardag. 

Vänder  vi  oss  till  vårt  grannland  Norge  finns  Per  Mangset  och  Sigrid  Røyseng,  författare  till 

Kulturelt entreprenørskap36 från 2009, en bok som jag har många beröringspunkter med. Det visar 

sig  att  de  samtalsämnen  som  förekommit  i  mina  intervjuer,  om  exempel  drivkrafter,  livsval, 

yrkesidentiteter och ekonomiska förutsättningar är ämnen som även framkommer i Mangset och 

Røysengs arbete. Författarna fördjupar sig i vad entreprenörskap i kulturen kan vara och de går in  

på  individers vardag.  I  boken går  de  även in  djupare på  begreppet  entreprenör  och teorier  om 

entreprenörskap och de konstaterar att entreprenörer i allmänhet inte skiljer sig så mycket åt när det 

kommer  till  drivkrafter.  Vare  sig  man  är  en  kulturentreprenör  eller  en  entreprenör  i  mer 

”traditionella” näringar.

Per  Luigi  Sacco med skriften  Kultur  3.037 bör  även den  nämnas då  bland annat  David 

Karlsson refererar till Sacco och har översatt hans texter till svenska. Kultur 3.0 är en text som kan 

sägas  leda framåt  och visa både  vad som komma skall  på den kulturpolitiska arenan samt  hur 

kulturekonomi används i Europa. Sacco arbetar med att försöka utveckla en modell för utvecklandet 

av  ett  systemövergripande  kulturområde.  Han  är  en  av  dem  som  påverkar  den  Europeiska 

kulturpolitikens inriktning genom att arbeta med policyutveckling både genom sin forskning men 

även vid sidan av akademin. Till skillnad från Sacco går jag inte in på perspektiven med modeller 

för cultural planning och kulturella stadsomvandlingsprocesser. Sacco skriver om att det finns en 

stor utmaning i att övertyga tillräckligt många aktörer om att kulturen verkligen kan vara en motor 

för utveckling. Och att det finns en risk med att de policys som upprättas i regioner och städer  

förenklas och därigenom enbart fungerar kortsiktigt.38 I detta finns risken att policys och satsningar 

på kulturdriven utveckling istället motverkar sig själva. Jag delar Saccos perspektiv om att det finns 

en komplexitet i detta.

För  att  få  ett  mer  etnologiskt  sammanhang  har  jag  fått  söka  mig  till  forskning  kring 

35 Stenström, Emma 2000. Konstiga företag, Stockholm; Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan. 
(EFI).

36 Mangset, Per & Sigrid Røyseng (red.) 2009. Kulturelt entreprenørskap, Bergen; Fagbokforlaget. 
37 Sacco, Pier Luigi 2013. Kultur 3.0 Konst, delaktighet, utveckling, Göteborg; Nätverkstan.
38 Sacco 2013 s. 131-133.
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småföretagande. Här kan Oscar  Pripps avhandling  Företagande i  minoritet39 från 2001 nämnas. 

Pripps avhandling tar upp frågan om hur identiteten som företagare skapas och hur social identitet 

påverkas av föreställningar kring ålder, kön och i Pripps fall, framförallt etnicitet. Jag berör inte 

etnicitet som identitetsskapande faktor men kommer in både på föreställningar om kön och ålder. 

Det finns även många likheter i  förhållningssätten till  företagande bland informanterna i Pripps 

avhandling och min uppsats. Bland annat hur man arbetar med sina nätverk. Detta är ett spår som 

jag  till  skillnad  från  Pripp  inte  berör  vidare.  Min  uppsats  tillför  däremot  perspektivet  av  just 

kulturföretagares  erfarenheter,  något  som  saknas  i  den  etnologiska  forskningen  kring 

småföretagande. Beckérus och Roos kom redan 1985 med boken Affärer som livsstil40 vilken visade 

på att många av de föreställningar som fanns kring småföretagande gav praktik. De tar däremot inte 

upp frågan om var dessa föreställningar kommer ifrån. Affärer som livsstil visar att småföretagare, 

oavsett om man är verksam i det kulturella fältet eller någon annan bransch, har mycket gemensamt.  

Beckérus  och  Roos  studie  förstärker  insikten  som  även  Karlsson  tar  upp,  att  det  inom 

kulturnäringarna  finns  en  självuppfattning om  att  kulturföretagandet  skiljer  sig  från  annat 

företagande. Det är intressant att notera att mycket av det som sågs som ”det nya företagandet” 

1985 fortfarande beskrivs på samma sätt.  Det visar på att föreställningarna kring företagaren är 

seglivade. 

En annan etnolog som skrivit om företagande i relation till nyliberalismen där till exempel 

New Public Management (NPM) ingår är Mats Lindqvist med boken När kunden är kung (2010)41. 

Boken kretsar kring frågeställningen hur nyliberalismen påverkar individer och hur arbete upplevs i 

en global ekonomi. Lindqvist delar in ekonomin och arbetet i det senmoderna samhället i tre zoner. 

Där samhället nu går från att i industrisamhället främst organiserats runt zon ett som kännetecknats 

av  fasta,  trygga anställningsförhållanden till  zon två  där  det  är  projektanställningar  och osäkra 

anställningsförhållanden som gäller. Lindqvist visar att i den senmoderna ekonomin premieras den 

flexibla arbetaren som försörjer sig genom osäkra och kortare anställningar. Detta sätt  att se på 

arbete stämmer väl överens med vad som framkommer i min uppsats. Vi delar även intresset för hur 

individen påverkas och upplever arbetet. Men jag kommer inte närmare beröra KKNs koppling till 

nyliberalismen i denna uppsats även om det är en koppling som finns med i förståelseramarna för 

satsningen på kulturella och kreativa näringar.

39 Pripp, Oscar 2001. Företagande i minoritet: om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i 
Södertälje, Tumba; Mångkulturellt centrum.

40 Beckérus, Åke & Berit Roos 1985. Affärer som livsstil- om glädje och tyranni i småföretagandets värld. Lund; Liber 
Förlag.

41 Lindqvist, Beatriz & Mats Lindqvist 2010. När kunden är kung effekter av en transnationell ekonomi, Johanneshov;  
TPB.
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Disposition

I det här första kapitlet har jag gett en kort bakgrund till ämnet och gått in på uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  Kapitlet  går  även  igenom  teori  och  begrepp,  metod  och  material  samt  sätter 

uppsatsen i ett forskningssammanhang. I det andra kapitlet, KKN i politiken, står dokument från tre 

politiska  nivåer  i  centrum  för  analysen.  Den  teoretiska  utgångspunkten  återfinns  i 

poststrukturalistisk teori genom att logikperspektivet och interpellationsbegreppet används. Frågor 

som hur den ideala kulturentreprenören ser ut och hur politiken kring KKN motiveras kommer att 

behandlas. I övriga uppsatsen kommer queerfenomenologi att användas som teoretisk utgångspunkt, 

detta med start i kapitel tre. Här undersöks hur  bilder av konstnären respektive företagaren ser ut 

och vad de associeras med. I kapitlet undersöks även informanterna förhållningssätt till bilderna av 

företagaren  och  konstnären.  I  kapitel  fyra  står  föreställningar  om  det  goda  livet i  centrum. 

Informanternas strategier för att uppnå ett gott liv behandlas och undersöks. Jag undrar bland annat 

hur  tid  och  rum  används  i  informanternas  verksamheter  och  hur  denna  användning  påverkar 

informanterna. Här kommer även informanternas önskescenarier och drömmar om framtiden till 

uttryck.  Kapitel  fem,  Vad  jobbar  du  med  egentligen  då,  tar  bland  annat  upp  situationer  där 

informanterna känt sig tvungna att försvara sitt sätt  att leva och verka på. Jag presenterar olika 

strategier  som  kulturföretagarna  använder  sig  av  för  att  känna  sig  professionella.  Kapitlet 

undersöker  även förhållandet  mellan professionalism och hobbyism. I  det  sjätte  och avslutande 

kapitlet Upphöjd, Hyllad, Ifrågasatt återfinns mina slutsatser samt en vidare diskussion.  

18



 2. KKN I POLITIKEN
I detta kapitel kommer jag att visa hur satsningen på KKN ser ut på politisk nivå. Jag kommer att 

analysera dokument från tre  politiska nivåer;  europeisk,  nationell  och regional nivå.  Genom att 

använda mig av  logikperspektivet  tänker  jag undersöka hur  satsningen på  KKN motiveras  och 

legitimeras. I kapitlet frågar jag mig också vilka egenskaper den ideala kulturentreprenören anses 

besitta  och  hur  det  ideala  kulturföretaget  från  politisk nivå  föreställs.  Kapitlet  avslutas  med en 

fördjupad analys och en sammanfattning.

KKN växer fram ur upplevelseindustrin

År 2000 lanserade KK-stiftelsen en satsning på Upplevelseindustrin med syfte att skapa ekonomisk 

tillväxt.  Under  en  tioårsperiod  satsades  cirka  100 miljoner  kronor  på  att  bland  annat  ringa  in, 

uppmärksamma och utveckla de områden som KK-stiftelsen definierade som del av denna industri 

med fokus på upplevelser. Satsningen motiverades med argumentet att forskning visat att vi var på 

väg från ett informationssamhälle till ett kunskapssamhälle baserat på upplevelser. Sverige behövde 

även stärka sin konkurrenskraft globalt sett. Ur denna fokusering på upplevelseindustrin kom sedan 

kulturella och kreativa näringar att växa fram. KK-stiftelsen hämtade inspiration bland annat från 

England där Tony Blair 2007 lanserat en satsning på det han kallade Creative Industries.

KK-stiftelsen definierade 15 verksamhetsområden42 som de sedan arbetade med att samla 

och uppmärksamma som tillhörande en och samma industri.  Klara Tomson redogör i artikeln  Att  

skapa en upplevelseindustri43 om hur KK-stiftelsens arbete såg ut och motiverades.

I  fallet  med upplevelseindustrin gällde det för initiativtagaren till  satsningen att  först  och 

främst övertyga KK-stiftelsens styrelse om områdets ekonomiska potential. Därefter handlade 

det om att få de ingående verksamhetsområdena att samverka som om de vore delar av en 

upplevelseindustri. Det handlade också om att få det övriga näringslivet och offentliga aktörer 

att se områdets tillväxtpotential och erbjuda det stöd som krävdes för att denna skulle kunna 

realiseras.44

Man ville från stiftelsens håll att områdena skulle samverka mer för att öka tillväxten och att dess 

potential skulle erkännas från övriga näringslivet. Det var först genom att ett visst antal åtgärder 

iscensatts  som dess  potential  fullt  ut  skulle  kunna  komma till  användning.  Bland annat  skulle 

statistik tas fram, det skulle skapas kreativa mötesplatser och områdena skulle kompetensutvecklas. 

42 De områden som KK-stiftelsen ringade in var: arkitektur, dator och tv-spel, design, film, foto, konst, litteratur, 
marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande
43  Tomson, Klara 2011. ”Att skapa en upplevelseindustri” i: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, vol 14 nr 01-02.
44 Tomson s. 73.
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Dessa idéer och argument återkommer i politiken kring KKN. Innan KK-stiftelsen valde begreppet 

”Upplevelseindustrin”  som namn,  diskuterades  alternativa  begrepp.  Både  kreativa  näringar  och 

kulturella näringar blev vid det tillfället bortvalda då de ansågs exkluderande och pekade ut det 

övriga näringslivet som ”icke” kreativt. Begreppen ansågs också ge konnotationer till ”finkultur och 

konst  för  konstens  egen skull  (art  pour l´art)  och  mindre till  näringsverksamhet,  business  och 

tillväxt”.45 Tio  år  senare  kan  vi  konstatera  att  de  bortvalda  begreppen  kom  att  användas  på 

fortsättningen  av  KK-stiftelsens  satsning.  Efter  fokuseringen  på  Upplevelseindustrin  följde 

satsningen på kulturella och kreativa näringar.  

KK-stiftelsen använde sig av en modell för att  visualisera olika näringars förhållande till 

varandra i den övergripande samhällsekonomin. I denna modell fanns en kulturell och konstnärlig 

kärna i centrum. Utan denna kulturella kärna kan, enligt modellen, inte de omgivande kulturella och 

kreativa  näringarna  bli  lönsamma.  Modellen  som  användes  av  KK-stiftelsen  för  att  förklara 

Upplevelseindustrins inverkan på samhällsekonomin refereras idag flitigt när KKN kommer på tal. 

Den  modell  jag  syftar  till  kallas  Throsbys  modell  och  är  utarbetad  av  kulturekonomen  David 

Throsby. 

Throsbys modell brukar användas för att visualisera beroendeförhållanden mellan de olika 

typerna av näringar. I centrum finns de konstnärliga utövarna och 

deras  skapande.  Där  finns  verksamheter  som  i  sig  inte  anses 

särskilt lönsamma. Bryskt kan man säga att det inte är i kärnan 

som ekonomin finns. Men för att de nästa två lagren, de kulturella 

och kreativa näringarna ska finnas och frodas är det av största vikt 

att den konstnärliga kärnan finns till och kan arbeta relativt fritt. 

Det  är  på  den konstnärliga  kärnans  produkter  och  tjänster  som 

verksamheter i de kulturella och kreativa näringarna kapitaliserar 

och bygger sina verksamheter kring. Ju längre ut från kärnan man 

befinner sig, desto större ekonomi finns det och desto längre ifrån 

den konstnärliga produktionen befinner man sig. De kreativa näringarna anses genom denna modell 

ha större potential för lönsamhet än de kulturella. Kreativa näringar befinner sig även närmare den 

övriga ekonomin än den konstnärliga kärnan. Medan kulturella näringar i sin tur är närmare det 

konstnärliga utövandet än den övriga ekonomin. En verksamhet kan ha inslag som placerar den i 

flera av ringarna samtidigt. 

Trots att  KK-stiftelsen använde sig av denna modell och alltså satte  de konstnärliga och 

45 Tomson 2011 s. 79.
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kulturella uttrycken i centrum för Upplevelseindustrin och den vidare ekonomin, misslyckades de 

med att få med sig de traditionella konstarterna i sin satsning. Den konstnärliga kärnan upplevde 

inte satsningen som något för dem. De såg inte vad de hade att tjäna på satsningen. För mig är det  

intressant  att  fundera  över  betydelsen  av  att  representanter  för  den  konstnärliga  kärnan  inte 

uppfattade KK-stiftelsens satsning som något där de hörde hemma. Man kan fråga sig hur fallet ter 

sig  i  satsningen  på  KKN.  Har  man  här  lyckats  bättre  med  att  engagera  den  kulturella  och 

konstnärliga kärnan?  

Vilka branscher som bör finnas med inom ringarna för kulturella och kreativa näringar har 

debatterats,  utretts  och  diskuterats  flitigt  de  senaste  åren.  Jag  ämnar  inte  att  gå  in  på  denna 

definitionsstrid i denna uppsats utan nöjer mig med att använda mig av respektive politisk nivås 

avgränsning och definition.

Europeisk nivå (EU)

Bland de dokument som formulerats om kulturella och kreativa näringar på europeisk nivå har jag 

valt att här lyfta fram två. Det är dels ett meddelande från den europeiska kommissionen om Att  

främja de kulturella och kreativa sektorerna för att främja tillväxt och sysselsättning i EU. (COM  

2012)46 Dels policyhandboken  ON How to strategically use the EU support programs, including  

Structural Funds, to foster the potential of culture for local, regional and national development and  

the spill-over effects on the wider economy?47 (OMC)48 Dokumenten kompletterar varandra och ger 

en bild av vad EU vill åstadkomma inom området. De bägge dokumenten har även kopplingar till  

nationella och regionala nivåer. 

De  bägge  skrifterna  har  målsättningarna  att  öka  tillväxt  och  sysselsättning  i  EU  och  i  

regionerna  genom  att  främja  kulturella  och  kreativa  näringar.  Dokumenten  innehåller  råd, 

implementeringstips  samt  åtgärdsförslag. Policyhandboken  har  beslutsfattare  på  olika  politiska 

nivåer som främsta målgrupp och syftet är att öka medvetandet om KKNs potential för just tillväxt 

och regional utveckling. Handboken vänder sig inte enbart till tjänstemän utan riktar sig även till 

the cultural community, dvs de som arbetar med kulturutövande i alla olika former och på olika 

nivåer. COM 2012 däremot är ett mer informativt dokument som vänder sig till Europaparlamentet, 

Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. 

46 Europeiska kommissionen 2012, COM 537 final- Att främja de kulturella och kreativa sektorerna för att främja 
tillväxt och sysselsättning i EU. Bryssel, 2012.
47 Working group of EU member states experts on cultural and creative industries. European Agenda for culture, Work 
plan for culture 2011-2014, Policy Handbook. 2012.
48 I handboken har jag valt att fokusera på de två inledande kapitlen eftersom de är de mest beskrivande utifrån att jag  
är intresserad av EU's syn på näringarna. Framförallt är det kapitel 2, Why is it worth investing in cultural and creative  
industries?, som ligger till grund för denna analys.
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Att främja tillväxt och sysselsättning:

Satsningar  på  KKN  motiveras  på  den  Europeiska  nivån  framförallt  genom  orden  tillväxt, 

sysselsättning och regional utveckling. Det är själva grunden till de satsningar som föreslås. KKN 

presenteras som en till stor del outnyttjad resurs för Europa 2020-strategin samt som näringar med 

en outnyttjad potential för bidragande till tillväxt och sysselsättning. 

I de bägge dokumentens inledande delar följer en uppräkning av statistik och tillväxtsiffror 

för  att  visa  på  denna  potential.  Dokumentens  författare  verkar  utgå  från  att  läsarna  behöver 

övertygas om att det verkligen är på detta sättet, att näringarna i sig har något att bidra med till 

tillväxt och ökad sysselsättning. Satsningarna behöver legitimeras och det görs här genom siffror 

och statistik. 

Etnologen  René  León  Rosales  visar  i  avhandlingen  Vid  framtidens  hitersta  gräns hur 

statistik fungerar som sanningsproducent och en del av interpellationen. Han påvisar i sitt fall hur 

Skolverket inte bara speglar och återger verkligheten i sina statistiska beskrivningar, de är samtidigt 

med och (åter)skapar den verklighet de säger sig beskriva.49 Rosales visar vidare att Skolverkets 

producerade kunskap får en stor spridning då verket har stor auktoritet på området. EU's dokument 

verkar på samma sätt. Dokumentens stora auktoritet i medlemsländerna sprider den kunskap och 

verklighetsbild som återfinns i dem. Att handboken också är författad av en expertgrupp ger den 

extra legitimitet.  Dessa experter är  många gånger knutna till  akademin och liksom i fallet  med 

upplevelseindustrin är detta ett sätt att motivera satsningarna då de anses samspela med den senaste 

forskningen på området. Statistiken och åtgärdsförslagen är en del i den interpellerande apparaten 

som skapar subjektspositionen kulturentreprenören.

En återkommande referens  i  de  bägge  dokumenten är  undersökningen  The Economy of  

Culture  in  Europe,  2006  och  den  statistik  som  undersökningen  presenterade.50 Samma  siffror 

återfinns även i den första offentliga nationella statistiken över KKN, framtagen och publicerad av 

Volante 2012.51 David Karlsson skriver i boken En kulturutredning: pengar, konst och politik.: 

The  Economy of  Culture  in  Europe blev  så  snart  den publicerats  en  referenspunkt  i  den 

politiska  debatten.  Ja,  mer  än  så.  Rapporten  lyckades  föra  upp  frågan  om de  kulturella 

näringarna på den politiska dagordningen. Det här var en rapport som togs på allvar.52

Med detta menas inte att den statistik som existerar ger en ”falsk” bild av verkligheten. Det jag vill  

påvisa är hur kunskapen produceras, sprids och används för att legitimera politiska satsningar.

49 León Rosales 2010 s. 79.
50 The economy of culture in Europe, KEA Bryssel 2006.
51 Kulturella och kreativa näringar 2012, statistik och jämförelser, Volante, 2012.
52 Karlsson 2010 s. 80.
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Hur  ser  då  KKNs  tillväxtpotential  ut  i  dokumenten?  Statistiken  visar  på  sektorns 

ekonomiska betydelse, både i sig självt och genom de effekter som skapas inom andra sektorer, de 

så kallade överspillande effekterna. I handbokens andra kapitel går det exempelvis att läsa att de 

kulturella och kreativa sektorerna under 2003 utgjorde 2,6% av hela EU:s BNP. 2008 var samma 

siffra uppe i 4,5 %. Sektorerna anses ha en snabbare tillväxttakt än resterande ekonomin under 

1999-2003.  Under  denna period ligger  de kulturella  och kreativa näringarnas tillväxt  på 19,7% 

medan övriga Europas ekonomi växte med ca 17,5%. Bidraget till EU:s BNP var med sina 4,5% 

under  2008  större  än  både  EU:s  kemikalie-  &  plastvaruindustri  (2,3%)  samt  Europas 

fastighetsindustri (2,1%). Under 2008 var ca 3,8% av EU:s arbetsstyrka verksamma inom kulturella 

och  kreativa  sektorer.53 Sysselsättningen inom dessa  näringar  sägs  också  vara  mer hållbar  än  i 

övriga Europas ekonomi.54 Det påpekas också att näringarna på vissa håll uppvisat sensationella 

resultat på strategiska investeringar med en tiofaldig vinst på varje investerad euro.55

 Författarna och experterna har i dessa dokument en utgångspunkt i en bild som kan sägas 

vara motsatsen mot vad de vill åstadkomma. De utgår från bilden av kulturen som tärande och 

kostsam. De påpekar att kulturens bidrag till ekonomin inte till fullo erkänts tidigare. I bakgrunden 

finns  bilden  av  den  bidragsberoende  kulturen  som  inte  kan  stå  på  egna  ben  och  som  kostar 

samhället  pengar.  Den  senare  bilden  är  normaltillståndet,  den  sociala  logiken  om  kultur  som 

beroende  av  offentligt  finansieringsstöd.  Genom  kapitelnamnet,  Why  is  it  worth  investing  in  

cultural and creative industries?, förstår man att en satsning på KKN, och den positiva beskrivning 

som återfinns i dokumenten inte är en självklarhet. Det är inte så normen eller normaltillståndet 

uppfattas idag. Att EU nu går ut för att ändra denna bild är tecken på att den politiska logiken är 

verksam. De är i behov av att bevisa motsatsen mot den normalt rådande ordningen. Den politiska 

logiken ifrågasätter den rådande ordningen och synliggör den. Men samtidigt befästs även, vad vi 

kan kalla en marknadslogik, som även den är en social logik och alltså inte ifrågasätts utan ses som 

självklar. Det är marknadslogiken som politikerna genom satsningen vänder sig till.  

Kultur som en lösning på samhällsproblem.

En fördel med satsningar på KKN är enligt de europeiska dokumenten, de effekter som skapas inom 

andra samhällssektorer. Handboken tar upp de attraktiva kvaliteter som sektorerna har ur ett lokalt 

och regionalt  utvecklingsperspektiv genom att KKN-företag exempelvis tenderar att vara socialt 

ansvarstagande och inkluderande samt oftast använder sig av miljövänliga processer i företagandet.

53 OMC 2012 s. 11.
54 COM 2012 s. 2.
55 COM 2012 s. 3.
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Culture can offer new approaches both in terms of tackling what are sometimes referred to as 

'social problems', for which current approaches are deemed inadequate. Policy areas in which  

culture has successfully helped in this respect include urban regeneration, social cohesion, 

crime prevention, health and the fight against pollution.56

För att visa på detta ger handboken flera goda exempel på lyckade satsningar. Exempelvis hänvisas 

det på sidan 52 till ”Brigad”, Riga, Lettland. Ett projekt som bland annat syftade till utveckling av 

lokalsamhällen  och  att  hitta  lösningar  på  sociala  problem  genom  konstnärliga  och  kulturella 

aktiviteter.57  Vidare går det att läsa att 

Culture-based creativity is a powerful means of overturning norms and conventions with a 

view to standing out amid intense economic competition. Creative people and artists are key 

because they develop ideas, metaphors and messages which help to drive social networking 

and experiences /…/ [i]t (culture based creativity, förf. anm.) helps to promote well-being, to 

create lifestyle, to enrich the act of consumption, to stimulate confidence in communities and 

social cohesion. It is increasingly used in the management of human resources, notably though 

artists-in-residence projects.58

De europeiska dokumenten målar här upp bilden av vad jag valt att kalla det utopiska samhället.  

Det utopiska samhället  är en fantasmatisk logik, det är  en idealiserad bild som används för att  

motivera satsningarna. Utopin ska förverkligas genom att kultur genomsyrar alla led i samhället. 

Kulturen  ska  finnas  med  på  alla  samhällsområden  och  på  grund  av  dess  inneboende,  goda, 

samhällsförbättrande kvaliteter kommer lokalsamhället  förbättras och dess medborgare bli  goda, 

engagerade och demokratiska medborgare. Dokumenten från europeisk nivå använder sig här av en 

instrumentell kultursyn där kultur används som verktyg för att uppnå något annat. Det är också ett 

tecken på ekonomins pågående kulturalisering och kulturens ekonomisering dvs den process där 

ekonomiskt värde får  företräde framför andra värden så som exempelvis sociala  eller  bildande. 

Kulturen, där tidigare andra värden prioriterats och där vissa delar tidigare varit skyddade från att 

mätas och öka de ekonomiska värdena, ser idag ett ökat fokus på ekonomi. Samtidigt finns det en 

parallell process, ekonomins kulturalisering, som innebär att det kulturella innehållet i varor och 

tjänster får en allt större och starkare betydelse. 

