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Sammanfattning 
 
 
Titel: Kulturföretagandets inneboende paradox 
 – En studie av fusionen mellan konstnärligt skapande och 

företagandets förpliktelser. 
 
Examinationsdag:  30  maj, 2008. 
 
Kurs:  Företagsekonomi, C-nivå, kandidatuppsats 15 hp, inriktning mot 

Service Management. 
 
Författare:  Josefin Berggren och Isa Lundgren.  
 
Handledare:  Jurek Millak och Hans Zimmerlund.  
 
Nyckelord:  Fusion kultur/ekonomi, kulturföretag, involvering, nätverk, mervärde. 
 
Problem:  Vilka faktorer är avgörande för kulturföretagarens förutsättningar att  

förena det konstnärliga skapandet med överlevnad som företagare? 
 
Syfte:  Det övergripandet syftet med denna uppsats är att analyser och 

utvärdera kulturföretagares marknadsstrategier med avseende på 
deras förutsättningar att förena konstnärligt skapande med 
överlevnad. Studiens underliggande syfte består i att analysera och 
utvärdera kulturspecifika starthus och deras inverkan på 
kulturföretagares marknadsstrategier.   

 
Metod:  Studien utgår från en hermeneutisk, kvalitativ och deduktiv 

forskningsansats. Studien använder sig av metodtriangulering och 
empiri samlas in med hjälp av surveyundersökning med 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har hållits med sex stycken 
kulturföretagare, där hälften startats upp via kulturspecifika starthus 
och hälften startats upp på egen hand.  

 
Teorier:  Studien använder sig av följande teorier; Involveringsteorin, 

Värdekedja/Värdestjärna samt Industriella nätverk. Dessa förenas i 
en teoretisk syntes där transaktionsmarknadsförings- och 
relationsmarknadsföringsperspektiven ställs emot varandra.  

 
Empiri:  Empirin består enbart av primärdata, där majoriteten förvärvats via 

intervjuer med de sex kulturföretagarna. Resterande data har erhållits 
under studiens förstudie, och har främst använts som förförståelse. 

 
Slutsats:  Studiens resultat tyder på att kulturföretagare har bäst förutsättningar 

att förena det konstnärliga skapandet med långsiktig överlevnad 
genom att bedriva samarbeten i nätverksform.  Anledningen till detta 
är att kulturföretagare upplever att det konstnärliga skapandet inte 
kan upprätthållas om de inte till största del får ägna sig åt den 
konstnärliga processen. Nätverkssamarbeten möjliggör detta då de 
utgör en, i kulturföretagarens ögon, skyddande vägg mellan de själva 
och slutkonsumentens åsikter och önskemål. Studiens resultat kan 
även tolkas som att det finns ett ökat behov av agenter och 
producenter inom kulturnäringen.  
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1. Inledning 
Nedan följer en kort introduktion till ämnet och en diskussion kring dess aktualitet, hur 

forskning på området bedrivits samt eventuella hål i denna tidigare forskning. 

 
 
Kulturföretagande är ett begrepp, som ökat i popularitet i samma takt som närbesläktade begrepp 

som kulturindustri, upplevelseindustri och de kreativa/kulturella näringarna. Ämnets popularitet 

kan förklara utifrån ett antal påverkande samhällsförändringar, varav den främsta kan påstås 

vara den nya synen på kultur som ett redskap för att skapa ekonomisk tillväxt. Det här är ett 

fenomen som på intet sätt är unikt för Sverige, utan speglar snarare en global trend. Utöver sin 

förmåga att skapa ekonomisk tillväxt har kulturen även identifierats som ett sätt att ge produkter 

och tjänster nya immateriella dimensioner då dess design, image och symbolvärde på ett effektivt 

sätt kan stärka ett företags konkurrenskraft. En parallell samhällsutveckling syns i den pågående 

trenden att bli egenföretagare. Intresset för kulturföretagande syns även i det ökade antalet 

utbildningar och bloggar inom området. Bland dessa kan nämnas det nya kandidatprogram i 

kulturentreprenörskap1, som till hösten startar vid Uppsala universitet och bloggen 

Kulturekonomi2, som skapats av kulturekonomerna Tobias Nielsén och Emma Stenström. 

Dessutom får kulturföretagande, tillsammans med andra kulturrelaterade ämnen, särskild 

uppmärksamhet då hela Sverige fokuserar på kulturbranschen, i och med den pågående 

utredningen om Sveriges nya kulturpolitik.  

 

Det har under åren producerats ett flertal studier om kulturföretagande, där de flesta främst har 

kretsat kring kulturföretagarens bristande företagskunskaper. Att betona kulturföretagarens brist 

på kunskap inom det ekonomiska fältet, för upp till ytan den traditionella dikotomin mellan 

kultur och ekonomi. Kulturens och ekonomins oförenlighet uttrycks, i många studier om 

kulturföretagande, med hjälp av följande citat från UNESCO: ”Duktiga administratörer tenderar 

att ha fyrkantiga, snarare än originella sätt att tänka på. Och å andra sidan, personer med 

medvetenhet om de kulturella värdena, tenderar att vara dåliga och rastlösa administratörer”.3  

Citatet ska visa på att kulturföretagande till synes bär på en inneboende paradox – den mellan 

konstnären och administratören/företagaren. Endast ett fåtal studier har däremot fokuserat på 

att paradoxen kanske istället grundar sig på problematiken att kulturföretagande ofta bygger på 

en väldigt produktionsorienterad process medan andra företag har utvecklats till att bli allt mer 

marknadsorienterade. Trots kulturens ovan beskrivna förmåga att stärka ett företags 

konkurrenskraft genom att ge varor/tjänster ett förhöjt värde, kämpar många kulturföretagare 

emot denna utveckling, då de ser att använda kultur för att uppnå något annat syfte, som att 

kompromissa den konstnärliga skapandeprocessen. Här kan en lucka i den tidigare forskningen 

om kring kulturföretagande identifieras. Det verkliga dilemmat för kulturföretagare handlar inte 
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om hur de ska kunna bli bra administratörer, utan hur de ska kunna överleva som företagare utan 

att behöva offra sitt konstnärliga skapande. Dilemmat kretsar därför främst kring förhållandet 

produktionsorienterad/marknadsorienterad och det behövs mer forskning inom detta fält då det 

här är den enda slags överlevnad som kan anses vara aktuell för en betydande del av 

kulturföretagarna. Om kulturföretagarna måste flytta fokus från produkten till marknaden, anser 

många att de har misslyckats. Studien utgår från att lösningen på kulturföretagarnas dilemma, 

inte ligger i att utbilda kulturföretagarna i företagskunskap, utan att det istället finns mer 

komplexa men samtidigt mer effektiva lösningar, vilket blir denna studies uppgift att undersöka. 

1.1 Begreppsdefinitioner: 
Nedan följer definitioner av vissa, för studien, relevanta begrepp. Avsikten är att förebygga 

eventuella missförstånd gällande betydelser av några av studiens mest centrala begrepp.   

 
 

• Konst/kultur: dessa begrepp används synonymt och avser, likt det engelska ordet ”art”, 

olika konstuttryck exempelvis dans, musik, scenkonst, skulptur etcetera.   

 

• Företagare: en företagare är en person som både driver och äger ett företag. I denna 

studie, där de företag som studeras endast är småföretag, exkluderas aktiebolag där 

ägande och drivande av företaget är två skilda funktioner. 