Satsningen på KKN ska inte i längden vara en satsning vid sidan av utan den ska ingå i 

ordinarie främjandeåtgärder och strategierna ska vara integrerade och partnerskap behövs mellan 

56 OMC 2012 s.13.
57 Andra goda exempel som tas upp i handboken är: Open Windows, Irland som återfinns under social innovation och 

livslångt lärande. Beulas Foundation, Huesca och César Manrique Foundation på Lanzarote, Spanien som syftar till 
ökat fokus på miljömässig hållbarhet. Ett svenskt exempel som tas upp i anknytning till Spill-over effekterna på 
övriga ekonomin är projektet TILLT (www.tillt.se). För fler exempel se kapitel 4 i handboken OMC.

58 OMC 2012 s.13.
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olika avdelningar för att säkerställa genomslagskraften enligt COM 2012. I dokumenten betonas att 

en politisk drivkraft bakom satsningar är att ”[k]reativa och kulturella initiativ på lokal nivå kan 

bidra  till  integreringen av  marginaliserade  gemenskaper  och  erbjuda  möjligheter  till  personer  i 

mindre gynnade bostadsområden.”59 Här beskriver författarna och experterna således sin bild av 

verkligheten och de använder sig av exempel på lyckade projekt och satsningar för att stärka och 

legitimera bilden. Det är på grund av alla de positiva egenskaperna kulturen i sig anses besitta som 

satsningen  kan  äga  rum.  Kulturutövarna  identifieras  också  som  centrala  för  den  positiva 

utvecklingen som man ser sig. Så genom att ge dem handlingsutrymme kan det utopiska samhället  

skapas. På det här sättet skapar de fantasmatiska logikerna här två åtråvärda identitetspositioner, 

kulturentreprenören  och beslutsfattaren.  Kulturutövaren  får  en  nyckelroll  för  utförandet.  Medan 

beslutsfattaren i sin tur är den som ger handlingsutrymme åt kulturutövaren. Därigenom möjliggörs, 

i  enlighet  med  de  fantasmatiska  logikerna  det  ”utopiska  samhället”  med  minskad  segregation, 

minskad miljöförstöring och kriminalitet samt mer aktiva, demokratiska medborgare.  

Mot ett kunskapssamhälle, en kapprustning i kreativitet & innovationsförmåga

Ett  utnyttjande  av  hela  potentialen  i  den  kulturella  och  kreativa  sektorn  kan  utgöra  ett 

betydande  bidrag  till  tillväxt  och  sysselsättning  och  påskynda  övergången  till  ett 

kunskapsbaserat innovationssamhälle. 

I texterna om EU:s satsningar går det att se ett större, mer långsiktigt syfte. Europa ska förberedas 

och ta steget in i ett kunskapsbaserat innovationssamhälle. I detta samhälle anses KKN ha en given 

roll på flera sätt. Bland annat genom att de olika branscherna är kunskapsintensiva. De som driver 

företag  inom KKN har  ofta  långa akademiska  utbildningar  i  grunden.  KKN ses  också  som en 

föregångare  till  framtidens  arbetsmarknad  genom  de  arbetssätt  och  arbetsförhållande  som 

identifieras som signifikativa inom näringarna.

Cultural employment is growing faster than total employment. /…/ Cultural employment is of 

an 'atypical' nature. Some will say it is somehow a foreshadowing of tomorrow's job market:  

more flexible, project-led, requiring mobility and high qualifications.60 

Dessa arbetssätt  beskrivs i en positiv ton.  Det är dessa arbetssätt som är framtidens arbetssätt  i 

kunskapssamhället.  David  Karlsson  har  ett  annat  perspektiv  på  detta. Han  håller  med  om 

beskrivningen  av  arbetssätten  som signifikativa  för  KKN men lägger  till  en  annan dimension, 

effekter som inte enbart är positiva.

En tolkning av kulturbranschen är att den genom sin flexibla form, på gott och ont, förebådar 

59 COM 2012 s. 5.
60 OMC 2012 s.11.
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en  utveckling  av  arbetsmarknaden  i  stort.  Konstnärerna  och  kulturskaparna  utgör  ett 

ofrivilligt  avantgarde vad  gäller  arbetets  organisering  i  den globala  nätverkskapitalismen. 

Enligt Manuel Castells kännetecknas denna av korttidsarbete, deltidstjänster, kontrakts- och 

projektanställningar,  av  ”en  individualisering  av  arbetet  i  arbetsprocessen”.  Detta  är  en 

utveckling som inte bör romantiseras.61 

I de europeiska dokumenten ser man att KKN kan vara med och bidra med färdigheter inom en rad 

åtråvärda  områden  så  som  ökad  kreativitet,  företagande,  kritiskt  tänkande,  risktagande  och 

engagemang. Detta är områden/färdigheter som man från europeisk nivå uttrycker kan öka EUs 

konkurrenskraft gentemot omvärlden. Dessa egenskaper är också nödvändiga i kunskapssamhället. I 

COM 2012 går det att läsa om att det pågår en tävling i kreativa förmågor, länder emellan. Till 

exempel har Kina ökat sina offentliga kulturinvesteringar med 23% per år sedan 2007.62 Det blir 

således viktigt för den europeiska nivån att hitta sätt som stärker Europas synlighet globalt. Därför  

ska det i framtiden satsas på en globalisering och internationalisering av kulturella och kreativa 

näringar. EU visar på en självbild där man ligger i täten för innovation och kreativitet. Det gäller att 

ta tillvara på ”Europas traditionellt utmärkta standard som en komparativ fördel på världsarenan.”63 

Det gäller att ”skapa en dynamisk bild av ett attraktivt och kreativt Europa som är öppet för kulturer 

och begåvningar från hela världen.”64 

För  att  sammanfatta  så  här  långt.  EU vill  satsa  på  KKN framförallt  för  att  främja tillväxt  och 

sysselsättning i EU:s medlemsstater och regioner.  De vill också skapa ett kunskapssamhälle där 

bland annat kreativitet spelar en stor roll. EU vill också fortsätta ge en bild av sig som ledande inom 

innovation  och  kreativitet.  De  motiverar  sina  åtgärder  genom att  visa  på  näringarnas  positiva 

ekonomiska resultat samt vilka goda effekter kultur skapar i samhället. Det är effekter på en rad 

olika områden från bland annat ökad social inkludering till minskning av miljöförstöringar som man  

hänvisar till. Näringarna är också intressanta då de sägs visa på morgondagens arbetsmarknad och 

hur man arbetar på den. De är en del av kunskapssamhället. 

Nationell nivå

De dokument jag analyserat på nationell nivå är den nationella handlingsplanen för kulturella och 

kreativa näringar från 2009 samt en sammanfattande rapport från slutet av 2012 författad av rådet 

för kulturella och kreativa näringar.65

61 Karlsson 2010 s. 87.
62 COM 2012 s. 3.
63 COM 2012 s. 2.
64 COM 2012 s. 4.
65 Rådet tillsattes under hösten 2010 och bestod av företrädare för för olika kulturella och kreativa verksamheter. Syftet 
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Den nationella handlingsplanen löpte mellan 2009-2012. ”Syftet med den var att skapa goda 

förutsättningar  för  entreprenörer  samt  potentiella  och  befintliga  företagare  inom  kulturella  och 

kreativa näringar att utveckla sina affärsidéer och företagande.”66 I inledningen till dokumentet går 

det att känna igen samma retorik som från de europeiska dokumenten. KKN kan genom samverkan 

med andra branscher bidra till både regional tillväxt samt till ökad svensk konkurrenskraft på en 

internationell  marknad.  Det  handlar  bland annat  om att  ”förmedla  en  bild  av  Sverige  som ett 

kreativt, öppet land där kultur och konstnärligt skapande tas tillvara kan bidra till ökad handel och 

investeringar.”67 Att stärka den svenska konkurrenskraften på en globaliserad arena är ett argument 

som går att känna igen från den föregående satsningen på upplevelseindustrin. Där fanns också en 

tanke  om  satsningar  på  design  som  lönande  i  konkurrens-  och  tillväxtsyfte.  Handlingsplanen 

beslutar om följande åtgärder: rådgivning till företag, programsatsning på inkubatorer68 för KKN 

mellanhänder/nätverk/modeller  för  samverkan,  entreprenörskap  i  kulturella  och  kreativa 

utbildningar,  innovation  och  design,  ledarskap  och  arbetsorganisation,  studie  om 

finansieringsbehov, förbättrad statistik och kompetensutveckling.

De  flesta  av  åtgärderna  lades  på  näringslivsmyndigheterna  så  som  Tillväxtverket  och 

Vinnova.  De  kulturmyndigheter  som  har  en  del  i  handlingsplanen  gavs  i  de  flesta  fall  en 

samverkansroll. Målgruppen för handlingsplanen är myndigheterna men det betonas som sagt att 

företagarna själva ska stå i centrum för åtgärderna. I rekommendationerna till regeringen skriver 

Rådet om bland annat den stora potential som de kreativa näringarna besitter i fråga om att bidra till  

både ekonomisk- och social tillväxt samt en hållbar samhällsutveckling. De motiverar detta genom 

att näringarna dels skapar sina egna värden men även tillför värden till  andra branscher, genom 

samverkan  med  dem.  Här  pekar  rådet  dock  på  att  om  detta  ska  kunna  ske  måste  det 

uppmärksammas och tas hänsyn till att KKN skiljer sig från andra, mer traditionella branscher. De 

skillnader som rådet lyfter:

• Baseras på icke-teknologisk innovation

• Mycket hög andel enmansföretag

• Få företag med många anställda

• Inte organiserade som andra näringar (inga arbetsmarknadspartner)

• Ofta andra drivkrafter än ekonomiska 

med rådet var att bistå regeringen i arbetet med handlingsplanen.
66 Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar, Regeringskansliet, Näringsdepartementet & 

Kulturdepartementet, 2009, elektronisk resurs: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/17/48/978795b5.pdf 
(hämtat 2/5-2014).

67 Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 2009 s. 3.
68 En inkubator kan förklaras som en plats för nystartade företag att växa på. Oftast erbjuds företag i en inkubator 

förutom en fysisk arbetsplats, även tex någon form av mentorskap där syftet är att stärka företagandet och öka 
omfattningen på företaget. 
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• Ofta IP-baserad verksamhet69

• Global at Birth- stor internationaliseringspotential70

• De viktigaste branscherna är ännu inte utvecklade.   

Den retorik och de argument som används i dokumenten från den nationella nivån känns igen från 

det som redan sagts om den europeiska nivån. Även skillnaderna som omtalas mellan KKN och mer 

traditionella näringar återfinns i dokumenten från de bägge nivåerna. David Karlsson kompletterar 

och  räknar  upp sex identifierade  argument  som visar  på  hur  KKN skiljer  sig  från traditionella 

näringar. Karlsson menar att det inom KKN finns en självbild bland de verksamma där de upplever 

sig som åtskilda från andra, mer traditionella näringar. Det finns också en politisk överenskommelse 

om att företag inom dessa näringar är annorlunda på grund av deras produkters och tjänsters unika 

karaktär.71 Det finns en intertextualitet mellan de politiska dokumenten, något som återfinns även på 

den  regionala  nivån.  Denna  intertextualitet  producerar  kunskap  som  interpelleras  genom  hur 

verksamma uppfattar och beskriver sig själva och den påverkar hur projekt byggs upp och utförs. 

Regional nivå

På den regionala nivån har jag undersökt region Alma och jag utgår i min analys från slutrapporten 

från projektet RAK72 samt en trycksak (box21) som producerades inom projektet. RAK syftade till 

att bland annat lyfta fram goda exempel på kulturföretag i regionen. Jag har även intervjuat två 

representanter från region Alma som bägge varit inblandade i RAK-projektet.

Det första som slår mig när jag studerar de regionala dokumenten är igenkänningen av de värdeord 

som används. Det är ord som kreativitet, regional tillväxt och utveckling som dominerar både i titel, 

syfte och målsättning i projektdokumenten. Trycksaken box21 består av en förteckning på ett antal 

företag i regionen som ska tjäna som goda exempel på kreativa företag. Syftet är att visa bland 

annat banker, kommuner och studenter på kreativa företags potential och deras del av regionens 

utveckling. Det är också uttalat att det är mestadels lönsamma företag som visas upp i form av dessa  

goda exempel.  Box21 ska också fungera  som inspiration för  andra som kan tänkas  vilja  starta 

företag inom KKN. Jag intervjuade Siv från region Alma och frågade om RAK-projektet.

M: Vad gick det projektet ut på lite kort? /../

69 IP- baserad innebär att verksamheten är belägen i molnet, på internet. Man har exempelvis en internetbutik istället 
för en fysisk butik. 

70 Genom att verksamheten är baserad på internet har man möjlighet att nå en global publik och kunkrets redan från 
dag ett. Något som inom traditionellt företagande kan ta flera år och vara mycket kostsamt.

71 Karlsson 2010 s. 125.
72 RAK-projektet är ett fingerat namn.
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S: Ja i projektbeskrivningen fanns det ju ett antal mål och strategier /.../ och dels var det ju det 

att vi... skulle få dom så kallade stödorganisationerna att förstå vikten av KKN, och likadant 

att få de kulturella o kreativa företagen att se tex Almi företagspartner som en medspelare. På  

nåt sätt försöka överbrygga svårigheterna mellan där. Dom pratar ofta kanske inte samma 

språk eller man är inte med inom samma nätverk. /.../ Och sen EN del i det var ju att lyfta 

fram goda exempel  på,  alltså  det  finns  ju  JÄTTEmånga  kreativa  människor  som kanske 

skulle vilja starta företag. Å det vi gjorde var att vi tänkte såhär att om vi plockar fram riktigt  

goda exempel på kulturella och kreativa företag...73

Regionen bedömer att det finns många företag inom KKN som har stor potential att växa men att 

det kräver rätt förutsättningar. De har genom intervjuer upptäckt att de flesta av företagen, även de 

som ses som goda exempel, väljer att växa långsamt. Det är så det ser ut idag, normaltillståndet.  

Denna sociala logik om företagarnas långsamma utveckling leder till att de genom olika åtgärder 

och stödsystem ser att de skulle kunna få till en mycket snabbare tillväxt och då öka sin omsättning 

och konkurrenskraft samt bidra till regionens utveckling. Regionen föreslår ett antal åtgärder för att 

göra detta möjligt. De känns igen från både Europeisk och nationell nivå. 

De företagsfrämjande stödsystemen ska anpassas bättre till näringarnas specifika situation. 

Kreatörerna  och  företagarna  ska  få  kunskap  om  dessa  stödsystem  så  att  de  använder  dem.  I 

intervjuerna som regionen genomfört med företagare inom KKN har det visat sig att majoriteten 

inte använder sig av företagsfrämjande organisationer, vilket regionen tolkar som att företagarna 

inte i tillräckligt hög grad ser exempelvis Almi som en partner och ”medspelare”. Almi uppfattas 

inte idag som till för kulturföretagarna, de känner sig inte hemma där. Regionen ser ett behov av att 

skapa  mötesplattformar  och  nätverk  för  att  stärka  företagarna  i  deras  utövande  och  i  sitt 

entreprenörskap. I slutrapporten betonas det även att det krävs mycket arbete med att synliggöra 

KKN för de traditionella stödsystemen samt näringslivsföreträdare i kommunerna. Region Alma 

skriver att 

[v]årt samhälle är fortfarande mycket  inriktat  på tillverkning och industri  som en väg till  

företagande/entreprenörskap  och  arbetstillfällen.  /.../  I  de  strukturer  som  finns  inom 

kommuner och regioner finns det  inte så mycket samarbete med kulturavdelningarna och 

näringslivsavdelningarna. Vi hoppas att vi kommit en liten bit längre i att skapa förståelse för 

varandras områden...74 

Detta tolkar jag som att regionföreträdarna i sitt arbete möter en skepsis och oförståelse inför vad 

KKN sägs kunna bidra med. En skepsis som härrör från en syn på kulturen som tärande. Detta 

73 Intervju med Siv, Regionförbundet
74 Från slutrapporten som skickades in till Tillväxtverket 2012.
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bekräftas under min intervju med Siv.

S: det är så många som har jättemycket fördomar om kultur. Om du säger kultur så säger alla 

OJOJOJ det där kostar jäkligt mycket pengar å gud vad jobbigt. Å dom bara gnäller och är så  

svåra.  Gör  ingenting eller  gör något  men ingen vet  vad det  är.  /.../  När  man pratar  med 

näringslivssidan så kan dom ha, utan att vi satt det på pränt, så kan man få det ibland att -ja jo 

men visst, men… suck... Men dom vet ju inte. Dom vet inte ens, - ja men vad är kultur då?75

I Sivs berättelse framträder motstridiga logiker som alla hjälper till att förklara varför KKN ännu 

inte nått upp till sin fulla potential som tillväxtbidragande. Från kommunalt och näringslivspolitiskt 

håll finns en syn som gör gällande att det är genom traditionell tillverkningsindustri som tillväxt och  

utveckling i första hand skapas och kulturen är dyr och tärande. Här framkommer normaltillståndet, 

den sociala logiken. I RAK-projektets slutrapport går det att läsa att kulturföretagarna behöver öka 

sitt  fokus på entreprenörskap för att  på så sätt  få  en vilja att  växa och utvecklas snabbare.  De 

behöver  bli  mer  traditionellt  företagsmässiga.  Vilket  innebär  att  de  ska  vilja  jobba 

branschöverskridande, ingå i inkubatorer, skapa nätverk och få större kunskap om sin marknad och 

kundgrupp.  Här  går  det  att  göra  en  återkoppling  till  satsningen  på  upplevelseindustrin.  Ett  av 

syftena med satsningen var att synliggöra verksamhetsområdena som tillväxtbidragande vilket de 

inte ansågs vara i det resterande näringslivets ögon. KK-stiftelsen ville uttalat ändra bilden av kultur 

som tärande och man riktade sig till delar av svenskt näringsliv.76 Genom bland annat språkbruk och 

framtagandet av statistik skulle detta ske. På så sätt går det att se att logikerna i diskurserna är  

verksamma också över tid.

Hur  ser  då  region  Almas  ideala  kulturföretagare  ut  och  vilka  fantasmatiska  logiker  går  det 

därigenom att få syn på? Under intervjun med Siv framträder ett visst antal önskvärda egenskaper.  

Det framgår kanske tydligast när vi pratar om företagarna som är med som goda exempel i Box21. 

Förutom kreativitet framkommer även andra egenskaper.

Det finns ju vissa gemensamma saker mellan dom. Alla startade företag utifrån en idé som 

man hade. Inte för att man var tvungen att försörja sig på nåt sätt. Utan man har en idé som 

man tror på å sen kör man på det. /.../ Och det går väldigt bra för en del av dom här. Och det 

var ett av kriterierna för att vi över huvudtaget skulle intervjua dom. Inte alla kanske, men 

dom flesta. Att dom var.. alltså det var ingen hobbyverksamhet. Det var inget man gjorde på 

deltid utan det här var nånting man gjorde på heltid och gärna med väldigt fina svarta siffror.  

75 Intervju med Siv, Regionförbundet.
76 Tomson  2011 s. 79.
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Gärna flera anställda och lite unikt. 77

Den ideala kulturföretagaren drivs i första hand av sin idé. Tron på den och viljan att arbeta med 

just den är den starkaste drivkraften. Det finns även en stark vilja att lyckas ekonomiskt med sitt  

företagande,  de  ska  arbeta  heltid och  inte  ha  detta  som  en  hobbyverksamhet.  Den  ideala 

kulturföretagaren ska redovisa svarta siffror, det vill säga gå med vinst, och försörja sig själv samt 

gärna ha någon anställd. Affärsidén ska vara unik och något utöver det vanliga. I min undersökning 

av  slutrapporten  fann  jag  även  att  den  ideala  kulturentreprenören  ska  vilja  ingå  i 

företagarsammanhang samt arbeta i nätverk eller kluster. Kreatören får gärna vara intresserad av att 

utveckla sin verksamhet som besöksmål och verka gränsöverskridande mellan bland annat kultur, 

näringsliv och turism.78   

Politikens ideala kulturentreprenör avtecknas.

I avsnitten om vad politiken vill med KKN och hur satsningarna legitimeras, framträder en bild av 

den ideale kulturentreprenören och dennes egenskaper. I dokumenten betonas att kulturutövaren har 

en nyckelroll i det ideala samhället genom sin kulturkompetens. David Karlsson uppmärksammar 

hur  den ideala  kulturentreprenören besitter  en slags  dubbel  kompetens.  Hen måste  dels  ha den 

kreativa,  konstnärliga kompetensen och samtidigt besitta  företagarkompetens.79 Eftersom en stor 

majoritet  av  företagen  inom KKN drivs  som mikroföretag  är  företagen inom näringarna  starkt 

individanknutna. Om näringarna ska lyckas nå upp till de mål som sätts för dem, hänger en stor del 

därför på företagarna själva. Vilka egenskaper anses då dessa individer behöva besitta för att kunna 

leva upp till och göra satsningarna lyckosamma?

En av de första egenskaperna man stöter på i dokumenten är  kreativiteten.  Människorna 

verksamma i  dessa näringar är av de facto kreativa. Själva kärnan i verksamheterna är ofta det 

kulturella och det  konstnärliga  uttrycket.  Kreativitet  är  en förutsättning för att  innovationer  ska 

uppstå.  Näringarna och företagarna ska vara  innovativa.  Satsningarna på KKN motiveras bland 

annat av att Europa är på väg mot ett kunskapsbaserat innovationssamhälle där näringarna till stor 

del är bidragande. Kulturentreprenörerna behöver också vara kreativa och innovativa då efterfrågan 

på deras produkter är osäker och företagsplanerna komplexa och svårförståeliga för en traditionell 

företagsstruktur. Vilket i sin tur försvårar möjligheten att få tag på extern finansiering.80 Detta leder 

till  att  entreprenörerna  inom  näringarna  behöver  vara  mer  risktagande då  de  traditionella 

stödformerna, finansieringsmöjligheterna och marknadsorienteringen saknas. Denna avsaknad leder 

77 Intervju med Siv, Regionförbundet.
78 Slutrapport, Regionförbundet.
79 Karlsson 2010 s. 86.
80 COM 2012 s. 5.
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enligt dokumentens logiska tankekedja till att entreprenörerna är  dynamiska och arbetar mot flera 

branscher. Utvecklingen av partnerskap med andra sektorer är något som dessa entreprenörer bör 

och vill arbeta med. Branscher som lyfts fram som extra intressanta för kulturföretagare är bland 

annat teknik och utbildning. Genom att entreprenörerna är verksamma inom fler branscher ser man 

från politiskt håll att entreprenörernas kreativitet kan spridas till övriga näringslivet. Detta är också 

något som entreprenörerna ska vilja göra, dvs. fungera som ett slags missionärer och skapa ett mer 

kreativt  näringsliv  som helhet.  Här  skulle  det  kanske  kunna  gå  att  prata  om  att  kulturalisera 

näringslivet. Vilket är en del av ekonomins kulturalisering. Samtidigt som entreprenörer inom KKN 

är kreativa och har en hög innovationsförmåga bör dom också arbeta med att individanpassa och 

möta  efterfrågan på  sina  verksamheter.  Detta  trots  uttalanden  om  att  det  inom  konst-  och 

kulturmarknaderna är svårt att se en efterfrågan på produkterna och att den konstnärliga kärnan 

behöver vara fri.81 Det dubbla förhållningssättet där det i ena stunden finns en enighet om att konst 

och  kultur  produceras  på  andra  premisser  än  andra  varor  och  tjänster  och  där  detta  är 

förutsättningen  för  KKNs  möjlighet  att  lyckas.  Tillsammans  med  kravet  på,  och  idén  om  en 

nödvändig  anpassning  till  traditionella  marknadslogiker  är  ett  exempel  på  att  det  finns 

motsägelsefulla fantasmatiska logiker i verkan genom föreställningarna om och förväntningarna på 

kulturentreprenören.  

Entreprenörerna ska också vara kritiskt tänkande. De ska vara kunskapsintensiva, det vill 

säga att de ska gärna ha genomgått högre utbildning. Parallellt existerar tanken om att det inom 

KKN finns  en  hög grad  av  icke-formella  utbildningskompetenser.  I  de  europeiska  dokumenten 

framgår vikten av att ”[f]rämja erkännandet av kvalifikationer som förvärvats inom informell och 

icke-formell utbildning på områden som är av relevans för den kulturella och kreativa sektorn.”82 

Jag tolkar detta som att det inte enbart är akademisk utbildning såsom exempelvis konsthögskolor 

som menas utan att även kompetens genom praktisk erfarenhet ska erkännas. Entreprenörerna ska 

helst besitta både en formell utbildning och praktisk, taktil kunskap inom sitt område.

En annan viktig egenskap som går att  hitta hos kulturentreprenören i  dokumenten är att 

denne skall vara  engagerad. Engagemanget ska sträcka sig från att utveckla den region som den 

samme  är  verksam  inom  till  att  ha  en  ansvarskänsla för  både  sociala  frågor  till  miljöfrågor. 

Kulturen i sig anses besitta inneboende kvaliteter som kan bidra till bland annat stadsförnyelse och 

landsbygdsutveckling.  Genom  att  entreprenörerna  bildar  partnerskap  med  andra  sektorer  och 

tillsammans med de kulturella kvaliteter som kulturutövarna besitter skall entreprenörerna ta ansvar 

för social- och miljömässig hållbarhet. De ska ha ett engagemang för och arbeta för integrering av 

81 COM 2012 s. 5.
82 COM 2012 s. 7.
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marginaliserade grupper och områden. Bidra till utvecklingen av ett livslångt lärande, minskningen 

av brottslighet och de ska fungera som en resurs för samhällelig innovation på alla nivåer. Samtidigt 

som entreprenörens intresse för regional utveckling finns ska densamme också tänka globalt.  