 

• Småföretag: med småföretag menas egentligen mikroföretag, företag som sysselsätter 

färre än tio anställda.4    

 

• Inkubator/starthus: dessa begrepp används synonymt och betyder här en plantskola 

för nystartade företag. Ett starthus tillhandahåller, ofta i en kreativ miljö, praktiska 

hjälpmedel som en arbetsplats, dator med Internetuppkoppling, telefon och fax. Starthus 

ingår ofta i nätverk och kan hjälpa de nystartade företagen att få kontakt med andra 

företag som har specialkompetenser, exempelvis patentbyråer, marknadsförare, revisorer 

och affärsutvecklare.5  

 

• Kund/Konsument: i denna studie skiljs kund- och konsumentrollen åt. Med kund 

menas en individ som representerar ett företag och som genomför köpet av en vara. Med 

konsument avses istället slutkonsumenten, som konsumerar varan och i denna studie 

endast kan vara en privatperson.  
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• Kulturutövare/Kreatör: dessa begrepp används synonymt och avser den som utövar 

någon typ av verksamhet som faller inom området för konst och kultur (se ovan), alltså 

konstnären; målaren, skulptören etcetera.6 

 

• Kulturföretagare/Konstföretagare: även dessa begrepp används synonymt och 

avser den kulturutövare eller kreatör som bedriver företag inom kulturnäringen. Detta 

innebär att kulturföretagaren ofta, förutom att skapa, sköter rent praktiska och 

administrativa uppgifter som exempelvis ekonomi, marknadsföring och försäljning.7   

 

• Överlevnad: i denna studie används detta begrepp för att beskriva det tillstånd där 

företagandet har ett resultat som innebär att företaget når, eller överskrider, ”break-

even”, det vill säga då ett företag går +/- 0.  
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2. Problembakgrund 
Här nedan presenteras inledningsvis kulturföretagarens egenskaper, specifika villkor och 

arbetsmarknad. Vidare problematiseras bakgrunden i en problemdiskussion, vilken utmynnar i 

studiens problemformulering och syfte. 

 

2.1 Vem är kulturföretagare? 
En kulturföretagare är en kulturutövare/kreatör som driver företag i någon form. 

Konstmarknadsföraren, Elisabeth Lindfors, beskriver kulturföretagaren och kulturutövaren som 

två individer med något olika arbetsuppgifter. Kulturutövarens roll är till exempel att måla en 

tavla, skulptera en skulptur, komponera ett musikstycke eller författa ett pjäsmanus. 

Kulturföretagaren, å andra sidan, producerar en utställning, en föreställning eller en konsert och 

tar även hand om det som produktionen medför. Det här kan exempelvis gälla planering, 

ekonomi, marknadsföring och försäljning.8 Då kulturföretag ofta är enmansföretag är dessa två 

roller emellertid sällan separerade, men det finns även större kulturföretag med upp till flera 

hundra anställda. Förutom antal sysselsatta, skiljer sig kulturföretagen åt även med avseende på 

finansieringsformen. Ibland räknas större kulturorganisationer, så som statsteatrar och 

konserthus in under kulturföretag och de erhåller ofta statligt stöd och andra slags bidrag. De 

mindre kulturföretagarna, privata gallerier, fria dans-, musik- och teatergrupper, är emellertid 

ofta självförsörjande.9 En kulturföretagare är en kulturutövare som driver företag. Dessa är 

ofta självförsörjande och har endast ett fåtal anställda. 

2.2 Kulturföretagarens specifika villkor 
Kulturföretag hävdas ofta skilja sig från företag inom andra branscher och kulturföretagens 

specifika villkor är något som flitigt diskuteras. Forskarna Lekvall & Karlsson framhåller i sin 

studie, Den ofrivillige företagaren, att 91 % av de tillfrågade kulturföretagarna anser att det finns 

en principiell skillnad mellan att vara företagare inom kulturbranschen jämfört med andra 

branscher.10 Kulturföretagaren anses i mindre utsträckning styras av ekonomiskt intresse, och att 

driva företag är i många fall en ofrivillig aktivitet.11 Även andra studier om kulturföretagande 

uppvisar liknande resultat. Drivkraften bakom kulturföretagandet är sällan ekonomisk vinning, 

utan betoningen ligger snarare på konstnärskapet – de är i första hand konstnärer, keramiker och 

hantverkare. Företagandet ses snarare som en konsekvens av detta och av arbetsmarknadens 

utformning. Arbetet i sig är det centrala och pengar har en underordnad betydelse.12
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Lekvall & Karlsson, hävdar vidare att kulturellt skapande inte styrs av marknadens efterfrågan 

och att kulturföretag därför är produktorienterade, till skillnad från de flesta andra företag som är 

marknadsorienterade. Detta medför att marknadsundersökningar blir irrelevanta och att 

marknadsföringsaktiviteter först kommer in i bilden då produkten – i det här fallet då 

föreställningen, boken, konstverket – redan är färdig.13  Samma resonemang återfinns i studien, 

Att leva på sin talang – kreatörens behov av entreprenörskap. Enligt författarna är 

kulturutövaren ofta så fokuserad på sitt eget skapande, sitt eget verk, att konsumenten många 

gånger helt försvinner. En förklaring till denna brist på kundfokusering och anpassning av 

produktionen till kundens behov och efterfrågan, är att många konstnärer ser det som att ”sälja 

sin själ”. De vill till varje pris skydda sin konstnärliga och personliga integritet.14

 

Den tidigare refererade Elisabeth Lindfors hävdar att kulturutövaren länge har levt i en romantisk 

dröm, där konstnärskapet utgjort en frizon som inte kan eller bör påverkas av praktiska eller 

faktiska omständigheter. Lindfors menar att det här är ett missförstånd då konstnärligt skapande 

alltid har behövt ta hänsyn till praktiska förutsättningar så som ekonomi, organisation och 

politik. De flesta kulturutövare är beroende av mecenater, offentliga bidrag eller eget kapital för 

att få utrymme att skapa. Likväl är kulturutövaren beroende av uppmärksamhet – att någon är 

intresserad av det som de skapar. Lindfors konkluderar att kulturföretagen i så stor utsträckning 

fokuserar sin verksamhet kring produktionen, att de förspiller sina möjligheter att sträva mot ett 

långsiktigt förhållningssätt till publiken eller att staka ut en riktning som ger företaget en tydlig 

och unik identitet.15 Kulturföretagaren är i första hand kreatör och i andra hand företagare, 

vilket leder till att denne utgår från det egna kreativa skapandet. Kulturföretag är således mer 

produktions- än marknadsorienterade.  

 

2.3 Arbetsmarknad 
Generellt beskrivs situationen för dagens konstnärer och kulturföretagare som mycket dålig och 

många konstnärer tvingas att kombinerar inkomster från sin egen konstnärliga verksamhet med 

stipendier och arbeten inom andra områden.16 Enligt Arbetsförmedlingen hänger 

framtidsutsikterna i stor grad på konstnärens förmåga till företagande och att kunna ”sälja sig”.17 

Många kulturutövare har haft betydande svårigheter att finna bestående och över tiden varaktiga 

förvärvskällor inom sitt yrke. Detta märks tydligt genom att de inskrivna på Arbetsförmedlingen 
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15 Lindfors, sid. 31 & 11 
16 Johansson, Rolf et al. (1997). Kartläggning av konstnärernas verksamhetsinriktning och 
ekonomiska förhållanden. SOU 1997:190. Sid. 5 & 6. Se källförteckning för Internetlänk. 
17 Arbetsförmedlingen, sökord ”Konstnär”. Se källförteckning för Internetlänk.  
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Kultur, historiskt sett, har mycket långa inskrivningstider i bagaget.18  Det är dessutom väldigt 

många som väljer att utbilda sig inom konstnärliga yrken, vilket innebär att det räcker med att 

efterfrågan dämpas något för att arbetslösheten snabbt ska stiga. En hel del yrkesutövare kommer 

därför att ha svårt att nå tillräcklig försörjning inom sitt kulturyrke.19  

 

I en statlig utredning om konstnärernas verksamhetsinriktning och ekonomiska förhållanden, 

från 1997, konstaterades att konstnärernas inkomst i genomsnitt ligger lägre än för befolkningen i 

övrigt (17 % lägre) och att det oftast är egenföretagarna som har de lägsta inkomsterna.20 Enligt 

Arbetsförmedlingen Kulturs arbetsmarknadsprognos för 2008, ökar antalet egenföretagare inom 

kulturbranscherna trendmässigt med mellan 10 och 15 procent per år. Det här beror främst på att 

anställningsförhållandena, i allt större utsträckning, består av uppdrag och projekt. 

Arbetsgivarnas strategi tyder på en begränsning av de fasta personalstyrkorna och ökade inköp av 

produktioner från andra företag, då ofta egenföretagare.21  

 

I två av de tidigare nämnda studierna22, konstaterades att kulturföretagares oförmåga till 

överlevnad och tillväxt, till stor del beror på brist på företagskunnande, entreprenörskap och 

kapital. Kulturföretagaren saknar dessutom kunskaper om hur de ska kunna formulera och 

argumentera för vilka värden och eventuella mervärde konsten kan erbjuda kunden.23 

Kulturarbetsmarknaden följer emellertid den allmänna samhällsutvecklingen och karaktäriseras 

därför av en mogen marknad där det blir allt viktigare att söka behålla sina befintliga kunder. De 

offentliga strukturer som finns för nyföretagarhjälp, som till exempel Nyföretagarcentrum och 

Almi är emellertid inte anpassade till kulturföretagens specifika villkor. Denna brist har 

uppmärksammats i Stockholmsregionen där branschspecifika starthus har etablerats. Liksom i 

annan inkubatorverksamhet erbjuds, via starthusets nätverk, affärsmässig hjälp och kontakt med 

företag med specialkompetens, som till exempel patentbyråer, marknadsförare, revisorer och 

affärsutvecklare.24  Kulturarbetsmarknadens hårda villkor driver allt fler kulturutövare att bli 

företagare, något som i sin tur drivit på etablerandet av kulturspecifika starthus. Den kraftiga 

ökningen av egenföretagare ökar emellertid konkurrensen och det blir allt viktigare att hitta 

nya sätt att konkurrera. 
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2.4 Problemdiskussion 
På en hård arbetsmarknad har många kulturutövare blivit egna företagare och därmed hamnat i 

en ny konkurrenssituation. Företagandet ställer krav på kulturutövaren att kunna ”sälja”, vilket är 

något som i många fall går stick i stäv med kulturföretagarens ideal. Då företagandet ofta är 

ofrivilligt saknas dessutom mycket kunskap om hur företag drivs, något som olika former av 

nyföretagarhjälp har försökt att åtgärda. Kulturföretagaren skiljer sig emellertid från andra 

företag genom att starkt fokusera på det egna skapandet istället för på den potentiella 

konsumenten. I en konkurrenssituation, inom en redan ekonomiskt svältande bransch, måste 

kulturföretagaren kämpa för att finna nya sätt att konkurrera samtidigt som överlevnad för 

kulturföretagare ofta innebär att inte offra sitt konstnärskap. Kulturföretagarens framtid avgörs 

därför av dennes förmåga att hitta ett sätt att förena sitt konstnärliga skapande med ett 

marknadsagerande som leder till långsiktig överlevnad.  

  

2.5 Problemformulering 

Vilka faktorer är avgörande för kulturföretagarens förutsättningar att förena det konstnärliga 

skapandet med långsiktig överlevnad som företagare? 

 

2.6 Syfte  

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att analysera och utvärdera kulturföretagares 

marknadsstrategier med avseende på deras förutsättningar att förena konstnärligt skapande med 

överlevnad som företagare. 

 

Studiens underliggande syfte består i att analysera och utvärdera de kulturspecifika starthusens 

inverkan på kulturföretagarnas marknadsstrategier. 

 

2.6.1 Perspektiv och avgränsningar 
I den här studien utgår vi från ett säljarperspektiv, då det är kulturföretagarens överlevnad som 

står i fokus. Marknadsstrategierna avgränsas till att gälla kulturföretagarens agerande på 

marknaden för att sedan analysera och utvärdera huruvida ett visst slags agerande kan främja 

förmågan att kombinera det konstnärliga skapandet med överlevnad som företagare.    
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3. Metod 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens forskningsansats, population och urval, 

forskningsmetod samt studiens tillförlitlighet. Kapitlet avslutas därefter med en metodkritisk 

reflektion.  

  

3.1 Forskningsansats 
Det fenomen som den här studien avser att belysa, är kulturföretagarens förmåga att förena det 

konstnärliga skapandet med långsiktig överlevnad som företagare. Studien rör sig kring en 

strävan efter att, genom tolkning, skapa förståelse för hur olika företeelser påverkar den 

individuella kulturföretagaren – därav ter sig en hermeneutisk forskningsansats25 mest lämpad i 

sammanhanget. Studien ämnar inte finna en ”orsak-verkan”-relation eller kunna generalisera 

utifrån resultatet, vilket innebär att en positivistisk ansats26 inte är ändamålsenlig. Studien vill 

istället ge en ögonblicksbild av kulturföretagarnas aktuella läge, genom att samla in empirisk 

data. Därför väljs surveyundersökning27 som tillvägagångssätt.  

 

Utifrån ovanstående resonemang, med fokus på den tolkande processen, anammas en kvalitativ 

ansats.28 Emellertid får ansatsen avgörande betydelse först i samband med analysen av det 

insamlade materialet – där det finns en tydlig skillnad mellan kvantitativ- och kvalitativ 

bearbetning av data.29 Det finns emellertid ingen anledning att i denna småskaliga studie 

enhetligt hålla sig till en av dessa bearbetningsmetoder, då båda hjälper till att skapa djupare 

förståelse för den insamlade data. Två eller flera metoder, med andra ord metodtriangulering30, 

används för att se det insamlade materialet ur olika vinklar eller perspektiv. Dessa perspektiv 

används som redskap för att kontrollera resultatet, genom att möjligen bekräfta eller ifrågasätt 

det. De olika bearbetningsmetoderna kan emellertid, förutom att kontrollera resultaten, även 

upptäcka nya samband och därför komma fram till helt nya resultat. Hur studiens data kommer 

att bearbetas presenteras senare i metodkapitlet. 

 

Då studiens ämne kulturföretagande, i mångt och mycket försöker sammanföra två olika 

discipliner, blir det intressant att använda redan existerande teorier inom företagsekonomi. 

Teorierna kommer sedan att testas med empirisk data - således brukas en deduktiv ansats.31  

Att utgå från en induktiv ansats och därmed söka utveckla en ny teori är inte relevant för syftet 

och är dessutom en extremt komplicerad process. 
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3.2 Population och urval 
Studiens syfte innefattar analys och utvärdering av kulturföretagares marknadsstrategier. Då det 

är i initialskedet, som grunden för dessa läggs, vill den här studien ta fasta på den eventuella 

påverkan som kulturspecifika starthus har på kulturföretagarens fortsatta marknadsstrategi, 

genom att i första hand undersöka sådana företag som startats upp via ett kulturspecifikt 

starthus. För att kunna analysera och utvärdera dessa företag, krävs emellertid även ett 

beaktande av kulturföretag som startats upp på egen hand. 