   Kulturentreprenören  är  gränsöverskridande  på  flera  sätt.  Denne  jobbar  inte  enbart 

gränsöverskridande  mellan  olika  branscher.  Det  gäller  också  att  arbeta  över  nations-  och 

kulturgränserna.  Den  ideale  kulturentreprenören  tänker  globalt.  Genom  att  jobba  med  digitala 

lösningar kan de nå en internationell marknad och nya publikgrupper. Detta är något som EU anser 

att  entreprenören  eftersträvar  eftersom  de  har  en  så  stor  potential  för  tillväxt,  de  är 

tillväxtorienterade. Genom att finnas på en global marknad arbetar även kulturföretagaren för att 

stärka bilden av ett ”attraktivt och kreativt Europa som är öppet för kulturer och begåvningar från 

hela  världen.”83 De arbetar  på så sätt  också för  en  kulturell  och kreativ  närvaro  av  Europa på 

världsarenan  vilket  också  främjar  ”en  positiv  dynamik  mellan  kulturer  i  Europa  och  med 

internationella partner.”84 Eftersom företagaren vill verka på en global arena behöver densamme 

stärka sin förmåga till  företagsplanering.  Man kan säga,  med David Karlssons begrepp om den 

dubbla  kompetensen,  att  de  behöver  stärka  sin  företagarkompetens.  De  behöver  bli  mer 

strukturerade eftersom de nu kan beskrivas som något ostrukturerade. Planeringsförmåga är också 

en egenskap som den politiska nivån anser att kulturentreprenören måste besitta för att kunna möta 

konsumentens efterfrågan. Till sist kan vi också konstatera att kulturentreprenören ska arbeta för att 

stärka mänskliga rättigheter, demokrati och det civila samhället. De arbetar genom de kulturella 

uttrycken  med  identitets-  och  relationsskapande  samt  utvecklande  av  livsstilar,  både  på  lokal, 

regional och global nivå. Jag menar att de olika nivåerna genomsyras dels av en romantisk bild av 

kulturskaparen och konstnären. Vad denna bild innefattar kommer jag undersöka närmare i kapitel 

tre. De önskvärda egenskaperna som presenteras visar på två parallellt existerande sociala logiker, 

normer  om hur  kulturentreprenören  är.  Dels  en  social  logik  om kulturentreprenören  med  mer 

traditionella företagaregenskaper dels målas bilden där det är ett romantiskt ideal som genomsyrar 

bilden av kulturskaparen och konstnären.  

83 COM 2012 s. 4.
84 COM 2012 s.11.
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Verksamma logiker

Genom att läsa om hur kulturella och kreativa näringar istället borde vara, hur företagarna borde 

vara organiserade och vad de borde bidra med, framträder bilden av hur företrädare inom politiken 

ser på näringarna idag. Dagens situation är i  motsatt  förhållande till  det  önskvärda.  Näringarna 

utmålas trots alla lovord och positiv statistik som oorganiserade, kostsamma och inte tillräckligt 

bidragande till den samhälleliga utvecklingen och tillväxten. Satsningar på KKN är nödvändiga ur 

tillväxtsynpunkt, den förändring som politikerna vill åstadkomma synliggör verksamma politiska 

logiker.  Den  önskvärda  situationen  som  eftersträvas  är  där  KKN  bidrar  med  både  social  och 

ekonomisk tillväxt och utveckling. Företagen inom näringarna borde vara mer organiserade, mer 

företagsinriktade, mer branschöverskridande osv för att på så sätt kunna växa, skapa sysselsättning 

och skapa ett hållbart samhälle. Satsningarna och uppmärksammandet av KKN är en del av den 

politiska logiken. Den politiska logiken kan ses som just ett ifrågasättande av ”normaltillståndet” 

där kulturella och kreativa näringar ses som tärande och kostsamma. På politisk nivå går det att se 

att det finns flera sociala logiker som är verksamma parallellt beroende på individens position inom 

diskursen. Verksamma kulturentreprenörer kan leva efter en annan social logik än politikerna. Även 

olika politiker och tjänstemän kan ge uttryck för olika sociala logiker utifrån deras olika positioner 

där kulturen som tärande kan vara en självklarhet och kulturen som tillväxtskapande en annan.  
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Politikers  fantasier  om kulturen  och  dess  goda  påverkan på  medborgare  är  idealiserade 

föreställningar  som  skapar  praktik.  Argumenten  som  används  i  dokumenten  som  förespråkar 

förändringens  nödvändighet  synliggör  de  verksamma  fantasmatiska  logikerna.  Bilden  av 

kulturentreprenören  som driven  av  i  första  hand  något  annat  än  pengar  är  ett  exempel  på  en 

idealiserad  föreställning  som  får  praktiska  konsekvenser  då  det  anses  nödvändigt  att  öka 

entreprenörernas affärsmässighet och professionalisering. Därför byggs projekten ute i regionerna 

upp kring aktiviteter där deltagarna till exempel ska lära sig att sälja eller analysera sin marknad och 

kundgrupp. 

Det är idealiserade föreställningar som används för att beskriva varför näringarna idag inte 

bidrar  till  tillväxten  på  det  sätt  de  borde  kunna  göra.  När  kulturutövare  förstår  sig  själva  och 

förklarar sig för sig själva och för omvärlden, som i första hand inte driven av pengar går det att 

förstå  det  som att  kulturutövaren  är  gripen av  en  viss  diskurs.  Kulturutövaren  inkorporerar  en 

idealiserad föreställning om att var driven av något annat än pengar för att få tillgång till en viss 

identitetsposition. Den fantasmatiska logiken skapar och möjliggör på så sätt identitetspositioner 

och sociala praktiker. 

Likaså är det med exemplet om den nätverkande, branschöverskridande kulturentreprenören. 

Denne borde arbeta i samverkan och partnerskap med andra branscher för att kunna influera dem 

och på så sätt få till stånd den positiva effekten som kreativiteten och kulturen möjliggör. Det är på 

detta sätt det enligt politiken borde vara. Åtgärdsförslagen visar de politiska logikerna, dvs det som 

ska förändra den rådande situationen. Argumenten som används i dokumenten för att förklara det 

som förhindrar förändringen är att entreprenörerna inte har tillräckligt med företagskunskaper eller 

”rätt affärsmässighet”. De har inte tillräckligt med information om vilka stödfunktioner som finns, 

eller rätt nätverk. De har inte heller den ekonomiska drivkraft som behövs vilket framgick ovan. 

Därför uppfyller de nu inte sin fulla potential som tillväxtskapare och de arbetar oftast ensamma i 

små, enmansföretag. Argumenten är fantasmatiska logiker.

Sammanfattning kapitel två

I detta kapitel har jag visat på hur satsningen ser ut på politisk nivå. Jag har analyserat politiska 

dokument  på  tre  nivåer,  europeisk,  nationell  och  regional  nivå  genom logikperspektivet  för  att 

synliggöra vilka dominerande normer och föreställningar om kulturföretagaren som politiken vilar 

på.   

I dokumenten har en bild av den ideala kulturentreprenören framträtt där denne anses besitta 

en rad olika, ibland motstridiga egenskaper. Den ideala kulturentreprenören är bland annat kreativ, 
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kritiskt  tänkande,  engagerad  och  gränsöverskridande. I  mångt  och  mycket  är  det  en 

samstämmig bild som ges på de tre undersökta politiska nivåerna. Anledningen till att det satsas på 

KKN är att näringarna anses ha en stor potential till att bidra till samhällets utveckling, både socialt 

och ekonomiskt. Satsningen har framförallt blivit en fråga på regional nivå där regionförbunden, 

med hjälp av tex Tillväxtverket satt igång olika projekt för att lyfta medvetenheten om KKN och 

erbjuda kulturföretagare olika kompetenshöjande insatser. Det har gått att se hur olika idealiserade 

föreställningar om både kulturens inneboende goda krafter och kulturen som tärande kommit att 

påverka vilka praktiker och åtgärder som föreslås. De tre logiknivåerna är verksamma samtidigt och 

kan inte skiljas  åt  och de skapar  social  praktik.  I  detta  fallet  är  det  hur  politiken utformas,  de 

åtgärder och insatser som sjösätts. I slutändan påverkar logikerna hela ledet av både beslutsfattare, 

myndigheter, politiker, tjänstemän, kulturutövare samt omgivningens bild av entreprenörerna och 

deras självuppfattning samt spelar roll för vem som får ta del av olika stödformer och projektbidrag. 

Det finns normer för hur kulturentreprenören ska iscensättas. Lever man upp till tillräckligt många 

delar av denna idealbild har man en fördel när det kommer till att ta del av offentliga satsningar. 

Denna idealbild är en bild som kulturföretagaren måste förhålla sig till på något sätt. Det kan  

vara genom att anamma idealet eller göra motstånd mot det. I nästa kapitel ska jag undersöka hur 

den offentliga bilden av  konstnären och  företagaren ser ut och hur de kulturföretagare som jag 

intervjuat förhåller sig till dessa bilder. 
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3. BILDER AV KONSTNÄREN OCH FÖRETAGAREN
Företagaren och  konstnären är två begrepp med stark symbolstatus. Vad de förknippas med har 

byggts  upp  under  en  lång  tid  och  det  är  svårt  att  bryta  sig  loss  från  tidigare  associationer.  I  

föregående kapitel gick det att konstatera att den politiska satsningen på KKN och de föreslagna 

åtgärderna  baseras  på  idealiserade  föreställningar  om bl  a  kulturens  inneboende krafter.  Likaså 

fanns det föreställningar om hur den ideala kulturentreprenören anses vara. I detta kapitel vill jag 

djupare undersöka vad symbolerna konstnären och företagaren förknippas med. Jag vill undersöka 

hur mina informanter förhåller sig till dessa normativa bilder och vad begreppens förståelseramar 

kan sägas bidra med för informanternas självbilder. Först i detta kapitel kommer ett utdrag från 

mina observationer gjorda på Generatorkonferensen i Gävle 2012. Under konferensen blev bilden 

av kulturentreprenören synlig. 

När alla samlats i konsertsalen sätter det igång. Vi bjuds på en dansföreställning. På scen 

utför fyra dansare ett  nummer. Samtidigt utspelar  sig några intervjuer på skärmen bakom 

dem.  Ett  antal  olika  kulturutövare  berättar  om hur  det  är  att  arbeta  med det  de  gör.  De 

förklarar sig. Berättar om drivkrafter (som inte är pengar), svårigheter, arbetsförhållanden och 

relationen till företagande.85 

Den dansföreställning som inledde konferensen var 

skriven  och  regisserad  av  Johanna  Bergvall 

”Destiny”. Föreställningen bestod dels av intervjuer 

med  ett  antal  kulturentreprenörer,  dessa  intervjuer 

visades på en stor skärm på scenen. Samtidigt fanns 

det  fyra  dansare  på  scenen  som  framförde  en 

koreografi till intervjuerna och till musiken. Nedan 

följer ett utdrag ur föreställningen. 

(I kör) Jag arbetar med dans. 
(Individ) -I skolan, med ungdomar och dans. 
-Jag arbetar som frilansande dansare, danspedagog och 
koreograf. 
-Just nu är jag dansare. 

(i kör ) Det svåraste med mitt jobb 
 (individ) -är att hitta lust i det jag vill och det jag borde 
göra, 
- är att sälja mig själv, mitt koncept som koreograf 
och min fysiska … 
- är att det ibland är väldigt ensamt, 
- att jag har svårt att få ihop de resurser jag behöver. 

85 Ur fältanteckningar.
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- Ibland har jag jättemycket jobb och ibland ingenting. 
- Är att aldrig bli tagen på allvar. Just det här med att, 
hmm så du är dansare, 
(i kör) MEN VAD JOBBAR DU MED EGENTLIGEN?
- Jag behöver: arbetstillfällen, konstnärlig frihet, 
människor att samarbeta med, kollegor, branschkunniga 
människor, människor som är intresserade av min dans, 
resurser, arbetslokal, att vara i ett sammanhang som 
funkar jag behöver människor jag tror på och som tror på 
mig, tid resurser och utrymme och en publik såklart. 

(i kör) Jag jobbar med dans. 
(individ) - För att det är det här jag är bra på, 
- jag har alltid kommunicerat bäst genom kroppen, 
- jag är ingen talare jag är en dansare 
- för att det ger mig en upplevelse som jag inte kan vara 
utan och som jag vill dela med mig av till andra. 
- Att se mina elever utvecklas och för att dans sker i nuet. 
- Jag jobbar med dans för att det är här jag hör hemma. 86

I föreställningen presenteras vi för första gången för kulturentreprenören, den konstnärlige utövaren 

som arbetar med ett konstnärligt uttryck. Genom föreställningen får denne ett ansikte. Flera röster 

blir till  en, en röst blir till  flera, kulturföretagarens röst.  Föreställningen mottogs mycket väl på 

konferensen. När jag såg mig omkring bland publiken var det idel leenden och gillande, bekräftande 

nickar som syntes. Det verkade finnas en igenkänningsfaktor i det upplevda som uppskattades. En 

representation som konferensens deltagare kunde känna igen sig i hade presenterats. Bilden och 

diskursen om KKN och dess verksamma företagare (re)producerades och konferensen mötte upp till 

den efterfråga på aktiviteter som förväntas finnas hos deltagarna. Konferensen skapade en ökad 

förståelse för näringarnas föreställda unika förutsättningar. 

Konstnären

Jag sitter med Rikard på ett café i en av region Almas största städer. Rikard är i 30-årsåldern och 

driver ett företag som arbetar med media/film/produktion mm. Jag frågar om det är fler i hans familj  

som är intresserade av samma saker som han själv.

Vi är rätt olika. Det är en syster och jag som är ganska lika och tycker alla sådana estetiska 

saker är kul liksom. Medan två av dom andra systrarna är väldigt lika och är, vad ska man 

säga...? Jag tror det håller ihop lite med det estetiska och dom struktur. Vi som tycker om det  

estetiska är lite mer såhär... vi tar det som det kommer och så. Medan dom andra två är mer 

såhär: - Såhär ska det va och såhär ska det va. Och så funkar det inte inom kultur å det  

86 Mot väggen. Koreografi, text och idé: Destiny Johanna Bergvall  Kompositör Pontus Eklund  
Film: Ferkó Matolcsi  Kostym: Sara Aaröe, tot längd 17:53 min. Finns på: http://www.youtube.com/watch?
v=ju8wFyuHn1c (hämtad 29/10-2013) 
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estetiska över huvudtaget, tycker inte jag i alla fall.87 

Emma Stenström tar i sin avhandling Konstiga företag upp hur bilden av konstnären förändrats över 

tid. Hon hänvisar till bland annat Eve Chiapello och konstaterar att ”[b]ilden av konstnären är ofta 

den av den känslige, irrationella, intuitiva, kreativa, inte speciellt ansvarsfulla, oförutsägbara, lätt  

barnsliga och bohemiska människan.”88 Stenström pekar på att det existerar en romantisk bild av 

konstnären som en begåvad person som skapar på intuition och av inspiration i en slags mystisk  

skapandeprocess. Konstnären (och konsten) är fri och rättar inte in sig i samhällets konventioner 

utan står utanför. Idén om det skapande geniet kan spåras tillbaka till Romantiken under slutet av 

1700-talet  och in  på 1800-talet.89 Till  Romantiken är  idén om det  känslosamma och subjektiva 

kopplad. Marilyn Stokstad beskriver konstperioden Romantiken på följande sätt:

Romanticism  is  chiefly  concerned  with  imagination  and  the  emotions,  and  it  is  often 

understood  as  a  reaction  against  the  Enlightenment  focus  on  rationality.  Romanticism 

celebrates the individual and the subjective rather than the universal and objective. 90 

Inbakad i konstnärsbilden finns också bilden av den beroende konstnären. Den som inte kan klara 

sig själv eller stå på egna ben. Konstnären var historiskt sett beroende av en mecenats välvilja och 

underhåll.  Idag  finns  bilden  av  konstnären  som  beroende  av  olika  stipendier  och  offentlig 

finansiering.

Den könade konstnären

Emma Stenström visar också på bilden av konstnären som förknippad med femininitet. Detta på 

grund av  att  flera  av  de  egenskaper  kopplade  till  konstnärskapet  traditionellt  genuskodats  som 

kvinnliga så som intuition, känslig/ känslosam, labil och irrationalitet.91 Om man tittar historiskt sett 

så  var  vissa  konstnärliga  uttryck  kodade  manliga  och  andra  kvinnliga.  Det  som  framförallt 

förknippats med kvinnlighet är uttryck som akvarell och textilt hantverk. Dessa båda konstuttryck 

ansågs  länge  ha  låg  status  i  jämförelse  med  exempelvis  oljemåleri.  Inom  aristokratin  och 

borgerligheten fick den ideala kvinnan gärna ägna sig åt både poesi, musik, textilhantverk, måleri 

mm så länge det bedrevs på hobbynivå, genom ett intresse. Genom de konstnärliga uttrycken visade 

kvinnan att hon var en bildad kvinna. Det var länge omöjligt för kvinnliga konstnärer att skaffa sig 

en  officiell  utbildning  då  konstakademierna  var  stängda  för  kvinnor.  I  Sverige  togs  de  första 

kvinnliga  konsteleverna  in  1847  och  1864  öppnades  ”fruntimmers  afdelningen”  inom 

87 Intervju med Rikard.
88 Stenström 2000 s. 46.
89 Liedman, Sven-Eric 1999. I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria, Stockholm; Bonnier, s. 364.
90 Stokstad, Marilyn 2005. Art History, 3rd edition, New Jersey; Pearson Education LTD, s. 956.
91 Stenström 2000 s. 55.
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Konstakademin.92 Det  blev  då  möjligt  att  skaffa  sig  en  någorlunda  likvärdig  utbildning  som 

männen.  Konstnärsrollen  rymmer  en  intressant  paradox.  Konstnären har  införlivat  både  en 

traditionellt kvinnlig genuskodning och samtidigt en manlig om man ser till bilden av det manliga 

skapande  geniet.  Under  många  århundraden  var  konstnären  de  facto  en  man.  Kvinnliga 

konstutövares  skapande  förpassades  till  hobbyverksamhet.  Denna  föreställning  om  hur 

manligt/kvinnligt konstutövande definieras finns idag kvar, något som blir synligt i region Almas 

slutrapport för RAK- projektet.  I  rapporten beskriver regionförbundet  att  de försökt få en jämn 

könsfördelning på de företagare som de lyfter fram som goda exempel. 

Vi har försökt  att  få en jämn könsfördelning då de flesta  i  gemen tror att  kulturella  och  

kreativa företag mest drivs av kvinnor, vilket ibland ger en skev bild om att detta är någon typ 

av hobbyverksamhet.93 

En mer modern association med konstnären som geni menar jag också har att göra med ”Den vita  

kubens estetik” vilket  innebär  att  konsten ska tala för sig själv och där inga förklaringar  kring 

konstverket behövs. Det skapande geniet gör sådant som är svårförståeligt och som bara konstnären 

och ett antal utvalda i konsteliten förstår sig på. Konsten och kulturen reserveras då för en utvald 

skara människor.

Företagaren

Hur ser då föreställningen om företagaren ut? Vilka bilder och egenskaper associeras med denne? 

Som Stenström konstaterar så har bilden av företagaren varit konstnärens motsatts. Om konstnären 

varit  oansvarig,  irrationell  och  styrd  av  sina  känslor  har  företagaren  haft  egenskaper  som 

effektivitet, logiskt tänkande, rationalitet och förnuft.94 Om konstnärsbegreppet kunde sägas vara 

både manligt och kvinnligt genuskodad förknippas företagaren med enbart traditionellt maskulint 

kodade  egenskaper.  Företagsledaren  har  varit  och  är  den  ”rationelle,  verklighetsförankrade, 

ansvarsfulle,  mogne, allvarlige,  borgerlige,  konservative,  punktlige och pålitlige mannen.”95 Allt 

detta har associerats och finns med i förståelsen av begreppet och bilden av företagaren.

Företagaren  och konstnären  är två begrepp i  motsatsförhållande till  varandra.  Stenström 

menar att konstnären och företagaren kan sägas vara baserad på två skilda ideologier. I konsten 

handlar  det  om  skapandet  och  det  estetiska  medan  det  inom  företagandet  är  ekonomin  och 

92 Björk, Tomas 2007. ”Konstnären och konstlivet” i: Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, Lena Johannesson 
(red), Stockholm; Signum, s.36.

93 Slutrapport Regionförbundet. 
Jag kommer att utveckla ämnet hobbyism kontra professionalism i kapitel 5 och lämnar det härmed utan en 
fördjupande analys.

94 Stenström 2000 s. 55.
95 Stenström 2000 s. 46.
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lönsamheten som sätts  i  första  rummet.96 Denna uppdelning och dikotomatiska  förhållande  kan 

spåras tillbaka till 1700-talet när estetiken skiljdes från teknologin och har allt sedan dess växt sig 

stark och förankrats i det kollektiva medvetandet.97 

Genom de kulturella och kreativa näringarna går det att se hur de två dikotomatiska rollerna 

nu  återigen  närmar  sig  varandra.  De  ska  smälta  samman i  kulturentreprenören.  Med  tanke  på 

begreppens förståelseramar går det att förstå var politiken får sin retorik och idéer ifrån när det talas 

om att kulturföretagaren måste bli mer ansvarstagande och bli bättre på företagsplanering. Om man 

drar  de historiska  bilderna lite  längre går  det  att  se  en  föreställning  om konstnären som står  i 

dikotomi med det kapitalistiska företaget som bygger på kontroll av sina anställda och vad som 

produceras.98 Konstens ideologi bygger på en tanke om frihet och det okontrollerbara skapandet 

under  intuition.  Kapitalismen  och  företagandet  bygger  istället  på  att  skaffa  sig  kontroll  över 

produktionsprocessen. 

Det initiala motståndet mot att  konstnärer skulle bli entreprenörer och företagare i större 

utsträckning kan förstås mot bakgrunden av dessa föreställningar.  David Karlsson sammanfattar 

frågan när han skriver att problemet kanske inte är frågan om att konsten kan ses som en vara på en 

marknad. Utan problemet och striden kanske handlar om att konsten så öppet visar sig som en vara 

på en marknad?99 Eftersom en så stor del av de verksamma kulturskaparna och konstnärerna redan 

var  registrerade  för  f-skatt  och  därigenom  företagare  när  KKN-satsningen  drog  igång  var 

konsten/kulturen redan en vara på en marknad. Men genom satsningen blev det också uttalat. Det är 

tydligt att vad som associeras med dessa begrepp påverkar den sociala praktiken. Både i politiken, 

men även i vardagen för mina informanter. 

Mari och hennes kollega driver ett företag inom hantverksbranschen och har flera anställda. Jag 

intervjuar Mari om deras verksamhet och hon berättar att andra ibland säger att de håller på med 

konst vilket hon tar avstånd ifrån. Hon förklarar att de håller på med bruksvaror och aldrig haft 

någon ambition att skapa konst. Mari berättar att hon ser sig mer som en hantverkare och motsätter 

sig  att  bli  definierad  som  konstnär.  Andra  skapar  konst,  hon  och  hennes  kollega  utför  ett 

konstnärligt arbete som innefattar en skapandeprocess men produkterna är tänkta att användas. Mari 

berättar att det har varit en process att se sig som företagare. Det är inte något man blir enbart  

genom att starta ett företag. Det är en mognadsprocess som bland annat innefattar att lägga upp 

96 Stenström 2000 s. 43.
97 Liedman 1999 s.363.
98 Stenström 2000 s. 42.
99 Karlsson 2010 s. 52.
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rutiner för arbetet. En stor del i processen att bli företagare var när de fick möjlighet att anställa.  

Mari berättar:

Mari: Jag kan säga att vi var väl inte företagare fören efter ett tag. 

Malin: Hur menar du då?

Mari: Jag kommer ihåg den första anställningen vi hade. Då hade vi affär och så satt hon och 

arbetade där. Och facket kom och sa att – såhär får ni inte ha det. Ja fy så jobbigt. Mm och det 

kommer jag ihåg och hon hotade med om vi inte skötte oss skulle vi bli svartlistade. Jag 

kommer ihåg jag sa det – ja svartlista du, det kan du göra hehe. Det var en mognadsprocess. 

Jaha då var det nån annan som skulle säga hur vi skulle göra och hur vi skulle ha det vet du.  

Det är jäädrigt jobbigt. För vi ska ju sälja det är ju det som är grejen! Näe, det är hur dom 

[anställda, förf.anm.] har det som är grejen. Dom ser ju bara det. Affärsverksamheten finns ju 

inte.100 

Genom att ha anställda kunde de inte längre enbart fokusera på det kreativa och på produktionen. 

Nu  gällde  det  att  ordna  med  rutiner,  följa  lagar  och  regler  osv.  De  var  tvungna  att  bli  mer 

företagsmässiga. Mari berättar vidare att konsekvensen av att arbeta på nya sätt, med anställda, blev 

att de släppte vissa produkter som kom fram i produktutvecklingsprocessen. Det skulle helt enkelt 

krävas för mycket resurser och de produkternas framtagning stred mot det normativa sättet att vara 

företagare på där allt ska vara resurseffektivt och där man måste följa fackliga regler.   

- Nej fan, jag är ingen konstnär. 

Jag sitter och pratar med Love i hans trädgård. Vi har slagit oss ned här efter att Love visat mig runt 

på  området  och  gett  mig  en  introduktion  till  verksamheten.  Idag  har  de  stängt  för  besökare,  

sommarsäsongen har inte riktigt dragit igång ännu så än så länge håller Love och hans fru enbart 

öppet på helgerna. Love är i 50-års åldern och har haft företag så länge han varit yrkesverksam. 

Loves verksamhet befinner sig i gränslandet mellan olika konstnärliga och kulturella uttryck. Vi 

pratar om det han gör och jag frågar hur han definierar sig. 

L: Jag blir ju ibland beskylld för å va konstnär. Folk tror jag är konstnär men. Nej Fan, jag är ingen 

konstnär. /.../

M: Kallar du dig hellre företagare då?

L: Jaa alltså det, jag är ju egenföretagare, fast det är ju inget som går. För det säger ju i och för sig  

ingenting. Om du är egenföretagare kan du ju ha korvkiosk eller vad som helst.

M: Ja101

100 Intervju med Mari.
101 Intervju med Love.
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Love  berättar  om  att  han  inte  vill  bli  kallad  konstnär  och  att  han  finner  konstnärsbegreppet 

problematiskt  på  flera  sätt.  Han  hänvisar  bland  annat  till  att  folk  i  omgivningen  då  lätt  blir  

avskräckta och tänker på hans verksamhet som svår och otillgänglig. Det finns också de som blir 

provocerade av att han inte kallar sig konstnär, eftersom det enligt deras åsikt, är precis vad han är. 

Love har alltid drivit sin konstnärliga verksamhet i formen av ett eget företag. Vad han valt att 

definiera  sig  som,  har  varierat  över  åren  och  det  är  ett  medvetet  val  att  välja  bort 

konstnärsbegreppet. Men att enbart kalla sig företagare är inte heller tillräckligt då det inte säger 

något  om vad  han  faktiskt  jobbar  med,  det  säger  inget  om det  kreativa  och  den  konstnärliga 

produktionen. Det finns en vilja att placera sig i det skapande facket på något sätt. Han vill visa att 

han gör saker, att han är praktiker. 

Love  visar  att  han  är  medveten  om  vad  som  associeras  och  förknippas  med 

konstnärsbegreppet  och  han  finner  det  så  problematiskt  till  den  grad  att  han  själv  inte  vill  bli 

definierad och namngiven inom de ramarna. Framförallt tolkar jag det som att han tar avstånd från 

bilden av konstnären som skapande geni och den piedestal som det sätter  individen på. Han vill inte 

vara en del av det svårförståeliga som den vita kubens estetisering innebär. Love tar också avstånd 

från den bild av konstnären och kulturarbetaren som beroende av ekonomiskt stöd och han hänvisar 

till en annan konstnärlig kollega som känner likadant.

Han kan inte med det här med kulturarbetare.[berättar om en annan person, förf.anm.] Typ 

att om man är kulturarbetare då ska man ha ett bidrag, då ska man bli försörjd. Och det håller  

jag med honom om. Jag har aldrig sagt att jag är nån slags kulturarbetare. Jag har alltid hellre 

velat jämföra mig med, fast det är helt galet, med en rörmokare eller nånting. För jag jobbar 

och gör mina grejer.102  

Det är den praktiska dimensionen i bilden av företagaren dvs hantverket och produktionen som 

Love jämför sig med i citatet. Han vill hellre placera sig i hantverkarkategorin, trots att han lever 

upp till många av dom karaktäristika omgivningen förknippar med en konstnär. Han får till exempel 

förfrågningar om och ställer ut på statliga museer och i kommunala konsthallar. När omgivningen 

definierar honom gör han motstånd genom att ifrågasätta och motsätta sig benämningen. Men likväl 

blir han som Sara Ahmed uttrycker det, påtvingad en benämning.103 

Konstnären och företagaren är två begrepp, symboler som blivit klibbiga (sticky). Ord som 

blivit klibbiga begränsar vad man kan associera dem med. De suger åt sig försök till nya positiva 

laddningar  och  förhindrar  en  ny  förståelse  av  dem bortanför  det  som tidigare  associerats  med 

102 Intervju med Love.
103 Ahmed 2006 s. 15.

43



begreppet/ symbolen/ ordet. När något blivit klibbigt är det med andra ord svårt att ladda om med 

nya  betydelser. Den  här  klibbigheten  verkar  begränsande  på  individers  identitetsskapande.  En 

person som blir kategoriserad enligt ett av de ovanstående begrepp kan inte själv bestämma över 

vilka  egenskaper  som  tillskrivs  hen.  I  och  med  klibbigheten  följer  en  rad  associationer  och 

konnotationer med i tolkningen av personen som kallas företagare eller konstnär. I Loves fall vill 

han inte bli  kallad konstnär just  på grund av alla de associationer och konnotationer som finns 

inbakade i begreppsförståelsen som han inte identifierar sig med utan istället vill ta avstånd från. 

 

Den  pågående  ekonomiseringen  av  kulturen  tillsammans  med  ekonomins  kulturalisering,  som 

satsningen på KKN är en del av, har inneburit att bilderna av konstnären och företagaren närmat sig 

varandra. Som det framkom i kapitel två ska konstnärskapet idag innefatta fler karaktäristika som 

traditionellt förknippats med företagaren. Det som främst kanske får dessa två föreställningar att nu 

närma sig varandra är det faktum att båda förknippas med något praktiskt. Både konstnären och 

företagaren är praktiker, de gör något. Men kulturentreprenören ska idealt leva upp till både bilden 

av det  kreativa geniet  som skapar  något  unikt  på intuition och samtidigt  lära sig  företagandets 

produktionsregler  och  inkorporera  dem  i  din  självbild.  Man  ska  vara  rationell  och  eftersträva 

ekonomisk utveckling. Det finns en paradox i förväntningen att man som kulturentreprenör dels ska 

vara kreativ och tänka utanför rådande konventioner, samtidigt som man ska vilja marknadsanpassa 

sig och tänka på kundens behov och marknadens efterfrågan. Misslyckas man med att iscensätta 

bägge delar blir man inte en accepterad kulturentreprenör i politikens ögon. Man ses då inte heller 

som seriös och professionell. För att få ta del av satsningen på KKN ska kulturutövaren leva upp till 

bilden av konstnären till en viss grad. Men det gäller också att kulturutövaren bryter mot densamma 

på vissa givna sätt, nämligen genom att inkorporera även bilden av företagaren i subjektet. Det finns  

således normer för hur normbrottet ska se ut. I min intervju med företrädarna för regionförbundet 

framkommer detta när de berättar om en del av KKN som medvetet valdes bort från att representera 

goda exempel. En bransch som brukar lyftas fram som väldigt lyckosam inom KKN och som en 

blandning av just kreativitet, ekonomisk potential och teknikutveckling är dataspelsbranschen. Trots 

att det är en bransch som alltså framhålls på alla tre politiska nivåer som inte bara en del av, utan 

som en viktig  del  av KKN väljer  regionförbundet att  bortse  från den när  de ska välja  ut  goda 

exempel.

I kapitel två framgick det att den ideale kulturentreprenören skulle vara gränsöverskridande 

och jobba mellan olika branscher. Men genom regionförbundets exempel visar det sig att det finns 

en  gräns  för  hur  mycket  branschöverskridande  arbete  som  tolereras  innan  verksamheten 
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diskvalificeras  från  att  tillhöra  kulturella  och  kreativa  näringar.  Jag  tolkar  valet  att  bortse  från 

Speldesign  som  att  projektledarna,  tillika  företrädarna  för  regionförbundet,  anser  att  just 

speldesigners inte i grunden lever upp tillräckligt mycket till bilden av konstnären. De arbetar för 

mycket  gränsöverskridande.  Speldesigners  kan  således  inte  göra  ett  accepterat  normbrott,  de 

personifierar redan en för stor del av företagarbilden. Genom politiken och satsningen på KKN har 

det bildats nya normer som tar avstamp i bilden av konstnären och företagaren. Det finns på det  

sättet också en norm för hur normbrottet, för att bli legitimt kan se ut. Förknippas man i för hög  

grad med företagaren och det som associeras med denne, diskvalificeras normbrottet i praktiken. 

Oavsett  vad  det  står  i  de  politiska  dokumenten.  Detta  är  ett  exempel  på  hur  de  idealiserade 

föreställningarna, de fantasmatiska logikerna, omsätts i ren praktik. En speldesigner kan därför, i 

regionförbundets ögon, inte fungera som en god förebild för kulturella och kreativa företag. 

För  Klara,  som  bland  annat  jobbar  som  fotograf  påverkar  föreställningarna  om 

företagaren/konstnären hur hon ser på sitt dagliga jobb. Vissa arbetsuppgifter klassar hon inte som 

arbete, trots att de är en stor del av hennes inkomst. Det är  istället  de arbetsuppgifter som kan 

kopplas till föreställningarna om företagaren som hon klassificerar som arbete. Det som faller in i 

kategorin arbete är de uppdrag hon får direkt från kunder, marknadsanpassade uppdrag.

K: Det kan ju va så att en tidning ..eeh ringer till mig och vill att jag ska göra något reportage 

till exempel. Då tycker jag att det är svårare. Då har jag ett uppdrag och jag vet att dom vill  

ha bilderna på ett speciellt sätt/.../ Då jobbar jag känner jag. Då blir det press. Å vad händer 

då? Då tackar jag gärna nej till dom. Jag försöker, jag letar inte efter dom. Jag skapar inte  

dom kontakterna. För jag vill helst inte göra det hehe. Utan jag gör så mycket jag kan på 

frilans, utifrån mitt eget. Och det kan ju många tycka då -Men är det inte skönt att få lite  

uppdrag? NEJ det är inte ett dugg skönt. 

M: Nä för då blir det på någon annans premisser lite, så du måste anpassa dig?

K: Ah precis, å jag är inte sån. Jag vill jobba utifrån... min inspiration och hur jag ser bilden. 

För det är så man funkar om man är lite konstnärlig till exempel.104  

För Klara är det viktigt att få bestämma själv över arbetsprocessen. Hon jobbar utifrån sin intuition 

och hantverkskunnande. Att få ha kontroll över och styra skapandeprocessen är viktigt för henne. 

Klara säljer sina produkter och anpassar sig på så sätt efter kundens behov, karaktäristika som det  

går  att  känna  igen  från  bilden  av  företagaren.  Men  det  finns  en  gräns  för  hennes 

marknadsanpassning. När anpassningen går för långt, dvs när hon jobbar på uppdrag, försvinner 

känslan av frihet och konstnärligt skapande. Resultatet blir ett jobb som vilket som helst. Det finns 

en gräns för hur långt en verksamhet kan marknadsanpassa sig innan kulturskaparen själv slutar 
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definiera  sig  utifrån  bilden  av  konstnären  och  istället  börjar  räkna  in  sig  i  en  traditionell 

företagsdiskurs. Klara tar också avstånd från föreställningen av hur företagaren är. Jag frågar henne 

om hon är med i några företagarsammanhang eller till exempel går på nätverksträffar eller lyssnar 

till föreläsningar anordnade av företagsfrämjande organisationer. 

K: Å sen är inte jag en sån person för jag är så ego på det sättet. Jag måste gör mitt, göra min  

grej  på  mitt  sätt./.../  Jag  vill  inte  träffa  folk  som  är  såhär:  [förställd  röst] AH  MITT 

FÖRETAG DÅ det tjänar så här. Och dom som tror att dom är så himla duktiga. Nej jag vill  

träffa människor som jag känner såhär: [lugnare tempo och nedtonat ton- och röstläge och  

sedan snabbare] - Ah så gjorde jag såhär, så gjorde jag OH SHIT så här liksom ojojoj ÄH! 

JAG STARTAR MITT företag! Å så körde jag på. Å så tänkte jag såhär! Och jag har träffat så 

många bagare tex som har caféer.  -Ja men det var inte meningen att  det  skulle bli  såhär  

stort.105 

Det  är  inte  verksamheters  karaktär  som avgör  om en  person  lever  upp  till  föreställningen  av 

företagaren  eller  inte.  Som Klara  visar  på  är  det  mer  en  inställning  till  sig  själv  och  till  sin 

verksamhet. Forskning har tidigare visat att många småföretagare inte heller ser sin kärnverksamhet 

som just  arbete.106 En  person  kan  driva  en  icke-konstnärlig  verksamhet  utan  att  för  den  skull 

personifiera  den  ideologiserade  föreställningen  om företagaren,  i  citatet  exemplifieras  det  med 

bagarna. Här spelar den tudelade ideologiska basen roll. För företagaren är det ekonomin i företaget 

som  står  i  fokus.  Inom  konstnärsbilden  premieras  andra  drivkrafter  såsom  nyfikenhet, 

experimentlusta och fokus på idén. 

Att spela spelet

Man skulle kunna tala om att kulturentreprenören befinner sig mellan två livsvägar, två riktningar. 

En där ett subjekt orienterar sig utifrån sin position som företagare och en där personen orienterar 

sig utifrån positionen som konstnär. Sara Ahmed talar om denna orientering och vad det för med 

sig, som levd erfarenhet av två riktningar.107 Subjekten queerar, dvs avviker från de bägge givna 

utgångspunkterna  och  givna  livsvägarna.  Att  orientera  sig  utifrån  levd  erfarenhet  av  dubbla 

riktningar innebär att subjektet  vänder sig till  ett hemmahörande som gått förlorat  samt mot ett 

hemmahörande  som  ännu  inte  känns  som  hemma.  Det  finns  strategier  som  mina  informanter 

använder sig av för att möjliggöra ett hemmahörande. Framförallt framgick det i intervjuerna att 

flera av dem hade utarbetat strategier för att orientera sig i och möjliggöra ett hemmahörande i en 

näringslivsdiskurs.  Ibland,  som  i  fallet  ovan  med  Klara,  innebar  detta  att  vända  sig  från  en 

105 Intervju med Klara.
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107 Ahmed 2006 s. 10.

46



utgångspunkt med ett hemmahörande mot något som ännu inte är hemma. Detta byte av riktning 

kan innebära känslor av obehag. Genom att marknadsanpassa sig och arbeta på uppdrag, vänder sig 

Klara från en konstnärlig riktning mot en företagsriktning. Hon går dock mitt emellan dessa, hon 

avviker  från  bägge  riktningarna  genom  att  inte  vilja  gå  företagarvägen  fullt  ut.  Hennes 

förhållningssätt till sitt arbete blir enligt mig just levd erfarenhet av två riktningar.

Rikard berättar om hur han ser på nätverksträffar och mingel anordnade av olika föreningar 

och företag. Han tycker dessa är väldigt bra eftersom de ger en chans att öka på företagets nätverk. 

Nätverket är viktigt eftersom det ofta är via det som han och hans företag får nya uppdrag. Men att 

gå på dessa mingel innebär också att han måste anpassa sitt sätt att vara efter hur föreställningen om 

den goda företagaren ser ut. Han berättar:

R: Nätverksträffar är bra tror jag.[konstaterande förf. Anm.] Sen så är det ju ofta väldigt ytligt 

och plastigt å en viss stämning sådär. Folk är så fräcka/käcka åh väldigt sådär... Inte falska, 

men det gäller bara att komma över det och vara inte, eller nästan likadan själv liksom. Bara 

såhär övertrevlig och lära känna folk.

M: aah [förstående röstläge] 

R: Så det är, man kan inte gå in i företagsvärlden å va stolt liksom. Och tro att man kan 

förändra världen och såhär. För folk...

M: Alltså företagsvärlden då eller?

R: Ja precis, för folk är ju liksom så här plastiga och... Det är ju bara en massa säljare å så  

liksom. Så man måste spela deras spel om man ska lära känna folk, känns det som.108 

Rikard berättar vidare att han aldrig försöker sälja in sitt företag vid dessa tillfällen, det han försöker  

göra är snarare att få personerna han pratar med intresserade så att de kan boka in ett personligt  

möte  vid  ett  annat  tillfälle.  Likaså  berättar  han  att  han  aldrig  försöker  sälja  sina  tjänster  och 

produkter över telefon, även där är målet att få till det personliga mötet. Jag tolkar detta som att  

Rikard inte känner sig helt hemma vid dessa mingeltillfällen. Det finns förväntningar på hur han ska 

uppföra sig som inte går ihop med den personen han är. Vid ett personligt möte kan han å andra 

sidan vara sig själv fullt ut och då har han också möjlighet att visa upp vad hans företag har att  

erbjuda på ett annat sätt. Känslan av att han helst skulle vilja förändra företagsvärlden tolkar jag 

som ett uttryck för en önskan om att göra den mer öppen för en bredare bild av företagaren. Öppna 

upp för en bild där allt inte handlar om själva företaget och syftet att sälja. Företagaren Chris har en  

liknande inställning och erfarenhet av mingeltillfällen där det förväntas att man som närvarande ska 
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kunna förklara vem man är, vad man vill och vad man säljer på några minuter för en potentiell 

investerare eller kund. Man ska kunna dra sin så kallade hiss- pitch. 

M: Har du pratat med många investerare?

C: Jag har inte pratat med så mycket investerare alls för jag känner mig så obekväm med det  

snacket...  Jag  gillar  inte  den  jargongen,  jag  har  ju  liksom  varit  på  en  del  sådana  där 

mingelträffar. Å då är det väl nån gång som jag har sagt nånting sådär. Men jag känner ju bara 

att jag spelar teater. Jag är ju inte mig själv. Jag är inte en hisspresentation. Jag är ledsen. Men 

då är det ju såhär, jag har ju gått ut och köpt kostym, jag har gjort alla dom här grejerna. Jag  

har min skjorta, jag har min kavaj för att jag liksom ska se ut som jag har pondus. Och gå där 

bland dom här farbröderna med hehe liksom kostym och gå fram och skaka hand och säga: -  

Jo men jag, och så tar man klockan och så kör man. Eh … men det, nej. Jag har gett upp det 

nu tror jag. Jag känner bara att jag ljuger, både för mig själv och för dom liksom för jag är 

ganska förvirrad.. hehe men det e ju min charm liksom. Och det är den dom borde se om dom 

vill jobba med mig. /.../ Jag hatar mingel. Jag är ganska bra på mingel för jag tycker om att 

prata med folk liksom, men jag tycker, det ger inte ett jävla skit för att alla är så pressade på  

att sälja in sig själva. Och kommer med sina hisspresentationer och -jag gör det här, jag gör  

det här [burdus röst] så byter visitkort och sen – Nästa! Det funkar ju inte. Man behöver leka 

med varann. Se, stämmer våra energier överens liksom?109  

Chris ser på dessa situationer som att ”spela teater”. Att inte vara sig själv. Trots att Chris klätt sig 

så som det förväntas vid dessa tillfällen känner hon sig inte hemmahörande där. Hon upplever att 

hon inte kan leva upp till omgivningens förväntningar och avviker därigenom från normen. Chris 

beteende  att  välja  bort  att  prata  med investerare  på  det  här  sättet  tolkar  jag  som en  form av 

motstånd. Istället för att anpassa sig efter näringslivsdiskursen håller hon fast vid sin egen väg. Hon 

väljer på detta sätt bort även de belöningar som förväntas komma med företagarlinjen. Genom att 

inte gå med på att dra sina hisspresentationer där hon förklarar sig och sin verksamhet mycket 

kortfattat  stängs  hon  ute  från  eventuella  investeringar  som  kan  förväntas  komma  ut  av  dessa 

tillfällen. Men för Chris är det personliga viktigare. Eventuella samarbetspartners och kunder måste 

känna henne och hon måste känna dem om ett arbete ska bli lyckosamt, därigenom är målet med ett 

personligt möte även en säljstrategi. I första hand handlar det för Chris mer om personkemi än 

ekonomi. Finns personkemin där följer ekonomin enligt den logik som hon arbetar efter. Samma 

logik som Rikard hänvisar till när han föredrar det personliga mötet för sina presentationer.

Mingeltillfällen fungerar som så kallade normativa situationer och innefattar en performativ 

del. Det gäller att deltagarna lever upp till det förväntade beteendet som tillfället är uppbyggt kring 
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och av. Mingeltillfällen (re)producerar företagarnormen genom att vissa handlingar och beteenden 

återupprepas,  mer  eller  mindre  medvetet  av  de  inblandade.  Det  finns  föreställningar  om  vad 

deltagarna har för syfte och mål i situationen, det finns förväntningar på sätt att tala och vara som 

upprätthåller  och  samtidigt  producerar  normen.  Genom att  välja  att  inte  leva  upp  till  de  satta 

föreställningarna misslyckas Chris med att göra sig hemma i  detta tillfälle  och därigenom följa 

företagarvägen, hon avviker. Därigenom lyckas hon inte heller göra positionen som företagare fullt 

ut och gör på så sätt en queer position.  

Ett mingel är också en sammankomst. I en sammankomst finns det en given utgångspunkt. I 

mingelfallet är det en utgångspunkt i en näringslivsdiskurs. Det finns ett syfte i att skapa kontakter, 

öka på sitt nätverk och på så sätt utveckla företaget och öka försäljningen. Som Sara Ahmed skriver 

så är inte sammankomster neutrala.  ”Gatherings, in other words, are not neutral but directive. In 

gathering, we may be required to follow specific lines.”110 Sammankomster kräver att vissa givna 

direktiv följs för att sammankomsten ska bli meningsfull. Endast genom att följa direktiven går det 

att uppleva och känna hemmahörande. Rikard är genom att se det som omöjligt att förändra denna 

värld och istället ”bli som dom” på väg att följa direktiven. Att följa direktiven för en sammankomst 

är ett sätt att re-orientera sig på och på det sättet skapa sig ett hemmahörande. 

Rikard  talar  också  om  säljmötet  som  ett  tillfälle  där  han  försöker  leva  upp  mer  till 

föreställningen om företagaren. Han berättar att han alltid klär sig på ett annat sätt om han vet att 

han ska träffa en kund. Han tar på sig skjorta och kavaj för att bli  betraktad som företagare.  I  

säljandet  ligger  en performativitet  som kräver  vissa  beteenden.  Mari  och  hennes  kollega  Alice 

berättar om hur de gjorde för att bli bättre på att sälja. Säljandet av sina produkter var i början något  

de hade svårt för. De berättar att de tyckte det var jobbigt att stå och berätta för kunder hur fina 

deras saker var, det som de själva hade skapat. Det var även väldigt tufft att få ett nej, att få höra att 

kunderna inte gillade det som de hade gjort. Det tog på självförtroendet eftersom det då var deras 

skapande och i förlängningen dem själva som kunden inte ansåg dög. Lösningen för dem var att gå 

in mer och använda sig av det uttalade performativa. 

M: Men det vi gjorde då på mässorna det var att vi lärde oss att sälja. För att det är ju inte så  

lätt. 

A: nä det har vi ju kämpat med. Det kan vi ju säga. 

M: Åh göra sina saker och sen sälja dom också. Det är hårt i början..

Malin: Vad var det som var svårt då?

110 Ahmed 2006 s. 81.
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A: jo men man står ju för det själv. Det är jätteotäckt. Men nu kan man ju...

M: Ja och säga att det här är fint. Ja det här är fint!

A: -Nej fy fasen. 

M: jo visst en ska ju höra det med. Det neej fy, tar ju åt sig huu [ledsen min, förf.anm] och 

sånt 

A: det kan man inte göra idag. 

M: Men bara  för å tordas göra det,  för  vi  var  ju tvungna att  sälja.  Vi var ju helt  enkelt 

tvungna, vi bara måste sälja. Och då tog vi på oss hattar. Då blir man ju som en annan person.  

Ja och det är ju så himla nyttigt å då gick det mycket bättre. Då tordes vi gå på mer. Så det var 

jättebra! Det var jättebra, det hade vi under många år. 

Malin: Smart! 

M: Ja visst ja det var jättesmart! Det har jag tänkt på många gånger. Att vi gjorde hattar för 

då, en blir ju mycket mera en annan person. 

A: Ja visst det är inte jag, utan en annan. 

M: Ja då kan man gå på lite och sälja bättre. Jaa

Malin: gå in i någon annan roll..

M & A : Ja just det!

A: Det blir ett rollbeteende.111  

Mari och Alice iklädde sig en slags kostym för att kunna ta sig förbi det som stod i vägen för dem. 

Svårigheten med sälja när man arbetar med något kreativt, konstnärligt vittnas det om från flera 

håll. I öppningsframträdandet under Generatorkonferensen var säljande ett tema. Vi får på skärmen 

på scen träffa en man, Björn, som driver en teatergrupp och han berättar:

Recensionen  av  mig  själv  som  telefonförsäljare  för  mina  egna  föreställningar  som  jag 

dessutom skriver, ofta regisserar och alltid spelar. Ehh Ha [Skrattande åt det absurda] deheh 

ä  ju  ett  jävla  härke  faktiskt:  –  Heiiij  det  var  Björn  från  Bananteatern  Jo  vi  har  ju  en  

föreställning här, vi har spelat den i tre år. Och så där den där ”trevliga rösten”.112 

Regionförbundet  har  anordnat  workshops,  specialanpassade  för  kreativa  och  konstnärliga 

verksamheter. Chris som deltagit på en av dessa tyckte det var väldigt givande. Hon berättar att hon 

tidigare deltagit i flera olika kurser och föreläsningar om marknadsföring men att ingen av de varit 

111 Intervju med Mari och Alice.
112 Mot väggen, Generatorkonferensen.
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användbar  för  kulturskapare.  Kurserna  har  inte  varit  till  för  dem.  När  jag,  under  intervjuerna, 

kommer in på frågan om varför det är så svårt att sälja, kopplas svaren ofta till att verksamheten 

ligger så nära en som person. Det kreativa och konstnärliga är så pass knutet till  subjektet och 

upplevelsen av jaget att en misslyckad försäljning tar väldigt hårt. Genom att Mari och Alice satte 

på sig hattar kunde de gå in i en annan roll och ställa sig utanför sitt eget skapande. På det sättet 

gick det lättare att sälja, de kunde ”gå på mer” och prata för produkten på ett annat sätt utan att  

behöva berätta hur duktiga de själva var. 

En av satsningarna som kom med den nationella handlingsplanen var att öka företagarfrämjande 

åtgärder så som inkubatorer och skapa kreativa mötesplatser samt satsa på så kallade mellanhänder. 

Flera av mina informanter har deltagit i dessa satsningar. Chris har till exempel både suttit med i en 

inkubator samt haft en mentor via Almi. Även Rikard har en företagsmentor via Almi. Vid dessa 

tillfällen, dvs i medverkan i inkubatorer samt vid mentorsträffar, möts de bägge föreställningarna 

och de bägge ideologierna. Rikard, som tycker att mentorsverksamheten är väldigt bra för hans 

företag beskriver det såhär:

M: Har det varit bra känner du?