 
Populationen för den här studien omfattar därmed samtliga kulturföretag som startats upp via 

de 3 kulturspecifika starthusen i Stockholm – Transit Studios, Starthuset KMH, Starthuset 

Subtopia – det vill säga cirka 50 stycken.32 Givet studiens forskningsansats är det inte 

eftersträvansvärt, att inkludera ett tillräckligt stort urval för att det ska kunna vara representativt 

för populationen. Därför görs ett icke-sannolikhetsurval33/strategiskt val.34 Urvalet består 

således snarare av speciella enheter, det vill säga sådana som är extrema, ovanliga, bäst eller 

sämst. I den här studien har ett subjektivt urval gjorts, där objekten ”handplockas” för 

undersökningen. I den här studien innebär det subjektiva urvalet att studien fångar in varje 

starthus specifika konstuttryck, det vill säga design/formgivning, scenkonst och musik. Objekten 

väljs utifrån sannolikheten att kunna bidra med den mest relevanta informationen för 

undersökningstemat.35  

 

Identifierandet av undersökningsobjekten har skett genom ett så kallat snöbollsurval.36 De 

ansvariga för varje starthus har fått föreslå ett antal kulturföretag som uppfyllt kriterierna för vårt 

subjektiva urval. Samtalen med dessa ansvariga, har även fungerat som förförståelse för 

starthusens verksamhet samt bidragit med viss bakgrundsinformation och används på så sätt i 

empiriavsnittet. Studiens urval består av ett kulturföretag från vardera starthus (Grupp A). För 

att studien ska kunna utvärdera dessa företag krävs även, vilket tidigare nämnts, ett beaktande av 

kulturföretag som startats upp på egen hand – en kontrollgrupp 37 (Grupp B). På så sätt ämnar 

studien kunna utröna huruvida starthusen har haft någon inverkan på kulturföretagens 

marknadsstrategier. Populationen för Grupp B, skiljer sig emellertid avsevärt från population för 

Grupp A. Urvalet till Grupp B sker därför med avseende på deras jämförbarhet med det 

subjektiva urval som gjorts till Grupp A. Objekten ska vara jämförbara vad gäller storlek och 

verksamhetsinriktning.    
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3.3 Forskningsmetod  
Enligt tidigare redogörelse ämnar den här studien gå på djupet snarare än på bredden. Således 

eftersöks detaljerad information från ett antal handplockade undersökningsobjekt – varvid 

intervjuer38 anses kunna bidra med mest relevant data. Förutom möjligheten att få mer 

detaljerad och fyllig data, ges även tillfälle att omedelbart bekräfta givna uppgifter. Dessutom 

ökar möjligheten att omsorgsfullt välja respondenter så att svar erhålles från just de 

människor som behövs för att fylla urvalskategorierna.39 Det här innebär att lämpliga 

kulturföretagare kan väljas utifrån kriterierna för vårt subjektiva urval. Intervjuer kommer att 

utföras med totalt sex kulturföretag – tre från vardera grupp. Intervjuerna kommer att ha en 

semistrukturerad karaktär40, för att på så sätt bättre kunna jämföra data och upptäcka mönster 

– än vid ostrukturerade intervjuer – och ändå lämna öppet för informatörens initiativ vad 

gäller ordningsföljd och intressen. Intervjuerna kommer att behandla, på förhand bestämda 

teman men svaren är öppna och tyngdpunkten ligger på att låta informanten utveckla sina 

tankar. Informanterna kommer i största möjliga mån få välja plats och tidpunkt för intervjun. 

Intervjuerna kommer sedan att spelas in och även dokumenteras genom anteckningar. För att 

vidare försäkra en god forskningsstandard har frågorna på förhand operationaliserats enligt 

metodologisk praxis.41 Den i förväg annonserade intervjutiden är cirka 20-30 minuter. Den 

insamlade primärdatan kommer sedan att bearbetas. Första steget i bearbetningen av det 

insamlade materialet blir att transkribera samtliga intervjuer för att sedan omvandla dessa data 

till referat som presenteras i empirikapitlet. Den insamlade empirin analyseras sedan. 

 

3.3.1 Innehållsanalys 
För att vidare kunna ge en systematisk och mer kvantitativ beskrivning av det insamlade 

materialet används en innehållsanalys.42 Genom att skapa ett system av kategorier och 

klassificera och ange frekvensen av vissa ord och uttryck i det insamlade materialet, vill studien 

kontrollera den mer kvalitativa analysens resultat. Ord som återkommande har upprepats, inom 

ramen för samma diskussion, har slagits ihop och ges därmed frekvensen 1. Klassificeringen har 

gjorts utifrån de teoretiskt framtagna variablerna och redogörs därför mer detaljerat i den 

teoretiska referensramen. Kvantifieringen av data ger även möjligheten att utföra ett Chi2-test. 

Chi2-test görs för att finna samband mellan variabler som befinner sig på ordinalnivå.43 I den 
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här studien används Chi2-testet i avsikt att kontrollera det resultat som den kvalitativa analysen 

ger.  

 

3.4 Tillförlitlighet 
Kombinationen av en hermeneutisk- och en kvalitativ ansats, tillsammans med ett subjektivt 

urval, utgör kärnan i studiens angreppssätt och visar bland annat på forskarnas närvaro, något 

som i den här studien ses som en förutsättning och inte som en svaghet då syftet inte är att finna 

orsaker och följder. Vid användandet av intervjuer för materialinsamling, finns emellertid alltid 

en risk att forskarens ”jag” kan komma att påverka resultatet. Det kan uppstå en så kallad 

intervjuareffekt 44, där informanten svarar utifrån vad de tror att forskaren vill höra. Det här är 

svårt att gardera sig emot men karaktären av en semistrukturerad intervju, med förutbestämda 

frågor, anses hindra allt för stor påverkan av forskarens närvaro. Det här förutsätter givetvis att 

frågorna har utformats på ett korrekt sätt.  

 

Utifrån studiens tidigare beskrivna urval, går det inte att uttala sig generellt om kulturföretagare. 

Däremot kan tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp som utvecklas inom studien 

komma till nytta även i andra samanhang. Därför får begreppen reliabilitet och validitet mindre 

uppmärksamhet än studiens överförbarhet 45, som visar på i vilken utsträckning resultaten från 

undersökningen ger mening utöver just denna undersökning. Naturligtvis ställs även krav på 

validitet46 i det avseendet att studien mäter det den avser att mäta. Det ska även vara möjligt att 

göra om studien men huruvida liknande resultat kan uppnås är svårt att avgöra då det, på grund 

av det mycket begränsade urvalet, inte går att generalisera. Reliabiliteten47 måste därför medges 

vara relativt svag, vilket till viss del åtgärdas genom studiens höga grad av transparens och 

undersökningens systematiska tillvägagångssätt. Att urvalet har skett via snöbollsmetoden har 

också betydelse, då det är troligt att starthusens ansvarige föreslår de företag som ”lyckats” bäst. 

Om syftet hade varit att generalisera utifrån studien hade detta fått allvarliga konsekvenser. I den 

här studien kan det bortses ifrån, så länge undersökningsobjekten stämmer in på det subjektiva 

urvalet, som gjorts i överrensstämmelse med studiens syfte.  

 

Förutom de olika metodologiska hänsynstaganden som tagits för att säkra studiens tillförlitlighet, 

finns det även andra faktorer som kan komma att påverka resultatet. 

I den här studien tas till exempel ingen hänsyn till de olika kulturinriktningarnas individuella 

förutsättningar. Kulturföretagarna behandlas alla som kreatörer, oavsett genre, då studien avser 

undersöka kulturföretagarens förutsättning att förena konstnärligt skapande med företagande. 