R: Mm det har varit bra. Vi har inte haft vår mentor så länge. Vi har bara träffat honom två  

gånger så att... men det har varit jättebra. /.../ Han har lite synpunkter på vad man kan, eh man 

ska ju tänka som en entreprenör och liksom -man ska tjäna pengar på det. Även om man 

jobbar med kultur och vill skapa någonting som är, som betyder någonting, så måste man 

ändå tjäna pengar i slutändan för att få möjlighet att göra det igen och igen. Så att man måste 

hela tiden tänka som en entreprenör och så. Det gjorde nog inte vi från början riktigt, tror jag 

inte. Utan man måste vara lite mer fokuserad på att tjäna pengar.113     

Även  dessa  mötesplatser  kan  ses  som  normativa  situationer  där  det  är  en  mer  traditionell 

näringslivsdiskurs  som  ska  läras  ut  till  kulturentreprenörerna.  De  ska  lära  sig  att  tänka  som 

entreprenörer och bli mer företagsmässiga vilket inbegriper normativa beteenden med företaget i 

centrum. Rikard berättar vidare att de fått nya sätt att tänka kring sina tjänster och produkter. De har  

fått  rådet  att  smalna  av,  specialisera  sig  och  inte  göra  alla  de  saker  som  de  idag  gör,  att 

marknadsanpassa sig och se till kundernas behov. Han menar att det varit bra att att få se det utifrån 

den synvinkeln men att det finns en gräns för hur långt han och hans kollega är beredda på att gå i 

anpassningen. De kommer inte sluta göra de produktioner de startade för att göra och enbart göra 

det som är säkert, det som kunderna vill ha. Men en viss anpassning av sina produkter och sin 

verksamhet tillåter de ändå. Detta menar Rikard hänger ihop med just företagandet. Han berättar att  
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han inte vågar ta lika stora chansningar med det estetiska sedan han startade företaget. Svävar han 

ut för mycket, vilket han vill göra för att utvecklas, är risken att kunden skräms iväg. Att gå in på 

företagsvägen kan innebära en viss anpassning av skapandet och en begränsning av kreativiteten 

och innovationsmöjligheten. Tvärt emot vad hela grundidén med KKN-satsningen bygger på. Att 

använda  sig  av,  och  följa  en  företagsrådgivares  råd  kan  ses  som  en  straightening  device.  En 

händelse eller något som gör att subjektet kommer på ”rätt” bana, det vill säga den normativa, raka 

livsvägen. 

Chris  som deltagit  i  ett  inkubatorsprojekt  i  Region Alma är  inte  helt  nöjd med hur den 

satsningen genomfördes. Hon kände till slut att hon var tvungen att hoppa av eftersom det inte gav 

henne något. Det var snarare något som tog energi från henne än som hjälpte henne. Den främsta 

anledningen till att hon hoppade av var att det fanns regler för deltagandet som hon inte kunde leva 

upp till.  Hon upplevde sig kontrollerad  och övervakad i  inkubatorn,  hon beskriver det  som en 

”storebror ser dig- mentalitet”. Att det fanns ett rätt sätt att agera på som hon inte kunde leva upp till  

med sin verksamhet. Inkubatorn var inte anpassad efter och hade ingen förståelse för en konstnärlig 

verksamhet.

C: … så man var tvungen att lägga fram en affärsplan och komma på en intervju och sen så  

kunde man få sitta där gratis i ett år och få kontor. Å så hade dom en person då, som var som  

en slags mentor man hade möte med lite då och då för att prata om verksamheten. Jag tror jag 

sa upp det en månad innan ett år hade gått ut ungefär. Ehum, det var inte riktigt, det kändes 

inte riktigt lämpat till kreativa företag.

M: Nä och vad var det som fattades? 

C: Det som fattades, först å främst, dom andra företagen som satt där höll på inom helt andra 

områden. Jag kände att jag hade inte riktigt något utbyte där. Jag uppträdde på personalfesten 

liksom  hehe.  Och  sen  också  mentorn  då,  en  väldigt  härlig  människa,  duktig  på 

marknadsföring men har heller ingen kunskap inom kulturvärlden.

M: nä

C: Så sen så också det här med kontorsutrymmet. Jag fick inte, jag fick ingen frihet kände 

jag. För inom kultur så, man måste kunna springa omkring och göra lite som man vill på nåt 

sätt. Å där var det ett krav att man måste vara där 100% om det inte var så att man var ute hos 

kund.  Så  att  jag  kände  hela  tiden  en  skam att  jag  inte  var  där,  för  jag  var  inte  där  så  

jättemycket. Jag var där när jag verkligen behövde sitta och koncentrera mig. Sitta framför 

datorn liksom. Men det blev för mycket dator och jag tappade bara lusten helt å hållet. Jag 

fick inget riktigt utbyte av det. Jag kände mig nog mer bara låst.114 

114 Intervju med Chris.
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Chris känner en skam över att hon, genom att inte närvara i tillräcklig omfattning, inte kan leva upp 

till  de normer som finns kopplade till  inkubatorsverksamheten. Chris känner sig inte hemma på 

platsen på grund av de idealiserade föreställningarna och hon upplever att hennes verksamhet inte 

passar in i mallen. Hon förnekas att kunna ta det utrymme som hon vill kunna och behöver ta. Hon 

kan inte ägna sig åt sin verksamhet då det skulle störa de andra på kontoret. Detta rum är således 

inte skapat för att konstnärliga verksamheter såsom Chris ska kunna finnas där. I ovan nämnda citat 

hänvisar Chris till att lusten helt höll på att försvinna under deltagandet i inkubatorn. Företagandet i 

sig var inte nog som drivkraft för henne. I kapitel två framgick att just drivkrafterna ringats in som 

något som särskiljer KKN från andra näringar. I kulturföretaget drivs man av något annat än i första  

hand pengar. Denna föreställning har att göra med de två skilda ideologiska baser som associeras 

med  företagandet  och  konstnärskapet  som  det  framgick  tidigare  i  detta  kapitel.  Även  Rikard 

hänvisar till denna föreställning om delad ideologisk bas när han talar om att han ska lära sig att  

tänka som en entreprenör. Hos entreprenören och företagaren är pengarna och ekonomin det som 

kommer i  första  hand,  enligt  de  idealiserade  föreställningarna.  Hos den konstnärlige anses  det, 

enligt  de  politiska  nivåerna  vara  andra  drivkrafter.  Det  finns  en  överensstämmelse  mellan  den 

politiska nivån och individnivå att detta just är något som särskiljer KKN från övriga näringar. Trots 

att forskning länge visat  på att småföretagare sällan uppger ekonomi som främsta drivkraft. 115 I 

nästa  kapitel  ska  jag  gå  in  på  hur  mina  informanter  pratar  om sina  drivkrafter.  Men  först  en 

sammanfattning.

Sammanfattning av kapitel 3

Konstnären  är  en  symbol  som  inbegriper  många  konnotationer.  Bilden  av  konstnären  är  den 

känslige, irrationella, intuitiva, kreativa, inte speciellt ansvarsfulla, oförutsägbara, lätt barnsliga och 

bohemiska människan. Föreställningarna inbegriper också tankar om kön och hobbyverksamhet. 

Det är det manliga geniet eller den kvinnliga hobbykonstnären. Bilden av företagaren är i grunden 

den motsatta  i  förhållande  till  konstnären.  Egenskaper  som rationalitet,  logiskt  och ekonomiskt 

tänkande finns inbäddat i föreställningen om företagaren. Dessa föreställningar har utvecklats och 

följt med över tid men närmar sig idag varandra igen. Även en företagare ska vara kreativ och 

konstnären ska tänka rationellt och företagsmässigt. Trots detta lever föreställningarna om dem som 

varandras  motsatser  kvar  på  grund  av  begreppens  starka  symbolstatus  och  trögrörlighet. 

Föreställningarna får också reella konsekvenser både i politiken men också i kulturentreprenörernas 

vardag  genom känslan  av  att  inte  höra  hemma och genom behovet  av  att  anpassa  sig  i  vissa 

situationer.  De  idealiserade  föreställningarna  och  förståelseramarna  påverkar  mina  informanter 

115 Se till exempel Beckérus & Roos 1985.
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genom att de skapar olika strategier och praktiker för att på olika sätt bemöta de förväntningar som 

ställs  på  dem.  I  mina  informanters  vardag  blir  detta  synligt  till  exempel  i  vad  man  väljer  att 

definiera sig som och vad man då tar avstånd ifrån. Det visar sig i hur man ser på arbete och vilka 

uppdrag man väljer att ta och hur man genomför dem. Föreställningarna visar sig även i så kallade 

normativa situationer där subjekt förväntas agera på vissa sätt och inte på andra. 
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4. DET GODA LIVET
Ett  av  de  kännetecken  som  ringar  in  KKN  som  näringar  vid  sidan  av  mer  traditionella 

företagsnäringar,  är  att  de verksamma sägs  drivas av något  annat  än i  första  hand ekonomiska 

drivkrafter.  Detta  grundar  sig  i  idén  om  den  konstnärlige  som  produktorienterad  snarare  än 

marknadsorienterad.116 Medan den företagsinriktade diskursen fokuserar på ekonomiskt kapital kan 

man tala om att den konstnärliga fokuserar på kulturellt kapital. Tidigare i uppsatsen gick det att  se 

att regionförbundet framhöll kulturentreprenörerna som i första hand drivna av sin idé. De måste 

testa  den,  oavsett  om  ekonomin  finns  där  eller  inte.  I  detta  kapitel  undersöker  jag  hur  mina 

informanter resonerar kring drivkrafter. Vad är det som driver dem i arbetet och vilken roll spelar 

drivkrafterna för hur de uppfattar sig själva och sin verksamhet? 

Föreställningen om Friheten 
… ibland har jag tänkt att man skulle satsa lite större och man kunde ha verkstan nånstans i 

lite bättre läge å sådär va, men det är det att jag velat vara hemma. Så jag har inte velat, min  

verksamhet har varit så att jag har inte velat åka iväg nånstans. Utan eftersom jag har hållit på  

dygnet om så vill jag kunna, blir det en liten stund över så har jag försvunnit ut i verkstan 

va. /.../ Jaae så det har varit min, det har varit min drivkraft tror jag...

M: mmm

L:... att få jobba fritt och jobba hemma som egen. 

M: Vad är det i det liksom som är så ..så viktigt?

L: Men det är .. det är faktiskt, det låter ju som schablon.. men det är friheten sådär. Fast man 

inte har nån frihet eftersom det är, det har varit svårt med ekonomin va. Vi har ju aldrig haft 

några bidrag, aldrig haft vett att söka nå stipendier eller nånting va, utan jag har bara hållit på, 

gjort mina grejer. /.../ Så att det har varit jättetufft, sådär [eftertänksam]. Eh men då har det ju 

ändå varit den där friheten [säkerhet i rösten] fast vi inte har kunnat resa bort och varit fria 

sådär så har vi haft det, vi har levt ett fritt liv, gott.117

Love berättar att han alltid velat hålla på med det han gör idag och han har alltid gjort det. Han har 

byggt upp sin verksamhet av drivkraften att  vara hemma. Idag tackar han ibland nej till att vara 

med på utställningar eller hålla i kurser då det innebär att han måste resa iväg. Att själv få styra över 

sin tid är en av de största drivkrafterna. Love berättar om att detta har gjort att han alltid kunnat vara  

hemma när hans barn var små. Om de behövde skjuts någonstans hade han alltid möjlighet att lägga 

undan arbetet för en stund. Love har alltid haft en önskan om att bo på landet. Han berättar om att  

116 Karlsson 2010 s.125.
117 Intervju med Love.
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han hade en föreställning om att människor var närmare varandra på landet och han drömde sig bort 

till en annan tid. Även om han ser på det annorlunda idag finns tanken om ett annat sätt att se på 

tiden kvar. Att få styra sin egen tid är ett tecken på frihet för Love. Det är på ett sätt en föreställd 

frihet  menar  Love  eftersom  han  ändå  tvingats  anpassa  sitt  sätt  att  leva  efter  de  ekonomiska 

förutsättningarna.  Han  är  beroende  av  andra  människors  vilja  att  köpa  hans  verk,  och  han  är 

beroende  av  konjunkturen.  Loves  resonemang  känns  igen  från  forskning  kring  företagande. 

Beckérus och Roos skriver: 

”[f]öreställningen om att man är fri att utforma sin egen arbetsverklighet, fri att bestämma 

över  sig  själv,  fri  att  utforma  idéer  och  nya  vägar,  är  för  många  den  ojämförligt  största 

belöningen av att vara företagare. Även om man inte har någon möjlighet att ens realisera en 

hundradel av de tänkta frihetseffekterna så finns föreställningen om att man 'kan det' givet att 

man 'vill det'. Det är den föreställningen – visionen – som har kraft och styrka snarare än dess 

konkreta tillämpning i vardagen.”118

När jag pratar  med Mari  och  Alice återkommer  även de till  ämnet  tid.  Det  finns  en utmaning 

kopplat till ämnet. Förhållandet till tid är något som enligt Mari skiljer företagaren från att vara 

anställd. 

Malin: Vad är det bästa med att jobba såhär och driva eget?

Mari: ... (lång tankepaus) Hahaha - Vad brukar du säga, vad är det bästa med att driva eget? 

[ropar till Alice]

A: Det finns inget.

Mari: Ha!

A: Inte just nu.

Mari: Hehe, Ja men jag skulle inte tro att du vill gå 8-timmar om dan du. Det är aalldeles för  

enkelt! Det är ingen utmaning! Hehe.119

Tiden är  sammankopplad  med ekonomin  på  olika  sätt.  Det  är  en  utmaningen  att  få  tiden  och 

ekonomin att gå ihop. Men det är också möjligheten att själv bestämma över dessa två faktorer som 

skapar en föreställning om frihet. Alice och Mari startade sitt företag av en ren praktisk anledning. 

De behövde producera textilier till hemmet och genom att starta ett företag kunde de köpa material 

billigare. Det är just drivkraften att få skapa saker som Mari återkommer till under vårt samtal. Hon 

betonar att det är att få göra saker och greja som är viktigt, sedan spelar det nästan ingen roll vad det  

är hon gör. Hon vill kunna göra vad hon vill, när hon vill och inte låta sig styras av någon. Detta gör  

118 Beckérus & Roos 1985 s. 84.
119 Intervju med Mari och Alice.
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att det finns en komplexitet i företagandet. Mari har tidigare berättat om hur svårt det var när de 

började ha anställda. Plötsligt var de tvungna att anpassa sig efter lagar och regler som någon annan 

bestämde. Det var inte längre deras skapande som sattes i första rum. De blev tvungna att anpassa  

sina  produkter  efter  vad  som var  möjligt  för  de  anställda  att  göra  inom  ramen  för  godkända 

arbetsvillkor.  Den föreställning  om frihet  som driver  Mari  och  Alice  blev,  genom att  anställa, 

begränsad.  Men för  Mari,  liksom för  Love  är  friheten  att  få  styra  sin  egen tid  väldigt  viktig. 

Företagets verksamhet är beläget på den gård som hon bor på. Hon kan på detta sätt jobba hemma. 

Detta menar hon är en förutsättning för att verksamheten ska kunna fungera. De hade aldrig haft råd 

att  hyra  så  pass  stora  lokaler  som  skulle  behövts,  inne  i  stan.  Läget  på  landet  är  också  en 

attraktionskraft för tillresande kunder. 

Men att ha sin verksamhet i hemmet är inte alltid optimalt. Under mina intervjuer med Love 

och Mari berättar de om att det skapats zoner i och runt hemmet som är mer eller mindre privata 

eller  förknippade  med arbetet.  Att  ha  sitt  arbete  i  hemmet  är  oproblematiskt  så  länge  zonerna 

upprätthålls. Däremot skapas det problem när gränserna börjar lösas upp. När kunderna kommer in i 

det som upplevs som den privata sfären känns det som ett problem. I Maris fall är trädgården en 

sådan här gränszon. Trädgården tillhör egentligen inte företagets del av gården men eftersom många 

av besökarna går runt och sitter i den har den blivit en offentlig zon. Detta pressar Mari att ta hand 

om den delen av trädgården som besökarna ser och vistas i på ett annat sätt än sin egen privata del. 

Hon känner att den offentliga delen måste se ”representativ” ut och tid måste hittas till att sköta om 

den lite extra. Ett annat sådant objekt som förskjuter gränsen mellan det offentliga och privata är ett 

nybyggt växthus. Detta byggdes som en privat del av trädgården, men hon har märkt att besökarna 

gärna tittar in och det kräver att hon måste sköta om växthuset på ett annat sätt än hon normalt hade  

gjort.

I Loves situation är toaletten en  gränsförskjutare. Hemmet består av en offentlig del med 

butik och utställningslokal, belägen på ena sidan av huset. Denna del av huset är normalt avskiljd 

från de privata, bakre delarna av bostadshuset. Butiken har en egen ingång och besökarna kommer 

inte  in  resten  av  huset  på  egen  hand.  Huset  med  butiken  och  utställningsdelen  har  ingen 

besökstoalett vilket skapar problem i den privata delen. När de vet att de ska få en stor grupp på  

besök är de tvungna att göra i ordning sin egen privata toalett till en offentlig yta. Love berättar att 

han brukar ta bort de personliga ägodelarna eftersom det inte känns helt bra att ha dem framme. Han 

vill att det ska kännas mer som en offentlig toalett. Detta var i början inte något problem, men då  

det sker oftare och oftare börjar detta skapa ett problem eftersom det blir ett intrång i den privata 

sfären. På det här sättet blir det också ett intrång eller en begränsning av den upplevda friheten. Den 
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friheten som skapas av att arbeta hemifrån. 

Drivkraften  att  få  styra  över  tid  och  rum  i  arbetssituationen  återkommer  under  mina 

intervjuer. Klara berättar om att det som fick henne att ta det första steget att läsa vidare var just att  

hon tidigare jobbade som anställd i en inredningsbutik inne i staden. Eftersom hon och familjen 

bodde på landet innebar detta långa pendlingstider, långa arbetsdagar och lite tid med familjen. Hon 

trivdes väldigt bra med arbetet men omständigheterna gjorde att hon ville förändra situationen. Idag 

arbetar hon hemifrån med sitt företag. 

Det mesta att jag läste var ju att jag ville bort från arbetstiderna. Jag ville ha nåt annat./.../Så 

jobbade man till 18-19 och så åkte man hem så stod mannen i dörren med dottern när hon var 

liten å sen: - här har du välling och allt och så la man henne å så hade vi en lite stund på 

morgonen så åkte man igen. [inandning] Å nu sitter man här liksom och pratar med Dig idag, 

dricker lite kaffe å så tar man några mail på eftermiddagen. Ah.120  

Klara ville kunna vara hemma mer och träffa barnen oftare. Hon beskriver också en önskan, ett  

behov av att få göra något.  Hon behövde arbeta med det kreativa och det som är hennes stora 

intresse, inredning och fotografering. Genom att driva eget kan hon göra allt detta samtidigt som 

hon jobbar. Hon styr själv över sin tid. Hon berättar liksom Love och Mari, att hon haft en längtan 

efter att vara hemma, att inte behöva åka iväg. För Klara har det gått så pass bra ända sedan starten 

att hon själv kan välja vilka uppdrag hon ska ta och vad hon ska tacka nej till. Hon berättar vidare 

att hon kan välja att inte jobba så mycket under några veckor för att sedan jobba mer intensivt i 

vissa perioder.  På detta sättet  blir  det  möjligt  för henne att  vara hemma mer i  längre perioder. 

Möjligheten att styra både sin inkomst, tid och arbetssituation är en stor frihet. Jag menar att den 

situation som Klara beskriver på många sätt är den idealbild som mina informanter refererar till när  

de pratar om friheten som följer med att driva egna, kreativa företag.

Att queera tid och rum.

Kontrollen av tiden är återkommande i mina informanters berättelser om den upplevda friheten. 

Som Mari och Alice visar i sin konversation handlar det inte om att jobba så lite som möjligt för att 

kunna få så mycket ”fritid” som möjligt. Att driva verksamheterna som mina informanter gör verkar 

innefatta en uppluckring mellan olika tider. Arbetstid och fritid går in i varandra vilket också har att  

göra med platsen de är på. Det är svårare att dra en gräns mellan de två tidszonerna när arbetet sker 

hemifrån.  För  Rikard  som  driver  ett  produktionsbolag  har  det  stor  betydelse  att  han  har  ett 

kontor/studio att gå till. Att arbetsplatsen ligger utanför hemmet skapar en uppdelning av tiden som 

120 Intervju med Klara.
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känns hälsosam menar han. Rikard berättar om att det finns vissa uppgifter som han dock brukar 

göra när han kommer hem som egentligen är kopplat till hans arbete. Att göra research och leta 

inspiration på internet är ett sådant exempel. Detta tillhör egentligen hans arbete men han ser det 

inte så utan det blir mer kopplat till hans fritid och hemmet. Att gränserna mellan fritid och arbetstid 

luckras upp i  kulturentreprenörernas och företagarnas vardag blir extra tydligt när vi  pratar om 

semester. Chris berättar att när familjen åker på semester blir det mer ett miljöombyte, hon och 

sambon har fortfarande med sig datorerna och sitter och ”jobbar”, men nu istället på verandan. För 

Mari är begreppet semester i sig en tankefigur som hon tar avstånd ifrån. Tankefiguren innefattar för  

henne en social press som läggs på henne utifrån. Hon berättar om vilka strategier hon har utarbetat 

för att undkomma denna press. 

Men det är ju många som frågar: – när ska du ha semester? Och då har mannen som är bonde, 

han har kommit på bästa lösningen. – Ja, jag tar alltid fem veckor efter midsommar, säger 

han. Å han gör som vanligt men han går lite långsammare å tar lite mer frihet, städar lite å 

sådär haha. Det är ju bara känslan av att ha semester. Det kan man intala sig själv! Å då är det  

så. Jag tror det är lika bra, ska jag säga dig. Det tror jag.121

Ett  hem  är  i  första  hand  inte  skapat  för  arbete,  för  det  ändamålet  finns  arbetsplatser  och 

kontorslokaler. När man pratar om ett hem går konnotationerna i första hand till ett ställe där man 

verkligen känner sig hemma på. Där man är trygg och kan vara precis som man är. Ett hem omgivet 

av ägodelar, minnen, känslor och kanske personer som räknas till ens familj. När mina informanter 

berättar om hur deras privata zoner i hemmet korsas och blir offentliga berättar de om ett normbrott. 

Detta normbrott kan göras helt smärtfritt men ibland skapas känslor av att inte längre helt känna sig 

hemma  i  sitt  hem.  Det  känns  tex  jobbigt  när  den  privata  familjetoaletten  med  dess  intimitet 

förvandlas till  ett offentligt utrymme. Man skulle kunna argumentera för att ett familjekök som 

används i en verksamhet med automatik blir ett queert rum eftersom det blir en arbetsplats. Jag 

menar däremot att queerandet görs först när de föreställda zonerna och dess gränser korsas, både i 

tid och rum. Det är först när mina informanter själva uppfattar något som jobbigt eller när någon 

utifrån ifrågasätter  min informanters vägval och gör gällande att  det är avvikande som rummet 

och/eller tiden queerar.  

Frihetens pris.

Så här långt går det att sammanfatta några av de mest framträdande drivkrafterna till att dels handla 

om behovet av att göra något rent praktiskt. Framförallt framträder tanken om en frihet, i centrum 

för denna frihet finns en kontroll över tid och rum. Det är att själva kunna bestämma över sin tid  

121 Intervju med Mari.
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och sin arbetsplats som många gånger ligger i centralt i mina informanters drivkrafter. För att denna 

frihet ska kunna upplevas fullt ut krävs också att ekonomin finns i verksamheten. När arbetet blir 

för fokuserat på behovet av inkomst upplevs friheten minska. Att tänka på kundernas och anställdas 

behov  minskar  friheten.  Att  marknadsanpassa  sina  produkter  eller  tjänster  minskar  både  den 

konstnärliga  friheten  och känslan av  att  själv  styra  över  sitt  arbete.  De kulturella  och  kreativa 

näringarna  anses  av  de  offentliga  institutionerna  som inte  i  första  hand  drivna  av  ekonomiska 

vinstintressen. Det är som påvisat tidigare i uppsatsen en av de faktorer som gör att näringarna 

anses  skilja  sig  från  andra,  mer  traditionella  näringar.  Mina  informanter  bekräftar  denna 

föreställning under våra samtal. De pratar ofta om den inre drivkraften, passionen, friheten och 

behovet av att skapa och testa sina idéer. Men för att denna frihet ska kunna upplevas fullt ut krävs i 

minsta  fall,  det  jag kallar,  en överlevnadsekonomi.  Kan man få in  pengar så  att  det  räcker  till 

basbehoven blir  den upplevda friheten större.  Det  är  när  pengarna inte  räcker till  som friheten 

upplevs ytterst begränsad. Det är också ekonomin som de flesta hänvisar till när jag frågar om vad 

som upplevs som tufft och negativt laddat med deras verksamheter. Ekonomi är hos de flesta, under 

någon tid, förknippat med känslan av ångest och oro, något som framkommit även i forskning kring 

småföretagande i stort. En rörd och känslosam Chris berättar: 

Man säljer sig själv. Det är ju det, man lägger hela sin själ. Det här är inte ett yrke det är en 

livsstil liksom. Eh å då att ha så svårt att leva … men det, alla tycker att det är värt det tills 

dom går under helt enkelt. Det är ju det. Tills man inte orkar kämpa mer, när det bara är  

uppförsbackar. Och det är ju det i många år. Och för många, de allra flesta faktiskt, så är det 

ju det hela livet. Det är uppförsbackar och kämpa hela tiden för att försöka få det att gå runt, 

få det att gå ihop på nåt sätt liksom.122

Det  ligger  en  utmaning  i  att  försöka  få  det  att  gå  runt.  Denna  utmaning  behöver  inte  stå  i 

motsatskänsla för frihetskänslan. Det kan vara så att just känslan av att utmana något också bidrar 

till frihetskänslan som i Maris och Alice fall när de betonar att det inte skulle vara någon utmaning 

att jobba sina dagliga 8 timmar och få ut sin lön oavsett. Även om en arbetsdag kan vara mycket  

längre än så minskar inte frihetskänslan eftersom gränsen mellan arbetstid och fritid suddats ut. 