Det går emellertid inte att bortse från att kulturuttryckens förutsättningar kan vara olika och 
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därmed påverka studiens resultat. Vidare kan även starthusens individuella förutsättningar 

beaktas. I den här studien ägnas ingen betydande uppmärksamhet åt dessa eventuella skillnader 

men även de, kan givetvis komma att påverka resultaten.    

 

3.5 Metodkritik 
Efter utförd empiriinsamling, har vissa avvikelser i det metodologiska tillvägagångssättet 

framträtt. Något som inte fått några allvarliga konsekvenser men som är värt att ta upp, gäller 

den informationen som skickades ut till deltagande informanter. Brevet informerade om studiens 

syfte och sammanhang men förklarade inte hur det insamlade materialet skulle presenteras. 

Samtliga deltagande skulle vara anonyma, vilket de inte blev informerade om. Trots denna 

informationsbrist tackade samtliga ja till att bli intervjuade. Vidare upptäcktes under 

intervjuernas gång att vissa frågor var för grovt operationaliserade och att följdfrågor därmed fick 

användas för att närma sig det område frågorna var tänkta att belysa. Det här innebar emellertid 

att antalet frågor och frågornas formulering varierade beroende på informantens svar. Det största 

misstaget visade sig ligga i begreppet ”kund”. När urvalet gjordes förutsattes att samtliga företag 

hade direktkontakt med slutkonsumenten, vilket inte visade sig stämma. För att komma till bukt 

med det här problemet, har en uppdelning mellan ”slutkonsument” och ”kund” gjorts i efterhand. 

Det fanns även andra frågor, som inte visade sig bidra med någon relevant information och som 

därför ströks i efterhand.  
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4. Teori
Nedanstående teorikapitel kommer inledningsvis att koppla studiens övergripande fenomen till 

olika möjliga teoriområden. Efter en kortare genomgång av studiens teoretiska perspektiv, 

behandlas teorier inom de valda teoriområdena, vilka sedan förenas i en teoretisk syntes och i 

studiens teoretiska referensram.  

 

4.1 Teorislinga 
Det fenomen som den här studien avser att undersöka är kulturföretagarens förmåga att förena 

det konstnärliga skapandet med långsiktig överlevnad som företagare. Det här föranleder en 

närmare granskning av vad som utmärker det konstnärliga skapandet och vilka möjliga 

marknadsstrategier som ökar förutsättningarna för kulturföretagarens långsiktiga överlevnad. 

Målvariabeln är att finna en tillämpbar kombination av dessa två. Utifrån bakgrunden kan 

konstateras att kulturföretagande till stor del utmärks av produktionsorienterade småföretag. Då 

tidigare redogörelser tyder på en brist på överensstämmelse mellan konsumentens köpbeteende 

och kulturföretagarens agerande, bör teoriområdena konsumentbeteende och 

värdeskapande uppmärksammas. Som resurssvaga småföretagare blir även kontaktnät viktiga 

för kulturföretagaren, vilket föranleder en närmare granskning av teoriområdet nätverk.  

 

 

4.2 Teoretiskt perspektiv 
Det ovan nämnda teoriområdena konsumentbeteende, värdeskapande och nätverk kan 

belysas utifrån två olika teoretiska perspektiv: transaktions- och relationsperspektivet.  

 

Det mer traditionella transaktionsperspektivet bygger på att kundvärdet finns inbäddat i 

produkten och skapas av det levererande företaget. Värdet distribueras således till kunden i 

färdigpackad form. Det är därför resultatet av produktionsprocessen som är central och 

marknadsföringen kommer därmed först in då produkten eller tjänsten är färdigproducerad. 

Marknadsföringsstrategier, så som 4P-modellen, har länge dominerat inom 

transaktionsperspektivet.48  

 

Relationsperspektivet tar istället sin utgångspunkt i att värdet inte kan skapas i förväg utan att 

produkterna och tjänsterna endast är värdefrämjande. Värdeskapandet sker i stället i samspelet 

mellan leverantör och kund. Fokus ligger således inte på produkterna och tjänsterna, utan på de 

värdeskapande processer som kunden upplever. Marknadsföring inom relationsperspektivet 

syftar till att främja och stödja kundernas konsumtions- och nyttjandeprocesser i den relation där 
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kundvärdet skapas. Marknadsföringen ingår således i alla affärsfunktioner som berörs av 

processen.49   

 

4.3 Teorigenomgång 
Här nedan följer en genomgång av de teorier som anses vara relevanta för uppsatsen - 

Konsumentbeteende: Involveringsteorin, Värdeskapande: Värdekedja/Värdestjärna, 

Nätverk: Industriellt nätverk. En kortfattad relevansdiskussion följer på varje teori. 

 

4.3.1 Konsumentbeteende 

Konsumentbeteende är en marknadsföringsdisciplin där teorier, som avser att skapa förståelse 

för hur konsumenter beter sig i exempelvis köp- och konsumtionsprocesser, återfinns.50 En av de 

teorier som återfinns inom konsumentbeteende är involveringsteorin. Denna teori koncentrerar 

sig på varför och hur, en konsument blir engagerad i köpprocesser och/eller produkter. Detta har 

blivit allt viktigare för att kunna överleva som företagare, då fler och fler marknader mättats. 

Företagare har därför generellt sett övergått till att bli marknadsorienterade och styrs allt mer av 

marknadens efterfrågan.  

4.3.1.1 Involveringsteorin 
Det förekommer flera olika perspektiv på vad involvering är och hur den uppstår. Den 

involveringsteori, som återfinns i Engels, Blackwells och Miniards bok Consumer Behavior, syftar 

till att förklara konsumentens engagemang i köpprocessen med särskilt fokus på hur 

involveringen uppstår. Enligt teorin är involvering beroende av, i vilken utsträckning kunden är 

delaktig i köpprocessen samt hur hög den personliga och uppfattade relevansen är. Kundens 

involvering mäts med hjälp av involveringsgraden, som kan variera från hög till låg. Denna 

involvering påverkas av fyra grundläggande element; ”Ego relationship”, ”Perceived risk of 

negative consequences”, ”Social sanctions” samt ”Hedonistic significance”. Ego relationship, 

uppstår när kundens val reflekterar och påverkar dennes självbild, och är hög vid köp av 

exempelvis kläder och smycken. Perceived risk of negative consequences handlar om en kunds 

rädsla för att köpet inte ska leva upp till dennes förväntningar eller att kunden inte vet vad 

produkten/tjänsten innebär vid köptillfället. Denna risk upplevs som högre ju mer pengar och tid 

som kunden investerat. Social sanctions handlar om hur ett val påverkar huruvida kunden 

accepteras i samhället eller inte och om valet uppfattas som ”det rätta”. Hedonistic significance 

handlar om varors förmåga att tillfredställa kundens emotionella behov.51 Dessa symboliska 

värden, som höjer en varas värde över dess bruksvärde, kommuniceras internt inom 
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konsumenten själv, i och med att konsumtionen höjer och bekräftar konsumentens egenvärde.52 

Det symboliska värdet kommuniceras även externt, från den enskilda konsumenten till dennes 

sociala omgivning/grupp. För att en produkt eller tjänst ska kunna förmedla ett 

emotionellt/symboliskt värde, krävs därför att hela den sociala referensgruppen känner till och 

uppfattar detta värde på ett samstämmigt sätt.53

 

Relevans: Teorin om involvering beskriver de olika element som avgör företagets möjlighet att 

skapa hög- respektive låginvolverade kunder. Det här är relevant, då det på en 

konkurrensutsatt marknad, blivit allt viktigare för företag att behålla sina redan befintliga kunder 

genom att höja kundens involveringsgrad. Då även kulturföretagaren till synes verkar på en 

konkurrensutsatt marknad blir det för studien viktigt, att med hjälp av involveringsteorin, mäta 

kulturföretagarens marknadsstrategiers förutsättning att skapa hög- respektive låginvolverade 

kunder. 

 

4.3.2 Värdeskapande 
Värdeskapande blir allt viktigare då det på dagens marknad är konsumtion och inte produktion, 

som är den trånga sektorn. Det har blivit en konkurrensfördel för företagare, att med hjälp av sin 

marknadsstrategi, skapa ett mervärde för kunden. Vad som uppfattas som ett mervärde skiftar, 

och beror på vad kunden ser som ett värde utöver själva bruksvärdet. Ett mervärde kan därför 

vara av så vitt skilda slag som att varan har ett lägre pris eller att den  uppfattas skapa ett högre 

engagemang hos  kunden. Inom värdeskapande återfinns teorin om Värdekedja/Värdestjärna, 

vilken handlar om just hur en varas värde skapas. Teorin framhäver att sättet på vilket värde 

skapas, påverkar om värdet uppfattas som ett mervärde eller inte för kunden.  

 

4.3.2.1 Värdekedja/Värdestjärna 
Värdekedjan utvecklades av Porter 1985 och beskriver hur värde skapas inom en organisation 

och vilka aktiviteter som inverkar på detta. Modellen hjälper företag att finna vart i 

verksamheten, som effektivisering är möjlig och nödvändig för att öka vinstmarginalen.54  

I värdekedjan sker värdeskapandet sekventiellt, likt ett löpande band, där varje steg, aktiviteter 

eller aktör, ytterligare ökar värdet hos varan. Att värdet skapas sekventiellt innebär att varje 

enskild aktivitet eller aktör endast har kontakt med de aktiviteter eller aktörer som är närmast 

före och efter dem själva i kedjan. Detta innebär att det endast är den sista aktiviteten eller 

aktören inom värdekedjan som har direktkontakt med kunden.55
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Fig. 1 – egen illustration utifrån Porters värdekedja.56

 

Värdestjärnan beskriver värdeskapandet som en ömsesidig och synkron samproduktion. 

Värdestjärnan inkluderar andra leverantörer, kunden, kundens kunder och andra intressenter i 

den värdeskapande processen. Detta innebär att kunden inte är en passiv konsument utan skapar 

värde tillsammans med producenten. Syftet med värdestjärnan är att integrera kunskapsflöden i 

värdeskapandet, vilken innebär en koordinering och samordning av företagets interna och 

externa resurser.57  

 

 
Fig. 2 – egen illustration utifrån Beckérus, Åke et al..58

 

                                                 
56 Originalillustration: Kotler, Philip & Keller, Lane (2006) Marketing Management. 12:e uppl. 
Pearson Prentice Hall. USA, sid. 39 
57 Originalillustration: Beckérus, Åke et al. 1998. Det interaktiva företaget –Med kunden som största 
resurs. Svenska förlaget. Stockholm. sid. 140, 149 & 150 
58 ibid.  
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Relevans: Teorin om Värdekedjan och Värdestjärnan belyser vart, i ett företags produktion 

kunden kommer in i bilden, det vill säga hur företagets produktionsprocess går till – om det är 

fråga om värdedistribution eller värdesamproduktion. På en mättad marknad kan det vara, 

i de fall kunden önskar vara delaktig i produktionsprocessen, en konkurrensfördel att inte enbart 

erbjuda kunden ett färdigskapat värde. Denna delaktighet i produktionsprocessen påverkar 

kundens uppfattning om varans mervärde och har förutsättningar att skapa ett engagemang hos 

kunden. Därmed blir det viktigt att titta på kulturförtagarens förutsättningar att möta kunden i en 

värdesamproduktion då detta påverkar kulturföretagarens möjlighet till överlevnad.  

 

4.3.3 Nätverk 
Nätverk kan vara av både personlig/social och affärsmässig/industriell karaktär. Att ingå i ett 

nätverk kan vara viktigt av många olika skäl; för att få tillgång till viktig information, pengar eller 

relevant kunskap. Inom området nätverk finns bland annat teorier om Industriella nätverk, vilka 

består av relationer och länkar företag emellan. Dessa industriella nätverk kan vara väldigt olika 

gällande syfte, storlek och varaktighet. Små företag är i större utsträckning resurssvaga, och 

därför i högre grad beroende av att ingå i industriella nätverk än större företag.  

 

4.3.3.1 Industriellt nätverk 
Dessa nätverk kan beskrivas som de långsiktiga och komplexa relationer – affärsförbindelser – 

som ett enskilt företag har till andra företag. Dessa kan vara kunder, leverantörer eller 

konkurrenter. 59 Kravet på att parterna måste vara intresserade av och beredda att investera, 

kräver att dessa har förtroende för varandra. En investering är inte heller lönsam om den inte är 

varaktig, vilket avgörs av företagens fortsatta intresse i utbytesrelationen.60 Företagens intresse 

för nätverksbyggande påverkas av i vilken omfattning företagen i ett nätverk tillsammans har 

större gemensamma resurser än varje enskilt företag var för sig. För att företagets egna resurser 

ska kunna skapa konkurrenskraft i nätverket krävs exempelvis att dessa, på ett bra sätt, 

kompletterar de övriga parternas resurser. Ett företags interna resurser och konkurrenskraft är 

därför både beroende av resursernas ”position” bland de totala resurserna i nätverket, samt de 

totala resurserna styrka och konkurrenskraft i sig.61 Då småföretagen i sig är resurssvaga är de i 

behov av någon form av resurskomplettering – till exempel genom utbyggd företagsservice eller 

genom nätverk och samverkan med andra små företag.62 Småföretag som går ihop i nätverk kan 

  
Josefin Berggren  

20

                                                 
59 Hammarkvist, Karl-Olof et al. (2003) Marknadsföring för konkurrenskraft. Liber ekonomi. Malmö, 
sid. 21 & 22 
60 ibid., sid. 25 
61 ibid, sid. 22 
62 Nilsson, Kerstin & Nilsson, Per (1991) Småföretag i flerpartssamverkan: En studie av aktörer, 
byggstenar och fogmassa vid nätverksbyggande. Avhandling vid Umeå Universitet, sid. 8 & 9 

Isa Lundgren  



 

exempelvis ha möjlighet att investera i dyr utrustning tillsammans, och skapar på detta sätt 

synergieffekter.63  

 
Relevans: Nätverksteorin tar upp samarbetsformer mellan företag och sätter långsiktiga 

relationer i kontrast till kortsiktiga relationer. Småföretag är, som tidigare nämnts, 

resurssvaga men kan emellertid, genom att ingå i ett nätverk med aggregerade resurser, skapa ett 

större värde för kunden än det enskilda företaget kan göra på egen hand. Då den här studien 

behandlar små kulturföretag blir det därför nödvändigt att beakta nätverksförutsättningar, då 

dessa kan påverka kulturföretagarens möjlighet till överlevnad.  

 

 

4.3.4 Teoretisk sammanfattning 
 

Teoriområde Teori Faktor Variabel 

Konsumentbeteende Involveringsteorin Involveringsgrad Låg-/Höginvolvering 

Värdeskapande Värdekedja/Värdestjärna Produktionsprocess Värdedistr./Värdesamprod. 