”Utan  tvekan  är  det  också  så  att  friheten  upplevs  'priviligerande',  dvs  man  ser  sig  själv  i  ett 

motsatsförhållande till andra grupper i samhället – framförallt anställda...”.123 Chris däremot menar 

att denna frihet kan komma till ett pris. När utmaningen tar överhand, när överlevnadsekonomin 

inte räcker till kan priset som man betalar bli dyrt. Hon berättar om vänner som gått in i väggen och 

som mått väldigt dåligt. 

122 Intervju med Chris.
123 Beckérus & Root 1985 s. 84.
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Jag har tidigare visat hur det kan ses som en social investering att följa vissa givna riktningar  

och linjer.  Genom att  följa företagslinjen finns det  en föreställning om att  få  utdelning på sina 

investeringar i form av till exempel en tryggad ekonomisk framtid. Forskning har däremot visat att 

småföretagare oftast  inte  drivs  av ett  intresse  av att  tjäna så mycket  pengar  som möjligt.  Utan 

snarare har flera likheter med föreställningen av konstnärens drivkrafter. Utdelningen som förväntas 

komma genom att följa konstnärens linje skulle, i  mina informanters fall, kunna sägas vara just 

friheten att bestämma över tid och rum. Genom att välja livsväg innebär det att man väljer bort  

något annat, detta är inte ett aktivt val. Genom att vända sig mot en viss riktning vänder man sig i 

samma stund bort från något annat. Sara Ahmed skriver ”we do not have to consciously exclude 

those things that are not in line. The direction we take excludes things for us, before we even get 

there.”124 Det  kan  röra  sig  om att  välja  bort  en  tryggad ekonomisk  framtid  som anställd,  med 

inrutade tider för arbete och fritid. När personen orienterar sig bort från det blir det till förmån för  

den  upplevda  friheten  över  tiden.  Det  som  väljs  bort  genom  orienteringen  kan  också  vara 

möjligheten till att resa bort med familjen på semester till förmån för mer tid hemma. Investeringar i  

kulturentreprenörskapets  och  småföretagandets  vägar  kan  dock  komma  att  stå  individen  dyrt. 

Genom att lägga in sin passion och ofta många, långa timmars arbete, genom uppluckringen av 

arbetstid  och  fritid.  Genom den  ekonomiska  utmaningen,  kan  kostnaden bli  utbrändhet.  David 

Karlsson varnade för att romantisera arbetsförhållandena som politiken förespråkar som framtidens 

arbetsmarknad. Just för att priset kan bli dyrt. Chris berättade om hur det blivit för mycket för henne  

och flera som hon känner. Arbetsbördan och utdelningen kommer i obalans. 

Tillväxtorienterad?

Kulturentreprenörens största drivkraft är en annan än ekonomisk, både enligt mina informanter samt  

enligt de politiska föreställningarna. Men i den politiska diskursen är den ideala kulturentreprenören 

också tillväxtdriven som vi kunde se i kapitel  två. Det finns här flera beröringspunkter med en 

småföretagardiskurs.  Även småföretagare har  andra drivkrafter än ekomiska och det  finns  stora 

förväntningar  på  dem  att  bidra  till  samhällsutvecklingen.  Den  ideala  kulturföretagaren  och 

småföretagare ska vilja ta tillvara på den enorma tillväxtpotential som verksamheten anses besitta. 

Man ska drivas av  att  vilja  ta  ett  samhälleligt  ansvar  och skapa  tillväxt  och  utveckling både  i 

regionen, i landet och på global nivå. Under mina intervjuer med bland annat Mari och Rikard 

kommer vi in på ämnet internationalisering. Mari och hennes verksamhet är ett av de företag som 

lyfts fram av regionförbundet som en förebild inom de kulturella och kreativa näringarna. Men för 

Mari är det inte aktuellt att växa internationellt även om den så kallade potentialen finns där. Mari 

124 Ahmed 2006 s.15.

61



berättar:

Alltså det där, det är inget för oss. Det känner jag att det kostar för mycket pengar och det blir  

inget. Nej. Alltså man måste ju jobba så himla mycket. Det är inte så att man kan ha en 

utställning så händer det saker. Det är mycket mer jobbigt [betoning på mycket]. Då måste 

man liksom bygga sig ett namn och alltihopa det där, ja. Vi har ju gjort det på ett visst vis här.  

Det är ju många som vet vad vårt företag är. Men det är ju för att vi hållit på länge. Det tar ju 

tid. Så ska man ju också hålla det man lovar. Det gäller ju att ha grejerna som en visar. /.../ 

Det följer ju med så mycket som dom [från politiskt håll, förf. anm.] inte tänker på.125

För Mari  och Alice skulle en internationalisering innebära ett  nytt  sätt  att  arbeta på.  De skulle 

behöva lägga upp helt nya strukturer i företaget. Produktionen skulle behöva öka och de skulle 

behöva hitta nya distributionskanaler och arbetssätt. För henne skulle det innebära att företagandet 

helt skulle ta över. Hennes drivkraft att kunna göra saker precis när och hur hon vill och önskan om 

att  få vara hemma skulle  komma att  begränsas.  På det här  sättet  går hon och hennes företag i  

motsatt riktning mot vad man från politiskt håll vill åstadkomma. Det är företag som Maris som har 

en stor ekonomisk potential som man vill främja. För att leva upp till den föreställda idealbilden 

skulle Mari här behöva orientera sig mer mot entreprenören. Genom att bli mer ”tillväxtorienterad” 

skulle hennes företag kunna bli globalt med en mycket större ekonomi. Men genom att gå sin egen 

livsväg är en internationalisering en av de saker Mari orienterar sig bort från. Hon väljer aktivt bort 

det eftersom det går emot hennes drivkrafter och syn på vad ett gott liv är. Det som följer med på 

internationaliseringsvägen  är  för  henne  inte  eftersträvansvärt  utan  mer  förknippat  med  en  stor 

mängd arbete av oönskat slag vilket är en begränsning av hennes frihet. 

För Rikard ser det annorlunda ut. Rikards företag är relativt nystartat. Sedan ett drygt år 

tillbaka driver han och hans kollega sitt  kreativa produktionsbolag i en av region Almas största 

städer. Rikards verksamhet finns inte med som en förebild i den trycksaken (box21) från RAK-

projektet som regionförbundet skapat. Även för Rikard är en av de största drivkrafterna möjligheten 

att få göra det han brinner för. Han arbetade tidigare som anställd i ett liknande bolag men ville ha 

en större utmaning och större möjlighet få göra sina egna grejer. Genom företagandet har han dock 

märkt att han minskat ner en del på sitt egna experimenterande i det kreativa uttrycket då det blivit  

viktigt  att  möta  kundens  efterfrågan.  Han tar  mindre  risker.  När  jag  frågar  Rikard  om hur  en 

önskvärd framtid skulle se ut finns där ett stort företag med, centralt i bilden. Han och hans kollega 

ser ett scenario där de är ett stort företag med många anställda. Rikard berättar:

R: Drömscenariot 5-10 år? Eh då skulle vi ha, då skulle vi ha kanske 10- 20 anställda. Och 

125 Intervju med Mari.
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finnas i kanske tre städer i Sverige. Det skulle vara drömscenariot. 

M: Hur skulle ditt liv se ut då?

R: Alltså jag har alltid velat bo på landet förr eller senare. Så jag kommer nog bo på landet i  

alla fall. /.../ Bo vid en sjö någonstans, alternativt hav. Å sen relativt nära in till stan tror jag.  

Sen skulle jag väl säkert jobba alldeles för mycket. Egentligen har jag väl alltid velat ha det  

här att man har ett jobb där man inte behöver vara på en plats. /.../ Mitt absoluta drömjobb är 

att sitta i ett hus i Italien. Åh sitta såhär vid ett fönster utan ruta med en laptop och göra lite  

uppdateringar på en kultur- webbtidning till exempel. Det är nog min dröm tror jag. Men... 

det krävs mycket tror jag för att det ska bli så. Man får jobba lite först.126 

I förlängningen är det inte att företaget ska växa i sig som är den största drivkraften för Rikard. För 

honom är det tanken om det goda livet som väntar vid vägens slut som driver honom vidare. Så 

länge han investerar i rätt väg och orienterar sig därefter kommer han att bli belönad med den typ av  

livsstil som han drömmer om. Att  orientera sig mot företagsvägen utlovar en större verksamhet 

vilket i sin tur möjliggör den livsstil och livssituation som Rikard ser som eftersträvansvärd. Han är 

beredd att investera mycket arbete i vägen och på det sätt som förväntas med den valda riktningen, 

även om det innebär en restriktion eller ett mindre risktagande i det konstnärliga uttrycket, dvs en 

orientering bort från konstnärsvägen. 

Det optimala självförverkligandet

Denna uppsats inleds med ett citat av den nuvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth. Hon 

beskriver i citatet hennes syn på en kulturentreprenör. Fokus läggs på att denne person arbetar med 

sin  stora  passion.  Adelsohn Liljeroth  gör  oss  uppmärksamma på  att  det  inte  är  ett  lätt  arbete.  

Kulturentreprenören är ensam, men denne är också lycklig. Trots allt. Chris berättar på följande sätt 

om hur det ibland kan kännas att gå upp på scen:

Å jag ville verkligen inte. Jag kände inte för det ett dugg. Och att det här med folk säger att  

det  bara  är  kul  och  roligt  att  jobba inom kultur..  dom vet  fan  inte  vad  dom pratar  om. 

[känslosam]  Det är så jävla slitigt liksom. Men när man kommer dit och ser alla människor  

som kommer dit och det är den glädjen man ger och dom bara applåderar och man känner den 

totala [ploooffff-ljud] energin som man får tillbaka. Och… det gör det ju värt det. Men att 

gång på gång mellan dom här gångerna kämpa, kämpa, kämpa för att klara av att fortfarande 

kunna gå upp dit nästa vecka och stå och ge och leverera samma energi och samma glädje  

fast  jag inte vet vad jag kan äta imorgon för jag har inte råd att  köpa mat liksom. Dom 

kontrasterna...127

126 Intervju med Rikard.
127 Intervju med Chris.
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Det är situationer som denna jag tolkar att kulturministern hänvisar till när hon säger trots allt.Trots 

att  det  är  ett  ensamt  arbete  och svårt  att  hitta  försörjning  anses  ändå kulturentreprenören  vara 

lycklig. Lycklig för att denne får testa sin idé och arbeta med sin största passion och därigenom 

förverkliga sig själv. Då ska det inte göra något att livet är hårt och att den ekonomiska situationen 

och arbetsförhållandena många gånger är tuffa. Även Chris hänvisar till självförverkligandet när 

hon berättar vidare om sin sambos val att lämna karriären som civilingenjör för en framtid som 

skådespelare. Ett val som uppenbarligen väcker blandade reaktioner hos omgivningen. 

men han vill ju skådespela och dansa, det är hans stora passion. Så att det är häftigt och jag 

stöttar honom till 100% såklart. Så han är ju... 36 år. Så att det är ju många som har varit  

väldigt skeptiska.

M: Ja precis hur reagerar folk på det? 

C: Hahah ja, dom som har lite vett i huvudet, dom tycker att det är bra hehe alla andra tycker  

att det är ganska … ja men dom är nog väldigt förvånade skulle jag säga. Sen är det många  

som beundrar honom också. Det tror jag faktiskt att dom allra flesta gör i hemlighet, även 

dom som klankar ner på han liksom. (intervju med Chris)

Att sambon väljer att byta bana från en attraktiv livsväg med ett eftersträvansvärt mål med välbetalt 

jobb och tryggt arbetsliv ter sig svårt att förstå för många i deras omgivning. Han avviker från den 

normativa väg som han slagit in på för att re- orientera sig mot en annan riktning. På det sättet kan 

man säga att han queerar. Speciellt eftersom han är i en ålder där man förväntas ha gjort sitt livsval. 

Chris visar genom att nämna hans ålder och hänvisa till att omgivningen reagerat starkare på grund 

av just  den att  det finns en norm i samhället där en 36-årig ingenjör inte byter bana till  att bli  

skådespelare. Men ett annat synsätt, som också visar sig i omgivningens reaktioner är beundran för 

hans mod och förverkligandet av sina drömmar och sig själv. Genom att satsa på en konstnärlig 

yrkeskarriär genomför han det som ses som det optimala självförverkligandet, han ger uttryck för 

det som upplevs som en ”inre sant jag”. 

Sammanfattning kapitel 4.

I detta kapitel har jag undersökt hur mina informanter resonerar kring drivkrafter. Jag har frågat mig 

vad det är som driver dem i arbetet och vilken roll drivkrafterna spelar för hur de uppfattar sig 

själva och sin verksamhet. Det gick att konstatera att några drivkrafter som kom upp var bland 

annat möjligheten till att vara hemma och att få styra sin egen tid. Att få bestämma över tid och rum 

innebar att man upplevde en känsla av frihet. Att själv få styra över tid och rum kan sägas vara en 

del av det goda livet som man som kulturentreprenör investerat i. 
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Ekonomiska drivkrafter kom i andra hand, istället var det föreställningen om friheten som 

sattes  i  första  rum.  Men  om  det  inte  fanns  en  överlevnadsekonomi  i  mina  informanters 

verksamheter och liv minskade upplevelsen av frihet. Love påpekar relationen mellan känslan av 

frihet och ekonomi genom att medvetandegöra att han trots känslan av frihet alltid är beroende av 

den omgivande ekonomin och människors möjlighet att köpa hans saker. Inte heller drivkraften av 

att  få styra över  sin tid  och plats  var  oproblematisk.  Frihetskänslan är beroende av att  zoner  i 

hemmet mellan det privata och offentliga upprätthålls. Genom olika gränsförskjutare där zonerna 

går in i varandra skapas en press och en känsla av minskad frihet.

I nästa kapitel ska jag undersöka relationen mellan hobbyism och professionalism samt vilka 

strategier mina informanter använder sig av för att bli betraktade som professionella och seriösa 

inom sitt område. 
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5. VAD JOBBAR DU MED EGENTLIGEN DÅ?

… skulle vara lugnt om du hade respekt men
jag vet hur du är och jag ser vad du tänker

”är du en sån där vegan eller?”
bordsplacering hamnar bredvid nån notarie

”jaha musik kan man leva på det?”
har sjukt svårt att relatera till er och ömsesidigheten är smärtsamt uppenbar

”skalu gö nälu bli vuxen la?”
Jaha nähä jaha nähä mhm
jaha nähä jaha nähä mhm
jaha nähä jaha nähä mhm

joråsatt joråsatt för fan

Lootroop Rockers Den obekväma tystnaden

Looptroop Rockers sjunger i  låten  Den obekväma tystnaden om reaktioner  som följt  på när de 

berättat om att de jobbar med musik. Kan man leva på det? Vad ska du bli när du blir vuxen då? 

Texten sätter fingret på något som både jag själv och många av mina informanter upplevt, nämligen 

ett ifrågasättande av ens livsval och känslan av att bli bedömd utan att räcka till.  

Vi promenerar från huvudbyggnaden till den byggnaden där seminariet ska vara. Jag tar  

sällskap med en person som jobbar med KKN-frågor i en region.  – Vad gör du då? Frågan som  

varje gång den ställs utlöser en mindre kris i min hjärna. Vad ska jag svara? Student? Företagare?  

Jag berättar om företaget, stolt över det och projektet som vi jobbar med för tillfället. Snabbt därpå  

kommer frågan – Kan ni leva på det då? Många känslor väller upp inom mig, en typ av skam,  

trötthet, framtidsångest, osäkerhet men samtidigt ilska. Hur ska jag förklara på bästa sätt? Jag  

berättar urskuldande att, nej det kan vi ju inte direkt än. Vi är fortfarande studenter så vi gör det vi  

hinner.  Kvar  sitter  känslan  av  att  bli  bedömd  och  inte  riktigt  nå  ända  fram.  Uppenbarligen  

kvalificerades  varken svaret  ”student” eller  ”deltidsföretagare” in som någon att  ta  på allvar.  

(Anteckningar från Generatorkonferensen)

Mitt  deltidsföretagande och min position som student  gjorde att  jag på denna konferens 

misslyckades med att göra positionen  framgångsrik från den andra personens synvinkel. I detta 

kapitel undersöker jag relationen mellan professionalism och hobbyism samt hur mina informanter 

ser på och förhåller sig till de bägge positionerna. Jag undersöker även hur region Alma definierar 

ett framgångsrikt KKN-företag i RAK-projektet.
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Under min intervju med företrädaren för regionförbundet kommer vi in på hur urvalet av förebilder 

till  RAK-projektet  gick  till.  Det  blir  uppenbart  att  ämnet  professionalitet  fanns  centralt.  För 

regionförbundet  förknippas  professionalitet  inom  KKN  med  framgångsrikt  företagande.  Med 

framgångsrikt menar de ekonomiskt framgångsrikt. Siv, företrädaren för regionförbundet, säger att 

förebilderna helst ska visa på rena svarta siffror och ha möjligheten att försörja sig själv och någon 

annan.128 Hon berättar vidare att det har varit svårt att till exempel hitta musiker som lever upp till 

de här kriterierna eftersom band och andra konstellationer inte verkar drivas som rena företag med 

heltidsanställda.  Föreningsverksamhet  platsar  inte  in  som förebild  eftersom det  inte  räknas  till 

näringar, enligt regionförbundets företrädare. Trots detta har de ändå en ideell förening med som 

förebild i RAK-projektets trycksak. Det förklara de med att personerna i just den här föreningen har 

ett sånt driv och den skulle egentligen kunna fungera som ett företag redan idag. Föreställningen om 

professionalism får på så sätt reella konsekvenser, de skapar praktik. Det är de verksamheter som 

lever  upp  till  regionförbundets  bild  av  en  professionell  verksamhet  som  premieras,  oavsett 

verksamhetens karaktär. En förening kan således anses professionell och få ta del av stöd om de 

som arbetar i den besitter ”rätt” egenskaper. Egenskaper som förknippas med företagsamhet. 

Under  min  konferensupplevelse  kände  jag  mig  ifrågasatt  och  otillräcklig  både  som 

företagare och som professionell arbetstagare då jag ännu inte var klar med min studier. Jag kände 

att  jag  på  något  sätt  behövde  legitimera  min  verksamhet.  Jag  förklarade  till  exempel  mitt 

deltidsföretagande med att jag fortfarande studerade så att tiden inte räckte till mer fokuserat arbete. 

Det som jag upplevde som ett ifrågasättande av mina val och mitt arbete är för mig ett tecken på att 

jag valt en annan livsväg än en normativt eftersträvansvärd. Min samtalspartner markerade genom 

bland annat tonläge och frågor att  jag varken levde upp till  normen som arbetstagare eller som 

kulturentreprenör. Även om jag gjort  ett medvetet  val av riktning bort  från en normativ väg så 

skapar ifrågasättandet och markerandet från omvärlden känslor av obehag och otillräcklighet hos 

mig. I intervjuerna med kulturföretagarna har det framkommit att jag är långt ifrån ensam om dessa 

känslor. För både mig och mina informanter innebär våra val att vi gått ifrån dels en samhällelig 

norm om vilken utbildning man bör investera i, dels på vilket sätt man borde driva företag på. Även 

om normbrottet  kan vara  en viktig  del  i  identitetsskapandet  både  som konstnär,  humanist  eller 

kulturentreprenör innebär ifrågasättandet att man blir tvungen att reflektera och förklara sina val 

samt legitimera sin verksamhet och förankra positionen som professionell. Det informanterna tar 

spjärn emot är föreställningarna om den barnslige, ostrukturerade hobbyisten som kostar samhället 

pengar. 

Att man alltid har hört det där att jag håller på -ja du pysslar lite med det där. Säger dom. Det 

128 Intervju med Siv.
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är ytterst få under åren som har tagit mig på allvar. Det här är mitt jobb och det är det än  

idag. /.../ Här har jag hållit på med det här i hela mitt liv. Och dom säger såhär – ah du är 

lärare? Kan du leva på det här eller du kanske har en stor plånbok? Faaan då måste jag hela 

tiden – A jag har levt på det här och fött upp tre döttrar utan några som helst bidrag eller 

nånting. Så att då tycker jag att det är jobbigt.129  

Love berättar om att han ofta genom åren fått försvara sig mot besökare som trott att han egentligen 

jobbat med något annat, haft rika föräldrar eller antytt att han måste sälja saker vid sidan av för att 

kunna överleva.  Besökare har svårt  att  tro att  han endast  jobbar med att  driva sin konstnärliga 

verksamhet och inte har ett ”riktigt” jobb vid sidan av. Han berättar om människor som inte förstår 

hur han kan försörja sig på att hålla på och ”pyssla” lite grann. Att behöva försvara sitt sätt att leva  

och arbeta på blir i längden jobbigt. Love berättar att han för det mesta lyckas svara och förklara  

utan att ta åt sig för mycket, utan att låta det bli känslosamt och personligt. Men ibland blir det för 

mycket. När besökarna gång på gång markerar Loves normbrott blir det jobbigt för honom. Det är  

då han behöver försvara och legitimera sin livsvärld. Detta gör han genom att ibland fråga samma 

sak tillbaka, exempelvis – ingenjör? Kan man leva på det? Loves strategi här blir att ifrågasätta 

normen för att ta tillbaka makten att definiera vad som är att leva och arbeta. Att  Love nu blir 

tillfrågad om och ställer  ut  sina ”grejer” runt om, på landets erkända kulturinstitutioner blir ett 

tecken på ett erkännande av hans professionalitet och en symbol för legitimering. 

Föreställningar om kön och ålder

Under mina intervjuer visade det sig att föreställningar om kön och ålder kom att ha betydelse för 

hur man la upp strategier för att bli kategoriserad som professionell. ”Ålder är att betrakta som en 

social ordning, mer eller mindre central för samhällets organisering. Men ålder kan knytas till makt 

och olika typ av hierarkisering. Vissa ålderspositioner ger fler fördelar än andra.”130 

Rikard är mycket medveten om hur föreställningar om kön och ålder påverkar bilden av 

honom  och  hans  verksamhet.  Rikard  är  i  30-årsåldern  och  är  verksam  inom  det  som  kallas 

mediabranschen, en bransch med relativt låg genomsnittsålder. Rikard har utbildat sig på en treårig 

högskoleutbildning. Det finns en mängd olika utbildningar inom mediabranschen och han berättar 

att detta är ett problem då det drar ner anseendet och förtroendet för branschen. På grund av att det 

finns så många utbildningar på alla nivåer, utexamineras en stor mängd människor som vill jobba 

med området. En majoritet av dessa är inte seriösa, eller vet inte vad de vill, enligt Rikard. Detta gör  

att han som relativt ung kille i branschen hela tiden måste arbeta mot och bevisa att han inte tillhör 

129 Intervju med Love.
130 Ambjörnsson, Fanny & Maria Jönsson (red) 2010. Livslinjer berättelser om ålder, genus och sexualitet, Göteborg; 

Makadam, s.12.
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den oprofessionella kategorin unga killar som ”leker runt” för statusens skull. Hans strategi för att  

komma undan den kategoriseringen är att så mycket som möjligt leva upp till föreställningen om 

företagaren. Det blir viktigt att vända sig bort från bilden av den omogna, oseriösa konstnären. Men 

ibland, när det ger honom en fördel, kan han medvetet dra nytta av den bild som han samtidigt 

vänder sig bort från.

För det är många företag som känner att, det ser så gammalt ut och folk kanske har sagt det 

till dom att – Va är det bara 50+ som är hos ert företag? Och då finns det ju en finness med att  

vi är unga. För vi har ett samarbete med en reklambyrå som dom är lite äldre i. Så dom ser  

det som en finess att vi är unga. Vi kan komma med lite fräschare idéer eller vad man säger. 

Dom är ju jätteduktiga men dom vet att vi tänker annorlunda. ...Så att det är en fördel i att  

vara ung också, absolut det är det.... Men mest nackdelar.131  

Rikard beskriver även starten av sitt företagande som ett mandomsprov. Det är nu han ska ta allt han 

tidigare lärt sig och visa att han kan klara sig själv, det är nu han ska bli. Strategin att leva upp så 

mycket som möjligt till bilden av företagaren innebär vardagspraktiker. För Rikard och hans kollega 

har det varit väldigt viktigt att till exempel ha ett kontor där de kan ha möten och där arbetstid blir 

arbetstid. Rikard berättar också om att de lägger tanke och pengar på saker som kanske är onödiga 

men som betyder mycket för just bilden av företaget som professionellt. De har därför satsat på att 

ha en växel så att de kan koppla samtal mellan varandra. Jag har tidigare också varit inne på att de 

anpassar klädsel efter situation. På ett kundmöte klär de sig annorlunda än de gör i vardagen för att  

ge ett ”seriöst” intryck. Det är kläder som traditionellt förknippas med företagaren så som kavaj,  

skjorta eller liknande. För Rikard har föreställningen om kön och ålder kombinerat varit både en 

fördel och en nackdel för hans arbete. Manligt kön kombinerat med låg ålder förknippas lättare med 

föreställningen om det manliga konstnärsgeniet och allt som associeras därvid. Rikard kan i vissa 

situationer dra fördel av den föreställningen men måste oftast kämpa för och hitta strategier för att  

vända sig bort från den bilden då den också signalerar icke-seriositet och barnslighet. 

Det skulle  kunna gå att prata om Rikards företagande som en strategi för ett sätt  bli  ett  

varande. Här skulle begreppen human beings och human becomings kunna användas.132 Begreppen 

har med ålder att göra och att se vuxna och barn som skilda kategorier. Medan  beings ses som 

vuxna, fullvärdiga medborgare av samhället och som är värda respekt är  becomings de som inte 

ännu lever upp till det. När man tänker på ålder skulle exempelvis barnet ses som en  becoming. 

Barnet är en ännu ofullbordad samhällsmedlem, oförmögen att tänka och handla på egen hand men 

131 Intervju med Rikard.
132 Ambjörnsson & Jönsson 2010 s. 12-13.
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med potentialen att i framtiden kunna göra det.133 I Rikard och de andra kulturentreprenörernas fall 

kanske  det  snarare  handlar  om  ett  slags  företagarvarande  och  företagarblivande.  

Kulturentreprenören ses idag som en företagarbecoming. Genom att orientera sig mot och vända sig 

till en företagsriktning kan de bli beings- varanden och på så sätt bli tagna på allvar. 

Även Mari och Alice har i sin verksamhet träffat på och blivit påverkade av föreställningar 

om kön. Dessa föreställningar har lett till problem för dem där deras verksamhet blivit påverkad. 

Det har påverkat dem personligen och skapat negativa värden då de exkluderats från att till exempel 

få ta banklån. Detta på grund av att deras kön tillsammans med verksamhetens karaktär kopplas till 

föreställningar om feminin hobbyverksamhet. Mari berättar om när de i början behövde ett lån för 

att kunna köpa in maskiner men att deras män var tvungna att ta lånet eller gå i borgen. Även när de 

varit i kontakt med länsstyrelsen har de mötts av en attityd där deras verksamhet klassats som hobby 

och där de inte fått hjälp utan där deras makar har efterfrågats. Genom att vara kvinnor och bedriva 

textilverksamhet  avvek de från en traditionellt  manlig företagarnorm. De accepterades inte som 

seriösa företagare utan exkluderades från den linjen på grund av att de inte kunde leva upp till 

föreställningarna som rådde vid den tiden. Det är tydligt att idealiserade föreställningar om kön, 

konstnärlig verksamhet och företagande påverkar hur den sociala praktiken fungerar. 

Och jag menar, det är nåt lustigt med det där. Det trodde en ju inte men det är ju som att en  

del tror att en inte kan tänka lika bra som en karl. Hahaha näe det är ju så. Men sen är det ju, 

en får akta sig för, för som sagt var. Textilbranschen är den värsta tänkbara. Det tror jag. För 

det är liksom syjuntekör... på nåt vis. Och det har vi haft många som sagt, - ja men är det  

såhär? Jag trodde ni satt där runt ett bord å sydde.134 

När de ombildade verksamheten från ett  handelsbolag till  ett  aktiebolag märkte Mari  också en 

skillnad i hur de blev bemötta. Som aktiebolag var det lättare att bli tagna på allvar och ses som 

professionella.  Bemötandet  från  banker  och  offentliga  institutioner  har  gjort  att  de  i  dag  inte 

funderar över exempelvis banklån som ett alternativ. Mari berättar att de inte räknar med att kunna 

få  den  sortens  hjälp.  Hon  tycker  att  det  har  blivit  bättre  med  åren  men  att  attityderna  och 

föreställningarna kring textilbranschen ändå hänger kvar. Många av besökarna bekräftar den bilden 

när de uttrycker sin förvåning över omfattningen och sättet  själva produktionen bedrivs på. För 

Mari och Alice har storleken på verksamheten, bolagsformen och antalet anställda, dvs förmågan att 

leva upp till föreställningarna om företagaren fungerat som motvikt mot bilden av den kvinnliga 

hobbykonstnären som sitter och syr på sin fritid. Mari berättar om dessa upplevelser som något som 

framförallt hände i ett förflutet. Det var i början som de mest stötte på dessa attityder och hinder 

133 Ambjörnsson & Jönsson 2010 s.12.
134 Intervju med Mari.
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även om kunder fortfarande kan ge uttryck för liknande föreställningar. Amy i sin tur vittnar om att 

föreställningar om kön, och ålder, fortfarande spelar in i mötet med offentligheten. När hon skulle 

dra igång verksamheten kontaktade hon först den kommun som hon nu bor och är verksam i. Hon 

hade  lokaliserat  ett  behov  hos  dem och  kom med ett  förslag  på  en  lösning.  I  kontakten  med 

kommunföreträdarna kände hon att de i början inte tog henne på allvar. Amy berättar:

Så då gick jag till kommunen å så sa jag det att nu har jag funderat på det här och det här. 

Varför finns det liksom ingen mötesplats eller så? Å då sa dom det – A men lilla gumman, vi 

är för få här, det funkar inte. Då blev jag galen och tänkte jaha ja...135 

Hon var då i mitten av tjugoårsåldern, färdig med sin 3-åriga högskoleutbildning och arbetade som 

projektledare inom ett EU-finansierat projekt. Kommunen trodde varken på Amy som person eller 

på  den verksamhet  som hon ville  driva.  De ansåg att  kommunen var  alldeles  för  liten  och att  

invånarna för få för att få verksamheten att gå runt. Amy satte igång en organisation som idag kan 

sägas leva upp till flera av de önskvärda karaktäristika för verksamheter inom KKN. Verksamheten 

sysselsätter  ett  flertal  personer,  den aktiverar  bland annat ungdomar och är gränsöverskridande. 

Genom organisationens aktiviteter utvecklas kommunen som de är verksamma inom. Invånare möts 

över generationsgränser och ungdomar med problem kan få sysselsättning och hjälp via dem. Amys 

verksamhet  är  både  socialt  ansvarstagande,  grundad  på  kulturella  och  konstnärliga  uttryck, 

tillväxtdriven och kreativ.  Men hon hade stora svårigheter att  i  början bli  sedd som seriös från 

offentligt håll. Amy kan idag arbeta som deltidsanställd i organisationen vilket hon ser som en stor 

fördel. Hon berättar att hennes visioner för verksamheten ”halkat efter” under den ideella tiden då 

hon  samtidigt  varit  tvungen  att  ha  ett  annat  jobb.  Nu,  med  anställningar,  kan  de  utöka 

verksamhetens omfattning och hon själv kan börja ha en fritid igen. Hon berättar i vår intervju att de 

försöker driva föreningen mer med ett företagstänk nu så att de ska ses som mer seriösa och ge 

möjlighet till att utveckla verksamheten. Att driva det mer som ett företag säger Amy innefattar att 

ta betalt för det de gör och hålla lokalerna och dess omgivning i ordning så att de kan anses vara 

representativa. Det får helt enkelt inte se skräpigt eller stökigt ut på platsen. 

Amy möttes av en ”lilla gumman” attityd från kommunens håll och hon beskriver ilskan i att 

bli bemött så. Det är tydligt att kön och ålder påverkade bemötandet. I begreppet ”lilla gumman” 

finns ett infantiliserande och ett omyndigförklarande. Amy blev inte sedd som en vuxen människa 

som man behöver ta på allvar hon blev snarare sedd och markerad som en becoming. Detta på grund 

av hennes ålder, kön och jag skulle också säga att hennes verksamhets karaktär bidrar. Att från 

offentligt håll ge uttryck för denna attityd är att manifestera en makthierarki baserad på, i detta fall,  

135 Intervju med Amy.
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både kön och ålder.   

På vems villkor?

Jag  ursäktar  mig  för  min  bordskamrat  och  tackar  för  mig.  Jag  berättar  att  jag  tyvärr  måste  

avlägsna mig för att ta sista tåget tillbaka till Uppsala. Jag och min medgrundare i företaget har  

såklart inga pengar att bo kvar på hotell för. Kristoffers lägenhet ligger en timmes tågresa och 100  

kr bort. Min bordskamrat påpekar vilken ojämlikhet som råder mellan deltagarna. ”Ni till exempel  

är  väl  här  mer  eller  mindre  på  er  fritid?  Medan  jag  är  här  och  får  betalt,  liksom  alla  

kommunanställda.” Det ligger mycket i det han säger. Vi småföretagare har alla en förhoppning att  

konferensen ska betala tillbaka sig genom framtida jobb via de kontakter vi hoppas få. 

Nästa dag på konferensen, tillbaka i Gävle efter en sen kväll och väldigt tidig morgon. Jag  

och Kristoffer har tillsammans med de två andra småföretagen vi träffat, just kommit överens om  

att  vi  borde göra något  tillsammans i  framtiden.  I  stolen bredvid mig sitter en vit  man i  övre  

medelåldern, från ett regionförbund. Han fyller i blanketten ”Arvodering för förtroendevalda”. Jag  

tänker, jaha här sitter makten personifierad. Jag undrar vad han fått ut av konferensen och varför  

han ville åka på den. Något säger mig att vårt konferensdeltagande fundamentalt skiljt sig åt.136

Under konferensen skämtar en man från scenen om att det som satsningen på KKN verkligen gett, 

det är möjligheten för konferensanläggningar att blomstra. I deltagarlistan från konferensen är det 

lätt  att  se  att  en  slående  majoritet  av  deltagarna  kommer  från  offentlig  sektor.  Kanske  inte  så 

konstigt då Generator startade som ett nätverk för just regionförbund som ville arbeta med KKN. 

Men  det  ser  likadant  ut  om  jag  tittar  på  de  övriga  deltagarlistorna  från  de  konferenser  och 

seminarier jag besökt. Visst finns kulturentreprenörerna representerade. Någon får till och med hålla 

i ett seminarium där de berättar om sin ”resa”. Någon sitter med i en panel. En annan visar upp sin 

verksamhet i  en monter.  Under Generator12 får däremot ett  flertal  kulturutövare större plats än 

vanligt. Jag har redan beskrivit inledningsuppträdandet. Även under middagen på kvällen bjuds det 

på ett framträdande. Känslan av att bli talad om, och inte till, återfinns annars allt för ofta hos mig 

och andra entreprenörer. En av småföretagarna jag lär känna under konferensen sätter ord på det. 

Hen undrar när det är dags att sluta prata om oss entreprenörer och faktiskt börja handla. När ska 

allt detta lovordande sättas i handling och vi få betalda uppdrag?

Genomförandet  av  den  nationella  satsningen  för  främjande  av  KKN har  resulterat  i  en 

mängd olika projekt på framförallt regional nivå. Ute i regionerna har många kulturentreprenörer 

136 Utdrag ur fältanteckningar från Generator12.
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deltagit  i  dessa  projekt  där  de  bland  annat  fått  nya  kunskaper  och  nya  kontakter  som 

förhoppningsvis lett till nya uppdrag. Satsningen har om inte annat lett till att öka medvetenheten 

hos beslutsfattare  och allmänhet  om att  det  finns verksamheter inom de kulturella och kreativa 

näringarna.  I  genomförandet  av  satsningen  har  exempelvis  Tillväxtverket  och  regionförbunden 

träffat  och  kartlagt  behoven  hos  entreprenörer  på  området,  allt  för  att  förankra  och  grunda 

genomförandet på hur det ser ut i ”verkligheten”. Flera av mina informanter är ändå kluvna till hur 

de ska se på dessa projektsatsningar, de är inte enbart positiva. Chris har som jag nämnt tidigare 

hoppat av två projekt som regionförbundet varit delaktiga i. Båda gångerna på grund av att hon inte 

känt sig hemma där med sin verksamhet. Hon tyckte inte heller att de som ledde projekten hade  

tillräckligt god inblick i  hur det  kunde vara att  driva kreativa verksamheter.  De var inte själva 

kreatörer. Hon kände därför inte att det gav henne tillräckligt för att hon skulle vara beredd att  

investera sin tid. Love berättare om sitt deltagande i ett projekt som riktade sig till hantverkare:

L: Men i det projekt jag var med i så kanske vi träffades ett antal gånger under en vår. Och så  

kanske dom [projektledarna, förf. anm.] kom och var dåligt förberedda eller nånting. Och vi 

hade  ju  satsat  på  det  där  och  dom hade  ju  sitt,  kanske  inte  månadslön,  men  i  alla  fall 

ersättning. Ja månadslön var det ofta. Och vi skulle bidra med vårat, då var vi bara som nåt 

slags råmaterial för deras. Då blir man ju också såhär lite less på det. Att vi aldrig får ihop ett 

öre utan att ja, så länge verktygen ligger still så får man inga pengar. Så på så vis är det lite ... 

Ja man har ju haft sina funderingar …137 

Under en annan konferens jag besökt, anordnad av ESBRI och Tillväxtverket, var två politiker, en 

från Socialdemokraterna och en från Moderaterna, medverkande i en paneldiskussion. De bägge var 

helt överens om att kulturella och kreativa näringar har en otroligt viktig roll i framtiden och är en  

viktig  del  av  ekonomin.  Retoriken känns  igen  från  kapitel  två.  Det  är  social  inklusion,  aktiva 

medborgare, ökad demokrati, förbättrad hälsa, ökad tillväxt, regional utveckling etc som nämns. En 

av dem betonar att vi i Sverige har klarat oss ur den ekonomiska krisen så bra att vi inte ens behövt  

strama åt den offentliga kulturbudgeten. Vi har till och med ökat den. Politikern hänvisar sedan till  

några grannländer samt Portugal och Grekland som dragit in sina kulturbudgetar helt och hållet. Jag 

kan inte låta bli att se en tvetydighet i det politikerna säger. I ena stunden berättar de om hur lyckade  

satsningarna på KKN har varit ur ett tillväxtperspektiv. De bägge politiska blocken är helt överens 

om att kulturentreprenörerna är jätteviktiga för att skapa tillväxt och social hållbarhet i samhället. I 

nästa stund visar de att i praktiken är det tack vare att landets ekonomiska förutsättningar ser ut som 

de  gör  som  vi  kan  satsa  på  KKN.  I  detta  synsätt  ryms  en  motsägelsefull  attityd  kring 

kulturföretag(aren). Dels en stark tilltro samtidigt med en misstro på KKN-satsningen.

137 Intervju med Love.
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Att ta sig själv på allvar. 

KKN pekas ut och upplevs som annorlunda från andra näringar bland annat på grund av att det sägs 

att de verksammas drivkrafter i första hand är andra än ekonomiska. Med detta följer en inbyggd 

risk när det kommer till synen på dessa verksamheter som professionella och seriösa. Genom att de 

ekonomiska drivkrafterna, hos kulturentreprenörerna, placeras längre ner på en behovstrappa skapas 

ett  system  som  gör  det  svårt  för  de  verksamma  att  ta  skäligt  betalt  för  sina  

produkter/tjänster/saker/upplevelser  etc.  Det  verkar  existera  en  uppfattning  bland beställare  och 

offentliga  aktörer  att  om man kan erbjuda  andra  belöningar  som tillfredsställer  kulturutövarnas 

andra  drivkrafter  anses  personerna  ändå  uppfatta  det  som ”värt  arbetet”.  Det  kan  röra  sig  om 

belöningar som svarar på drivkraften att ”nå ut” med sina uttryck, drivkraften att dela med sig och 

passionen inför skapandet och att få visa sin verksamhet inför en publik. Att drivas av i första hand 

andra målsättningar än ekonomiska är inget som är unikt för företag inom kulturella och kreativa 

näringar.  Många  småföretagare  inom  andra  branscher  framhåller  helt  andra  saker  som  deras 

drivkrafter.  Men  som  David  Karlsson  visar  så  finns  det  en  politisk  överenskommelse  om  att 

kulturföretag är annorlunda och bör behandlas annorlunda än andra företag.  Det finns också en 

upplevd skillnad, en självbild från kulturföretagare att man är annorlunda och skiljer sig från andra 

företagare på den här punkten.138 De kulturentreprenörer som sätter pengarna först avviker därför 

från bilden av den ideala kulturentreprenören. Chris berättar om hur svårt det är i musikbranschen 

att få betalt för spelningar. Till och med arrangörer från den offentliga sektorn betalar väldigt sällan 

det  som  musiker  skulle  behöva  ta  betalt.  Hon  berättar  att  det  finns  en  självbild  inom 

musikbranschen där väldigt många utövare ser sin verksamhet som en fritidssyssla och därför är 

tacksamma  enbart  för  möjligheten  att  få  spela  offentligt.  Chris  möter  ofta  en  attityd  där  det 

förväntas att band ska vilja ställa upp på spelningar gratis för att det ger dem en chans att synas, att  

höras. Hon anser att det är mycket problematiskt eftersom den attityden gör det svårare att också ta 

betalt.  Föreställningen utifrån om att  musiken i  första  hand är en fritidssysselsättning sätter  sig 

också i utövarnas självbild och gör det svårare för dem att se sig själva som professionella.

C:(sänker rösten)  För då om man ser det som nånting man har Där senare, då ser man sig 

själv som nån som gör det som hobby i nuläget. Som försöker lägga all sin lediga fritid på att  

försöka komma ut och spela och vara väldigt tacksam för att man får spela på ett ställe liksom 

och synas och höras liksom. Eeehum och det är ju exakt det beteendet som uppmuntras av 

alla också. Alla pubägare, alla arrangörer, allting. Att: – Men du är ju inte någon. Varför ska  

jag se dig? Varför ska jag stötta dig, varför ska jag respektera dig när du inte är någon? Eeh 

138 Karlsson 2010 s.125.
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då blir man ju inte heller någon.139 

Chris menar att det är en väldigt viktig distinktion att göra för sig själv om man ser sitt utövande 

som just  en hobby eller  som en profession.  Det är avgörande för vilka krav man kan ställa på 

arrangörer  och  hur  deras  syn  och  bemötande  kommer  vara.  Det  finns  på  så  vis  en  risk  att 

föreställningen om  konstnären med passionen som drivkraft,  leder till  en syn på kulturutövande 

verksamheter som hobbyverksamheter som exempelvis arrangörer inte är beredda att betala för. 

Återigen går  det  att  se  hur  föreställningar  ligger  till  grund för  sociala  praktiker  som får  reella 

konsekvenser i utövarnas liv. Love kommer också in på ämnet när han berättar om hur skönt det är 

att kunna tacka nej till uppdrag och förfrågningar. Att kunna tacka nej blir också en kvalitets- och 

professions- stämpel. Love behöver inte ta alla uppdrag som finns att få. Det går att välja själv vad 

han vill sätta sitt namn på och under vilka omständigheter han vill jobba. Detta är en strategi för att 

bli sedd som professionell. Att ta betalt för sitt arbete och kunna tacka nej till jobb och uppdrag som 

betalar för lite eller inget alls. Det gäller att stå upp upp för sig själv och sin verksamhet. Det gäller 

att ta sig själv på allvar för att bli sedd som professionell även utifrån. På grund av föreställningar  

om företagaren och konstnären är det inte alltid detta lyckas ändå. 

Partnerskap på lika villkor.

Chris berättar vidare att hon oftast möter attityden om att hon ska vara tacksam för att ens få nå ut 

med sin verksamhet från offentligt håll. Det är i mötet med kommunen och offentliga arrangörer 

som hon har svårast att få ett erkännande och bli behandlad professionellt. Hon berättar att vid ett 

offentligt framträdande där Kommunen stod som arrangör erbjöds först ingen ersättning för banden 

som skulle spela. Däremot berättar hon om hur arrangörerna under samma arrangemang hyrt in 

utrustning  med  avlönade  tekniker  etc.  Chris  ifrågasätter  hur  resurserna  fördelas  och  menar  att 

många städer profilerar sig som ”kulturvänliga”. De säger att de uppskattar kulturutövarna, och vill 

ha ett levande kulturliv. Men när det sedan kommer till kritan är de inte beredda att betala för det. 

C: Den, kontrasten. Och (staden) som marknadsför sig själv som... det är ju deras sätt att 

marknadsföra sig själva. Både under Fotbolls EM och den här festen. Men vi då? Vi hjälper 

stan, hur hjälper dom oss tillbaka? Så känns det. …140 

Det finns dock vissa gånger när Chris menar att det går att gå med på att inte få den ekonomiska 

ersättningen som hon vill ha.  Det är  när det  finns ett  partnerskap mellan arrangör och utövare. 

Partnerskapet involverar känslor av erkännande och ömsesidig respekt och förståelse för varandra. 

Då blir det inte tal om ett utnyttjande. Chris berättar vidare:

139 Intervju med Chris.
140 Intervju med Chris.
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Dom bästa arrangörerna tycker jag, det är dom som är ärliga med att säga att vi ger er det vi  

kan. Där man verkligen kan lita på deras ord. – Jag vill kunna ge er såhär mycket, men låt 

mig räkna. Å han står där o räknar i kassan, – det här är allt vi tjänade, ni får det, liksom. Å 

det var kanske inte riktigt det vi kom överens om men det är okej. För att då har man en 

förståelse för varandra. Jag respekterar dig och du respekterar mig... Vi hjälps åt. Vi vill ju att  

det ska gå bra för er, ni vill att det ska gå bra för oss. Den relationen liksom.

M: Ja precis, mer en sån här partner...

C: Ja men precis Partner! Det är ingen här som utnyttjar den andra... så ser det ju oftast ut [att  

ngn utnyttjar den andre, förf anm.].141

Även Amy har liknande erfarenheter från sin kommun. Amy bor i en landsortskommun och hon 

beskriver  den  som en väldigt  fattig  kommun.  De har  problem med utflyttning  och avfolkning. 

Hennes verksamhet jobbar bland annat med att få unga att stanna kvar i kommunen och se till att 

orten ska vara attraktiv att bo i genom ett levande kulturliv. Amy berättar om hur kommunen dragit 

in underhållningen på ortens äldreboende då de inte ansåg sig ha råd att betala kören som skulle 

sjunga. Ändå, säger hon, kunde de lägga pengar på en ny stor och dyr skylt vid infarten till orten. I 

protest anordnade hon och hennes organisation det som kommunen inte ansåg sig ha råd att göra.  

De själva tjänade inga pengar på det utan det var ideellt arbete. Amys verksamhet är beroende av att 

människor ställer upp och arbetar utan ersättning eller för en mindre ekonomisk ersättning. För 

Amy  är  det  avgörande  att  kulturutövare  och  andra  människor  är  beredda  att  arbeta  för  andra 

belöningar  än  ekonomisk  ersättning.  Det  kan  handla  om att  ”amatörer”  arbetar  utan ersättning 

tillsammans med professionella utövare som får betalt. De som arbetar ideellt anser ändå att det är 

värt det då de får möjlighet att arbeta med just de professionella personerna. Det är en investering i  

sig som förhoppningsvis kan gynna dem i framtiden och i deras karriär. Därför är det viktigt att ha 

ett brett kontaktnät. 

A: Mm ekonomi sitter alltså, ditt kapital sitter i ditt kontaktnät. Lite så brukar jag säga. /.../ Så 

ja vad fan, vi gör en eldshow- vi ringer [namn]! Asså sådär. Eeehum … så man försöker 

använda dom så mycket som möjligt. Å jag menar dom tycker ju det är kul också. Ofta är det 

ju saker som folk själva brinner för och tycker Är kul. Och dom blir jätteuppskattade om dom 

blir uppringda å såhär, Kan du göra det? Du får 500 spänn och fika.142

Det verkar dock som att detta utbyte av tjänster baserad på passionen som drivkraft fungerar under 

en begränsad tid. Amy själv berättar att hon efter att ha arbetat och gjort saker ideellt under många 

år nu skaffat en f-skattsedel för att kunna ta betalt. Att ta betalt för sitt arbete blir således en del i 

141 Intervju med Chris.
142 Intervju med Amy.
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professionaliseringen. 

Det verkar som att det finns två, parallellt existerande, ekonomiska system i omlopp inom 

kulturella och kreativa näringar. Ett alternativt system där det istället för ekonomisk ersättning är 

andra typer av belöningar och utbyten som ges. Ett system som bygger på utbyten av tjänster där det 

ofta finns en tanke om social hållbarhet och ansvarstagande i grunden. Kulturutövare kan ibland 

välja att inte ta betalt för att syftet tjänar någonting större och när ett partnerskap på lika villkor har 

upprättats.  Att  inte  ta  betalt  utan istället  få  annan typ av  ersättning  kan ökar  på  det  kulturella 

kapitalet143 vilket för en kulturutövare är en viktig investering. Att jobba för kulturellt kapital är 

oproblematiskt så länge överlevnadsekonomin finns i verksamheten eller så länge utövandet sker 

mer på en fritidsnivå och där det finns en ömsesidig respekt och ett erkännande mellan arrangör och 

utövare. Systemet visar sig dock bli problematiskt när utgångspunkterna är för olika eller när det 

kulturella kapitalet inte anses öka i tillräckligt stor utsträckning genom ett deltagande. Det upplevs 

problematiskt när ömsesidig respekt och förståelse för varandras villkor saknas och när till exempel 

kulturentreprenörernas professionalitet inte erkänns av arrangörer och det offentliga. Då misslyckas 

de båda systemen att samverka och ett partnerskap baserat på lika villkor blir en omöjlighet. Jag 

tolkar det som att en investering i form av tid inte ger den utlovade utbetalningen i ökat kulturellt 

kapital. Den misslyckade investeringen skapar en ojämn makthierarki och negativa värden i känslor 

av utnyttjande, ilska och frustration.

Sammanfattning kapitel 5

I detta kapitel har jag undersökt relationen mellan professionalism och hobbyism samt hur mina 

informanter  ser  på  och  förhåller  sig  till  de  här  positionerna.  Jag  inledde  kapitlet  med  mina 

reflektioner och upplevelser från Generatorkonferensen där jag i ett samtal kände mig bedömd utan 

att  räcka  till.  Varken  min  position  som  deltidsföretagare  eller  student  kvalificerade  in  mig  i 

kategorierna professionell företagare eller professionell anställd. 