Nätverk Industriellt nätverk Samarbetsform Korta/Långa relation 

 

Fig 3.Teoretisk sammanfattning, egen illustration. 
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4.4 Teoretisk syntes 
Genom att belysa de ovan nämnda teorierna genom de två perspektiven – transaktions- och 

relationsperspektivet – kan tre alternativa marknadsstrategier urskiljas (se figur nedan). I 

syntesen görs en förenkling, utifrån en teoretisk konstruktion, av hur tre olika marknadsstrategier 

leder till överlevnad för det enskilda företaget.  

 

Marknadsstrategi 1, som exemplifieras längst till vänster i illustrationen (se figur nedan), är en 

strategi som bäst kan förstås utifrån ett transaktionsperspektiv. Denna marknadsstrategi 

karaktäriseras av en låg involveringsgrad hos kund/konsument/samarbetspartner, en 

produktionsprocess som är värdedistribuerande och en samarbetsform som domineras av kortare 

relationer. Överlevnad uppnås genom att skapa ett mervärde i direktkontakt med 

slutkonsumenten. Dessa mervärden erhålls genom stordriftsfördelar och olika reklamkampanjer.   

 

Marknadsstrategi 2, exemplifieras näst längst till höger i illustrationen (se figur nedan). Denna 

strategi kan, till skillnad från strategin ovan, bäst förstås utifrån ett relationsperspektiv. 

Marknadsstrategi 2 karaktäriseras av en hög involveringsgrad hos kund/konsument- 

/samarbetspartner, en produktionsprocess som är värdesamproducerande och en samarbetsform 

som domineras av långa relationer till slutkonsumenten. Överlevnad uppnås genom att skapa ett 

mervärde i direktkontakt och tillsammans med slutkonsumenten. Dessa mervärden erhålls 

genom flexibilitet, anpassning och word-of-mouth (ryktesspridning).  

 

Marknadsstrategi 3, som exemplifieras allra längst till höger i illustrationen (se figur nedan), 

förstås bäst, i likhet med strategin ovan, utifrån ett relationsperspektiv. Denna marknadsstrategi 

karaktäriseras av en hög involveringsgrad hos kund/konsument/samarbetspartner, en 

produktionsprocess som är värdesamproducerande och en samarbetsform som domineras av 

långa relationer till andra företag. Överlevnad uppnås genom att skapa ett mervärde tillsammans 

med andra företag i ett nätverk. Dessa mervärden erhålls genom flexibilitet, anpassning och 

word-of-mouth (ryktesspridning) inom nätverket. Observera att denna strategi, där 

slutkonsumentens mervärde skapas genom att företag samarbetar i nätverk, skiljer sig från 

Marknadsstrategi 2, där mervärde skapas i direktkontakt med slutkonsumenten.   

 

Studien vill undersöka om någon av dessa teoretiskt framtagna marknadsstrategier kan förklara 

och skapa förståelse för kulturföretagares agerande på marknaden och därmed även skapa 

förståelse för hur det konstnärliga skapandet kan kombineras med överlevnad som företagare.  
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4.4.1 Teoretisk syntes - illustration 
 
 

 
 

Fig. 4 – Teoretisk syntes, egen illustration. 
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4.5 Teoretisk referensram 
 

4.5.1 Teoretiskt framtagna variabler - operationalisering 
Studien kommer fortsättningsvis att analysera och utvärdera kulturföretagens 

marknadsstrategier och deras förutsättningar att förena det konstnärliga skapandet med 

överlevnad, genom att använda följande variabler, som fåtts fram ur faktor 1-3; 

Faktor 1: Involveringsgrad, variabler: låginvolverad/höginvolverad, 

Faktor 2: Produktionsprocess, variabler: värdedistribution/värdesamproduktion, 

Faktor 3: Samarbetsformer, variabler: kortsiktiga relationer/långsiktiga relationer.  

Genom den tidigare nämnda jämförelsen mellan kulturföretag som startats via starthus och 

företag som startats upp på egen hand, vill studien dessutom analysera och utvärdera starthusens 

eventuella inverkan på kulturföretagarnas marknadsstrategier.  

 

Variablerna kommer, vid insamling av data, att operationaliseras på följande vis. För att utröna 

huruvida ett kulturföretag har förutsättningar att skapa låg- eller höginvolverade 

kunder/konsumenter/samarbetspartner, ställs frågor kring kunderbjudandet för att försöka 

avgöra om varan (produkten/tjänsten) i sig har förutsättning att skapa involvering. Då studien 

inte inkluderat konsumenternas upplevda involvering eller ombett informanterna att själva tolka 

sina produkters/tjänsters förutsättningar att skapa involvering, läggs denna uppgift alltså på 

studiens forskare. För att kunna tolka produktens/tjänstens förutsättningar att skapa involvering, 

används de i involveringesteorin nämnda elementen: Ego relationship, Perceived risk of negative 

consequences, Social sanctions och Hedonistic significance. Denna tolkning utförs i 

analyskapitlet. 

 
1a, Vad är (namn på ftg)? 

1b, Vad säljer ni?  

 

För att få svar på om företaget har förutsättningar att ägna sig åt värdedistribution eller 

värdesamproduktion, ställs frågor kring hur en typisk produktion går till. Därigenom kan 

slutkonsumentens eventuella delaktighet avslöjas.  

 

2a, Kan du beskriva en typisk produktion/föreställning från början till slut? 

2b, Vart kommer kunden eller den tilltänkta slutkonsumenten/publiken in i bilden? 

 

För att få fram om företaget har förutsättningar till att skapa kortsiktiga relationer eller 

långsiktiga relationer till sina slutkonsumenter eller till andra företag, ställs frågor kring 

återkommande slutkonsumenter/kunder och frågor kring andra samarbeten, dess varaktighet 

samt syftet bakom samarbetena.  
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2c, Har ni återkommande kunder? 

2d, Om Ja, hur mäter ni detta? 

 

3a, Samarbetar ni med andra företag? 

3b, Om ja, vad går samarbetena ut på?  

3c, Samarbetar ni med samma företag eller byts dessa ut? 

 

Till de företag som startats via ett starthus, ställs vidare frågor om starthusens inverkan. 

 

4a, Drev ni någon verksamhet innan ni kom i kontakt med starthuset 

(Transit/KMH/Subtopia)? 

4b, Om Ja, har er ”affärsidé” förändrats under er tid på starthuset? 

 

5a, Vad var det mest värdefulla som starthuset bidrog med? 

5b, Tror du att ert företag har någon fördel framför andra kulturföretag som inte 

fått hjälp av ett starthus? 

5c, Var det något du saknade i starthusets sätt att arbeta? 

 

Vidare ställs ett par frågor av lite mer generell karaktär, angående kulturföretagande. 

 

6a, Ser du någon svårighet i att kombinera konstnärligt skapande med företagande? 

6b, Har din uppfattning i denna fråga förändrats på något sätt i och med din 

kontakt med starthuset? 

 

Till de företag som startats upp på egen hand ställdes generella frågor om kulturföretagande.  

 

4a, Finns det någonting du skulle behöva hjälp med i din roll som kulturföretagare?  

 

5a, Ser du någon svårighet i att kombinera konstnärligt skapande med företagande? 

5b, Har din uppfattning i denna fråga över tid? 