I  kapitlet  framgick  det  att  Region Almas  definition  av  ett  framgångsrikt  kulturföretag  i 

RAK-projektet  bland annat  innehöll  ekonomisk lönsamhet  och  förmåga att  försörja  ägaren och 

gärna någon anställd. Regionförbundsföreträdaren framhöll även vikten av att driva verksamheten i 

143 Pierre Bourdieu beskriver kulturellt kapital som existerandes inom tex. både konst, musik, litteratur, bildning och 
förhållningssätt. Att investera eller öka sitt kulturella kapital är att öka sin sitt inflytande över makten i samhället. 
Kulturellt kapital skiljer sig från ekonomiskt kapital genom att det enligt Bourdieu ska ses som en metafor, det är 
symboliska värden som innefattas. Kulturellt kapital ska inte förstås enbart som ett kapital som investeras, likt 
ekonomiskt kapital men det kan ges en ekonomisk innebörd. Det finns en strid mellan de båda kapitalen om vilket 
av dem som egentligen har makten över samhället. Enligt Bourdieu är det det ekonomiska kapitalet som står överst i 
makthierarkin eftersom individer med stor volym av ekonomiskt kapital innehar de högsta maktpositionerna i 
samhället.( Carle, Jan 2010. Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion i: Moderna samhällsteorier, Per 
Månsson (red), Stockholm; Norstedt, s. 398-401.) 
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form av företag för att ses som professionell. Trots detta finns i box21 en ideell förening med som 

förebild  på  grund  av  de  verksammas  driv.  Föreningen  anses  idag  egentligen  kunna  drivas  i 

företagsform enligt regionförbundets företrädare.  Positionen som professionell och framgångsrik 

knyts på det sättet mer till egenskaper hos de inblandade än till själva verksamhetens karaktär och 

beteckning.  Det  är  egenskaper  som  traditionellt  förknippats  med  företagaren som  gör  att  en 

kulturföretagare lättare ses som professionell.  

Flera  av  mina  informanter  upplever  i  olika  situationer  att  deras  professionalism  blir 

ifrågasatt. Love berättar om att han ofta får frågan om han verkligen kan leva på det han gör eller att  

det antas att han har ett annat ”vanligt” jobb som lärare vid sidan av. En fråga som även finns med i  

Loop Troop Rockers låt som inledde detta kapitel. Att ha en konstnärlig identitetsposition innebär 

att en rad föreställningar och associationer medföljer i besökares förståelseram. Det handlar om 

nedärvda  föreställningar  om  att  en  konstnärligt  utövande  person  håller  på  med  te  x  en 

hobbyverksamhet, är ostrukturerad och barnslig. Föreställningarna kan förstärkas av både kön och 

ålder.  I  Rikards  fall  innebär  det  att  han  måste  hitta  strategier  för  att  göra  motstånd mot  dessa 

föreställningar. Han strategier innefattar exempelvis vikten av att ha ett kontor, att klä sig på ett 

visst  sätt  i  givna  situationer  och  att  så  lite  som  möjligt  leva  upp  till  bilden  av  ”den  unga  

mediakillen”. Men ibland kan det gynna honom att spela på den bilden och då använder han den till 

sin fördel.  

För att klassificeras som en professionell kulturentreprenör innebär det att du idealt ska leva 

upp till både bilden av det galna geniet som skapar något unikt på intuition, samtidigt ska du också 

lära  dig  företagandets  regler  och  inkorporera  dem  i  din  självbild.  Du  ska  vara  rationell  och 

eftersträva ekonomisk utveckling.  Du ska vara kreativ  och tänka utanför rådande konventioner, 

samtidigt  som du ska vilja  marknadsanpassa dig och tänka på kundens behov och marknadens 

efterfrågan. På så sätt kan kulturentreprenören gå från en position som  företagarblivande till  ett 

företagarvarande. Lyckas man inte med det är det svårt att bli en accepterad kulturentreprenör i 

politikens ögon, man ses inte som seriös och professionell utan företagandet blir klassificerat som 

hobbyverksamhet. 
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6. UPPHÖJD, HYLLAD, IFRÅGASATT
Syftet  med  den  här  uppsatsen  har  varit  att  undersöka  dominerande  föreställningar  om  och 

förhållningssätt till ”kulturföretagaren” dels inom offentliga sammanhang och dels hos företagare 

inom kultursektorn. Den övergripande frågan som ställdes var vad som händer när föreställningar 

och förhållningssätt hos det offentliga respektive enskilda kulturföretagare omsätts och kommer i 

kontakt med varandra.

Djupa strukturer och tunga diskurser

Jag frågade mig hur  den ideala bilden av kulturentreprenören såg ut  på politisk nivå samt  hur 

verksamma kulturföretagare förhöll sig till densamma. Det som framkommit är att det både i de 

politiska  dokumenten  och  i  företagarnas  beskrivningar  av  sig  själva  finns  mer  eller  mindre 

seglivade  föreställningar  om  konstnären och  företagaren.  Konstnären  och  företagaren  har 

traditionellt  sett  stått  i  motsatsförhållande till  varandra  där företagaren föreställts  som bl  a  den 

rationella, logiska och effektiva och där konstnären snarare varit en symbol för kaoset, barnslighet 

och  emotioner.  De konnotationer  och  associationer  som finns  kopplade  till  begreppen och den 

uppdelning mellan kultur  och  kommers  som länge existerat  är  två grundstenar  i  förståelsen av 

satsningarna kring kulturella  och kreativa näringar.  Det  går  här  att  tala  om två olika diskurser, 

konstnärskapets diskurs och företagandets diskurs. 

I de politiska dokumenten går det att se hur en verksam social logik är synen på kulturen 

som tärande och kulturutövaren som bristande i sin affärsmässighet. Denna logik är verksam och 

central  i  de  politiska  satsningarna,  det  är  det  föreställda  normaltillståndet  som satsningarna  tar 

spjärn emot. Den kreativa sektorn behöver stöd och reformer för att kunna nå sin potential som 

tillväxtskapande. Logiken i de politiska dokumenten bygger på att kulturentreprenörerna behöver 

inkorporera mer av företagarbilden och de egenskaper som är kopplade till den för att kunna bidra 

till  samhällets  välmående.  Om  de  lyckas  med  att  bli  mer  företagsmässiga  blir  följden  att 

kulturföretagen både skapar tillväxt och det ”goda samhället” genom kulturens inneboende goda 

krafter, vilka tas för givet i de politiska dokumenten. Föreställningen om kulturens inneboende goda 

kraft och bildande funktion ligger till grund för det som i de politiska dokumenten beskrivs som de 

goda  överspillande  effekterna  av  satsningen  på  KKN.  I  dokumenten  står  det  att  läsa  om  att 

satsningar  på  KKN  bland  annat  kommer  att  bidra  till  minskad  social  segregering  och  ökat 

samhällsengagemang  hos  medborgarna.  Kultur  som  bildning  och  föreställningen  om  dess 

inneboende  goda  egenskaper  är  en  tung  diskurs  som  följt  med  över  tid  under  den  svenska 

kulturpolitikens framväxt. 
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Jag  frågar  mig  hur  mina  informanter  förhåller  sig  till  bilden  av  den  ideala 

kulturentreprenören och till företagaren och konstnären. Love t ex är noga med att ta avstånd från 

konstnärskapets diskurs. Han kallar sig hellre företagare, även om han anser att begreppet inte är  

tillräckligt för att rymma hans identitet. Han jämför sig med andra typer av småföretagare och kan 

identifiera sig med dem. Så gör även Klara, hon identifierar sig med en viss typ av företagare. Inte  

den traditionella bilden av den egoistiska, pengafixerade företagaren utan istället den som brinner 

för sin idé och drivs av viljan att testa den och jobba för sig själv. Det verkar som att företagarbilden  

är lättare att omförhandla och ladda med nya betydelser än konstnärskapet. Det finns en starkare 

överenskommelse om vad som förknippas med konstnärsbilden än med bilden av företagaren. Jag 

drar därför slutsatsen att konstnärsdiskursen är en så kallad tung diskurs som lever vidare över tid. 

Det är svårare att ladda om konstnärsbegreppet med nya innebörder än företagarbegreppet. Genom 

att  själva  använda sig  av  den dominerande  föreställningen  om konstnären,  antingen  genom att 

acceptera eller genom att göra motstånd mot de uttalade föreställningarna, är mina informanter med 

och bekräftar de idealiserade föreställningarna. Jag har funderat över innebörden av att individnivån 

på det här sättet lierar sig med den politiska nivån. Den tunga diskursen skapar djupa strukturer som 

innebär  att  även  de  som vill  åstadkomma en  förändring  i  synen  på  begreppet  tar  spjärn  mot 

etablerade föreställningar om hur en konstnär är och varför hen är verksam. På så sätt motverkas en 

förändringsprocess och de sociala logikerna om konstnärskap respektive företagande fortsätter vara 

verksamma.  Sociala  logiker,  djupa  strukturer  och  diskurser  dominerar  och  är  en  del  av  den 

interpellerande apparaten. Den politiska satsningen på KKN har som syfte att förändra bilden av 

kulturen som tärande. Men på grund av att denna föreställning är en del av en tongivande diskurs 

påverkar den utförandet och praktiken. Normaltillståndet och de idealiserade föreställningar som 

finns kopplade till konstnären och företagaren inkorporeras i subjektspositionen kulturentreprenören 

genom den interpellerande apparaten. Samhällsinstitutionernas legitimerande och sanningsskapande 

roll får de tunga diskurserna att leva vidare. Genom interpellation skapas alliansen mellan individ 

och strukturnivå så att de sociala logikerna kan fortsätta vara verksamma och normer på så sätt 

reproduceras. 

I inledningen frågade jag mig hur det kom sig att motståndet mot KKN i början var intensivt 

och högljutt men att det snart tystnades och försvann. Att idag sammanföra konstnärligt skapande 

med företagande verkar inte längre vara kontroversiellt. Genom att företagardiskursen inte är lika 

tung som konstnärsdiskursen kan verksamma lättare omförhandla dess innebörd så att det passar 

dem. Alliansen som bildats av politisk nivå med individnivå om förståelsen av konstnärsbegreppet 

innebär att trots det sammanförande av de två begreppen konstnär och företagare som KKN innebär 
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står fortfarande den tunga konstnärsdiskursen ohotad. Satsningen på KKN vänder sig i större grad i 

riktning till bilden av företagaren. Bilden av konstnären tas för givet och följer många gånger med 

okommenterad i de politiska dokumenten. 

Retorikens upphöjelse och det levda livets dilemman

Retoriken i de politiska dokumenten höjer KKN till skyarna. Kulturen och kreativiteten omnämns 

som ”det nya stålet” i slutrapporten och rekommendationerna från rådet för KKN. Satsningar på 

kulturprojekt sägs återbetala sig tiofalt. Verksamheter inom kulturella och kreativa näringar anses 

bland  annat  bidra  till  ökad  social  inklusion,  minskad  brottslighet  och  bättre  miljö  tack  vare 

kulturens inneboende goda krafter och de verksamma utövarnas drivkrafter. De kreativa näringarnas 

ekonomiska  betydelse  i  Europa  presenteras  som  större  än  flera  av  de  traditionella 

tillverkningsindustrierna. De kreativa näringarna beskrivs t ex som större än Europas bilindustri. 

Argument efter argument förs fram för att styrka att så här är fallet. Statistik och goda exempel 

finns med i de politiska dokumenten och gång på gång argumenteras det för att kulturentreprenören 

är nyckeln till detta. Den kreativa, kritiskt tänkande, engagerade och gränsöverskridande individen 

står i centrum för att det från politiskt nivå beskrivna goda samhället ska kunna skapas med hjälp av 

KKN. En fundering som kvarstår är vad som händer med ansvarstagandet från offentligt håll om 

man ser att kulturen och de verksamma kulturentreprenörerna idealt ska drivas av att arbeta för att  

uppnå detta goda samhälle. Hur ser då ansvarsfördelningen ut mellan offentlig- och individnivå?

Den retoriska upphöjelsen är inget nytt för satsningen på KKN. Det retoriska greppet känns 

igen från en småföretagardiskurs. Även de verksammas förhållningssätt till det politiskt önskvärda 

känns igen från hur småföretagare förhåller sig till de egenskaper som från politiskt håll tillskrivs 

dem. Fler av mina informanter har känt att de satsningar som gjorts i deras bransch inte varit till för  

dem. De har inte känt sig hemmahörande i de projektsatsningar som utarbetats för verksamheter 

som deras. De upplever att det finns en oförståelse för hur deras verklighet ser ut från offentligt och 

politiskt håll. Mari och Ylva till exempel som driver en verksamhet som i Regionförbundets ögon 

ses som förebilder vill inte växa internationellt trots att de i politikens ögon har det som skulle 

krävas. Enligt dokumenten på politisk nivå är förmågan till internationalisering en av de saker som 

utmärker verksamheter inom KKN. Det finns ett intresse för att använda kulturella verksamheter för 

att stärka både bilden av Europa och Sverige i världen. Men hos Mari och Ylva finns det inget  

intresse av det. En internationalisering skulle innebära väldigt mycket jobb, något som de inte ser 

som önskvärt.  Ylva och Mari  vill  driva sitt  företag på ett  annat sätt  än det  från offentligt  håll 

önskvärda. De vill skapa sina produkter på det sätt som de själva vill och framförallt vill de leva på 
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det sätt som de själva väljer att göra. Drivkrafterna att själva få styra över rummet och över sin tid 

återkommer under mina intervjuer. Det är en del av den föreställda frihetskänslan men det innebär  

också ett  dilemma. Friheten begränsas av att  deras livsval i  vissa situationer blir  ifrågasatta  av 

omgivningen vilket upplevs som påfrestande. Ett skevande och skavande uppstår. Frihetskänslan 

begränsas också av de krav som ställs från omvärlden. Men trots att deras gränser och zoner ibland 

överskrids så lyckas de ändå hitta sätt att leva livet. 

Ibland innebär dessa strategier att man allierar sig och inkorporera idealbilden, ibland gör 

man  motstånd  mot  den.  Rikard  t  ex  använder  sig  ibland  av  och  spelar  på  idealbilden  kring 

företagaren och gör motstånd mot bilden av konstnären och ibland det motsatta. I vissa situationer 

överkommuniceras  det  som  förknippas  med  konstnären  och  i  andra  är  det  detsamma  som 

underkommuniceras.  Vid  säljmöten  och  mingel  är  en  strategi  att  överkommunicera  det  som 

traditionellt  förknippats  med  företagaren.  När  det  gäller  att  utmärka  sig  och  sitt  företag  som 

nytänkande och modernt överkommuniceras istället bilden av konstnären, med dess kreativa och 

barnsliga konnotationer. På det här sättet hittar individen strategier för att bli sedd som det ena eller 

det andra beroende på vad situationen kräver. För att förstärka den bild man vill bli sedd som kan 

man ta hjälp av och spela på både kön och ålder. Eftersom en traditionell bild av företagaren är 

manlig hittar t ex Mari och Ylva andra sätt att nå samma status. De framhäver sin bolagsform för att 

bli mer förknippade med företagarbilden. Olika egenskaper över- och underkommuniceras vid olika 

tillfällen för att bli accepterad som professionell och få livet och verksamheten att gå ihop. 

Utnyttjande och nyttjat kapital

Throsbys modell av KKN har en konstnärlig kärna i centrum med kulturella- och kreativa näringar i 

de  nästkommande  cirklarna  och  slutligen  övrig  ekonomi  ytterst.  Denna  modell  visar 

beroendeförhållandet mellan näringarna och övriga samhällsekonomin. Det är i de yttre ringarna 

som ekonomin finns men utan den konstnärliga kärnan skulle de kulturella och kreativa näringarna 

inte ha något att kapitalisera på. Satsningen på främjandet av KKN har inte varit en direkt satsning 

på den konstnärliga kärnan. Visserligen finns den alltid med på grund av beroendeförhållandet och 

många  gånger  är  det  den  konstnärliga  kärnans  verksamheter  som  återfinns  i  de  kulturella 

näringarna, men det konstnärliga skapandet återfinns i bakgrunden i KKN. Throsbys modell visar 

relationen i ekonomin. Modellen visar sig också kunna belysa olika näringars förhållande till olika 

former av kapital. Genom mina intervjuer blir det tydligt att det förutom ekonomiskt kapital också 

finns kulturellt kapital i omlopp. Mina informanter använder sig av och utnyttjar de olika typerna av 

kapital i olika situationer och för olika syften. 
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Att drivas av något annat än pengar är något som framhålls som speciellt för verksamheter 

inom KKN, även fast forskning länge visat att så även är fallet bland småföretagare i stort. Men 

inom KKN-diskursen finns det en överenskommelse om att dessa företag är annorlunda och skiljer 

sig från andra företag. Föreställningen om att andra drivkrafter än ekonomiska dominerar KKN-

verksamheter  får  konsekvenser  när  det  kommer  till  förhållandet  till  kapital.  Mina  informanter 

framhäver vikten av att ha en överlevnadsekonomi, dvs tjäna så pass mycket pengar att man klarar 

sig. Så att man kan betala hyran och få mat på bordet. Men det kulturella kapitalet spelar en lika  

viktig del i verksamheterna och för ekonomin. Vid vissa tillfällen berättar mina informanter om att 

det går att ta mindre betalt om man får något annat i gengäld. Det kan handla om att ens företag 

eller produkter får synlighet eller att man får jobba tillsammans med någon som i förlängningen 

gynnar  en  själv.144 Vid  dessa  tillfällen  kan  man  gå  med  på  att  minska  på  den  ekonomiska 

betalningen för  arbetet  och  istället  öka  på  och utnyttja  ett  kulturellt  kapital.  Men det  finns  en 

balansgång här mellan känslan av investering i kulturellt  kapital  och risken att  bli  utnyttjad för 

detsamma. Chris berättar om känslan av utnyttjande när offentliga institutioner inte vill betala för 

hennes tjänster. De vill att hon ställer upp gratis på evenemang och motiverar det med chansen det 

ger  henna att  synas och därigenom få andra betalda uppdrag samt  att  det  kan vara bra att  bli  

hopkopplad  med  samhällsinstitutionernas  verksamhet.  Det  kan  ge  legitimitet  och  ge  Chris 

verksamhet en status som professionell. Amy driver en verksamhet som är helt beroende av att 

människor ställer upp ideellt eller till väldigt liten ekonomisk ersättning. Hennes organisation är helt  

beroende av att det kulturella kapitalet som erbjuds är tillräckligt högt i sig för att motivera ett 

medverkande.  

Balansen mellan de olika kapitalen är en balans mellan nyttjande och känslan av att  bli  

utnyttjad. Om överlevnadsekonomin inte finns där ökar risken att till slut känna sig utnyttjad vilket 

kan leda till  att individen mår dåligt.  Flera av mina informanter har berättat om att de gått in i  

väggen på grund av svårigheter att säga nej till obetalda uppdrag eller som resultat av arbetet med 

att få sin verksamhet lönsam i ekonomiska termer. Att både från offentligt håll och individnivå utgå 

144 Det finns ett slags paradoxalt förhållningssätt mellan ekonomiskt och kulturellt kapital där de oftast står i direkt 
motsatsförhållande till varandra. Konstnärsvärlden kan ses som en omvänd ekonomisk värld andra regler gäller. 
Enkelt uttryck kan det vara så som David Karlsson påpekar i skriften ”Hur långt är ett snöre” s. 16 att i den 
omvända konstnärliga världen kan ett kommersiellt framgångsrikt verk ses som konstnärligt svagt. Dess värde i 
kulturellt kapital minskar när det ekonomiska ökar. Likaså kan det kulturella kapitalet ökas om ett verk är anti-
ekonomiskt. 

Trots den ideologiska dikotomin som de bägge kapitalen grundas på finns det en allians mellan innehavare 
av de respektive kapitalen. De förstår varandra till en stor del och är överens om en gemensam tolkning och 
föreställning av samhället (culture général). Idéen om ekonomiskt/ kulturellt kapital och striden de bägge emellan 
bidrar till seglivade föreställningar om konstnären och dennes drivkrafter att öka det kulturella kapitalet. Men det 
skapar också praktik i form av att man som konstnär i vissa situationer kan tänka sig att arbeta gratis då det anses 
vara en investering i det kulturella kapitalet.
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från att kulturföretagare i första hand har andra drivkrafter än ekonomiska och därför erbjuda de 

verksamma kulturentreprenörerna mindre betalt  är att  förskjuta den balans som råder mellan de 

olika kapitalen och känslan av nyttjande och utnyttjande. Att följa en väg som kulturentreprenör kan 

bli en kostsam investering. 

Motsägelsefullhetens diskurs

Förhållningssättet kring KKN är långt ifrån ensidig. Det existerar en mängd motsägelser som gör 

diskursen men även den politiska satsningen komplex. Retoriken i de politiska dokumenten gör allt 

för  att  övertyga om att  KKNs viktiga och växande del  i  samhällsekonomin.  Trots  den positiva 

statistik som presenteras som entydigt visar på kulturella och kreativa näringars tillväxtkapacitet 

synliggör  dokumenten  samtidigt  svårigheterna  att  få  gehör  hos  beslutsfattare  och politiker.  Siv, 

företrädare för region Alma berättar även om övriga näringslivet i regionen och dess inställning till 

kultur  som något  som är  jobbigt  och  kostsamt.  Jag  har  själv  hört  politiker  sitta  på  scenen  på 

konferenser och prata om just KKNs viktiga roll för framtidens tillväxt och den kreativa sektorns 

innovationskapacitet  och  i  nästa  mening  berätta  om  att  det  ju  enbart  är  tack  vare  Sveriges 

ekonomiska situation som vi kunnat satsa på kulturen. På bloggen Kulturekonomi.se kan man läsa 

om Johanna Skantzes upplevelse på en internationell konferens om finansiering av kulturen som 

hölls i Aten i mars 2014 där det uppstått tumult. Johanna skriver:

Temat kändes speciellt redan från början med tanke på det skick den grekiska ekonomin – 

och samhället – befinner sig i. Det visade sig också vara en riktig magkänsla. Den grekiske 

kulturministern hade inte mer än inlett sitt invigningstal innan det började bli oroligt i den 

fullsatta salen. Några minuter senare kom den första (hån)skrattsalvan, människor klappade i 

händerna och sedan, skrika rakt ut i salen. Kulturministern skrek tillbaka, ursinnig. I tumultet 

lyckades jag av den unga tjejen bredvid mig förstå att reaktionen satts igång av att ministern 

talat om att ”den grekiska ekonomin är på god väg att återhämta sig” och att ”kulturen kan 

bidra till tillväxt”. Jag förstår att detta för kulturrepresentanterna i salen uppfattas som ett hån 

i ett land där den öppna arbetslösheten ligger runt 35% och där människor har det svårt.145 

Från politiskt  håll  finns  det  ett  ambivalent  förhållningssätt  till  kulturella  och  kreativa  näringar. 

Under årens satsningar har mycket energi lagts på att förändra bilden av kulturen som tärande till att 

bli  sedd  som  en  viktig  bidragande  del  av  samhällsekonomin.  Kreativa  näringar  ses  som  en 

framtidssektor  med hög tillväxt  och stor  sysselsättningsgrad som har  mycket  att  bidra  med till  

lösningar av de samhällsutmaningarna man ser.  Samtidigt  som det  finns en retorisk upphöjelse 

grundar sig satsningarna på ett motsatsförhållande. Det finns djupa strukturer och tunga diskurser 

145 http://kulturekonomi.se/2014/03/05/jag-tanker-pa-ukraina-och-grekland/ (2014-04-25)
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som gör  att  den  sociala  logiken  om kulturen  som tärande  fortsätter  att  råda  trots  ansatser  till 

förändring. De politiska logikerna är verksamma men lyckas inte (ännu) förändra normaltillståndet. 

Vilket blir synligt genom förhållningssätet att i ena stunden förespråka satsningarna och i nästa ändå 

reservera  sig  mot  den  och  hänvisa  till  den  övriga  ekonomins  påverkan.  Man  skulle  kunna 

sammanfatta det som att från offentligt håll visas en inställning om att KKN har en potential att 

bidra med tillväxt och till det goda samhället men enbart om resten av samhällsekonomin är god. En  

god ekonomi behövs för att kunna stötta kulturen och kulturföretagarna och på så sätt förstärks 

bilden om kulturen som bidragsberoende. Under den grekiska konferensen ges detta uttryck. Det är 

inte enbart från politiskt håll man har det här ambivalenta förhållningssätten. Publikens sarkastiska 

skratt och det tumult som uppstår kan ses som en yttersta formulering på att det finns en misstro 

mot den tillväxtbidragande bilden av KKN som förmedlas. Motståndet som setts från både politiskt 

och  bland  annat  övrigt  näringslivs  håll  för  att  ta  till  sig  den  förändrade  bild  av  KKN  som 

presenterats delas också av verksamma inom näringarna. När jag presenterar tillväxtsiffrorna och 

den beräknade återbetalningen på varje investerad euro upplever Chris det som att politikerna inte 

vet vad de pratar om. Hon känner det som ett hån eftersom hon har så svårt att få verksamheten att  

ens gå runt och få in några pengar alls. 

Det dubbla förhållningssättet till verksamheter inom KKN upplevs på individnivå. Samtidigt 

som det från offentligt håll genom satsningarna på KKN finns höga förväntningar på de verksamma 

kulturföretagarna möter de också attityden där det i princip inte finns några förväntningar alls. Love 

som många gånger blivit ifrågasatt och fått försvara sin verksamhet och sitt sätt att leva möter en 

omgivning som har  väldigt  låga förväntningar  på  honom och hans  verksamhet.  Samma attityd 

märkte jag själv av när jag under konferensen Generator12 fick den så många gånger ställda frågan 

– Kan du leva på det då? Grundantagandet är att verksamheter inom KKN har en tuff ekonomisk 

situation.  Detta  grundantagande  innebär  att  verksamma  kulturföretagare  hittar  strategier  för  att 

försvara sig när de känner sig ifrågasatta. Detta dubbla förhållningssätt med övertro som existerar 

parallellt med en misstro är en effekt av och synliggör de tre logiknivåerna som är verksamma på 

samma gång. 
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