 

 

  
Josefin Berggren  

25

Isa Lundgren  



 

4.5.2 Innehållsanalys - operationalisering 
I analyskapitlet kommer svaren på ovanstående frågor att analyseras utifrån de teoretiska 

variblerna. För att kontrollera analysens resultat görs vidare, vilket nämndes i metodkapitlet, en 

innehållsanalys där ett system av kategorier och klassificeringar har skapats utifrån de teoretiskt 

framtagna variablerna. De ord eller uttryck som valts ut för att kunna organisera materialet inom 

dessa kategorier syns i tabellen nedan: 

 

 

Kategori/Grupp        Etikett/Meningsbärande enhet 
  

1) Låg involvering Ego relationship - påverkar självbilden negativt    
   Perceived risk of negative consequences - liten kostnad, liten risk för besvikelse 
   Social sanctions - påverkar inte om kunden blir accepterad socialt  
   Hedonistic significance - inga/få inbäddade symboliska värden  
           

2) Hög involvering Ego relationship -  påverkar självbilden positivt (status)   
   Perceived risk of negative consequences - stor risk för negativa konsekvenser 
   Social sanctions - påverkar om kunden blir accepterad socialt  
   Hedonistic significance - inbäddade symboliska värden   

           
3) Värdedistribution Eget koncept/egen idé      

   Göra något för sin egen skull/uttrycka sig själv    
   Envägskommunikation      
   Välja ur befintligt produkt/tjänst urval    
           

4) Värdesamproduktion Special-/skräddarsy      
   Ta hänsyn/anpassa sig till kund/konsument    
   Dialog        
   Anpassning       
   Funktionell/användarvänlig      
           

5) Långa relationer Samarbeten       
   Återkommande kunder      
   Lära av/fråga andra företag      
   Kompromissa/komplettera      
   Jobba på uppdrag       

           
6) Korta relationer Jobbar inte på uppdrag      

   inga återkommande kunder      
   Ingen kunduppföljning/återkoppling     
   Vill hålla idéer inom företaget     
   Kompromisslös       

 
Vidare beräknas frekvensen, i det insamlade materialet, av dessa ovanstående meningsbärande 

enheter. Resultatet redogörs för i resultatkapitlet där frekvenserna kommer att anges i en 

frekvenstabell och sedan utgöra underlag för ett Chi2-test. 
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5. Empiri 
Här nedan presenteras inledningsvis, inom vilken kontext de tre kulturspecifika starthusen i 

Stockholm har vuxit fram. Vidare presenteras de utvalda kulturföretagen, i form av ett referat 

blandat med citat, från de utförda intervjuerna. 

 

5.1 Starthusen 
Hösten 2003 inleddes ett samarbetsprojekt i Stockholm, med syfte att utveckla 

upplevelseindustrin i regionen. Syftet var vidare att stödja entreprenörskap och nyföretagande 

genom praktisk rådgivning och utbildning. Intentionen med detta var att lära kulturföretagare att 

utveckla sina idéer samt se sin egen affärspotential, bilda bolag, utveckla sina nätverk och skapa 

branschkontakter, etablera kontakter med myndigheter och finansiärer samt få kontakt med 

experter inom exempelvis juridik, ekonomi, marknadsanalys, design och finansiering.64  

 

 I och med detta projekt startades tre kulturspecifika starthus: Transit Studios, som är ett 

starthus med anknytning till Konstfack och med inriktning mot konst och design, 

Starthuset@Subtopia med anknytning till Botkyrka kommuns upplevelsesatsning och med 

främsta inriktning mot scenkonst och slutligen Starthus@KMH med anknytning till Kungliga 

Musikhögskolan och med musik som inriktning. 65 

 

5.2 Kulturföretagen 
De utvalda kulturföretagen kommer fortsättningsvis att benämnas enligt tabellen nedan.  

 

 

Kulturföretag via Starthus Kulturföretag på egen hand 

Designföretag 1 (via Transit): 
Startade 2006 och består av tre medlemmar* 

Designföretag 2: 
Startade 2006 och består av två medlemmar 

Cirkusföretag 1 (via Subtopia): 
Startade 2003 och består, för närvarande, av två 
medlemmar.**  

Cirkusföretag 2: 
Startade 1999 och består, för närvarande, av 
fyra medlemmar.** 

Orkester 1 (via KMH): 
Startade 2005 och består av två medlemmar  

Orkester 2: 
Startade 1998 och består, för närvarande, 
endast av en medlem.** 

*Med medlemmar avses det antal personer som ingår i den administrativa och styrande 

kärnan av företaget.  

** Är under omorganisering. Företaget består vanligtvis av mellan 2-4 medlemmar.  
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5.2.1 Företag som startats upp via ett starthus 
 

5.2.1.1 Designföretag 1 
1a + 1b, Vad är (namn på ftg) och vad säljer ni? 

Svar: Informanten beskriver sitt företag som ett möbel/produktdesignföretag som främst 

arbetar uppdragsbaserat som konsulter. Förutom att samarbeta med andra företag tar de 

emellertid även fram egna produkter, som bland annat visas upp på mässor. 

 
2a, Kan du beskriva en typisk produktion/föreställning från början till slut? 

Svar: Oftast jobbar företaget på uppdrag och i sådant fall kan det hända att de får en skriftlig 

brief. Sedan skissar de fram förslag som presenteras under en skisspresentation. Inför 

utställningar, där det finns potential att knyta kontakter, kan företaget ta fram egna produkter 

och formulerar då ett eget koncept. Till exempel har vissa projekt haft en personlig anknytning: 

”Vi har haft ett projekt där vi har jobbat med våra bakgrunder, våra rötter och försökt att hitta 

någonting som inspirerar oss och som blir någon slags utmaning Då jobbade vi mycket med 

familj- och vänskapsband och vårt ursprung.” Informanten anser inte att det innebär en 

kompromiss att jobba på uppdrag. Snarare är det en designers uppgift: ”Det här med att en 

designer sitter och gör det dem själva vill, det är ingenting som vi skulle göra. Det vi framförallt 

vill göra är att jobba på uppdrag, för att det är det som känns relevant. Varför ta fram en 

produkt som kanske inte någon behöver eller vill ha? Det är helt bortkastat att jag sitter här och 

gör någonting enbart för mitt eget höga nöjes skull.” 

 

2b, Vart kommer kunden eller den tilltänkta slutkonsumenten/publiken in i bilden? 

Svar: Företaget bedriver inte försäljning direkt till privatpersoner, slutkonsumenter, utan har 

andra företag som mellanhänder, vilket närmare beskrevs i föregående fråga. 

 

2c, Har ni återkommande kunder? + 2d, Om ja, hur mäter ni det? 

Svar: Enligt informanten har företaget återkommande kunder, vilket de mäter genom att samla 

kontaktuppgifter och mail-adresser. Vad gäller slutkonsumenten menar informanten att de 

ganska ofta får mejl från personer som har hittat deras produkter på nätet och som vill veta vart 

de kan få tag på dem. Men det är oftast en envägskommunikation: ”Vi ringer inte upp kunden och 

frågar ’vad gillade du våra produkter?’ Istället är det oftast att någon kund ringer upp oss, och 

som har sett våra produkter i någon tidning eller precis köpt någon av våra produkter och vill 

berätta att dem tycker att dem är fina. Så mest är det att vi får kommentarer, och då är det från 

slutkonsumenter oftast fast även journalister.” 
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3a, Samarbetar ni med andra företag? + 3b, Om ja, vad går samarbetena ut på? + 

3c, Samarbetar ni med samma företag eller byts dessa ut? 

Svar: Företaget har både arbetat med andra designföretag och med produktionsföretag: ”Vi har 

absolut samarbetat och sen köper man ju tjänster av andra företag också.” När det gäller 

samarbete med andra designföretag, sker detta oftast i samband med utställningar. Samarbetena 

kan ske med avseende på att man kompletterar varandra eller att man arbetar på liknande sätt 

men också för att de tycker om någon annans design: ”Men vi har inte jobbat kring något 

uppdrag där vi har tjänat pengar på det sättet. Utan det är mer ett sätt att skaffa publicitet och 

få nya uppdrag.” 

 

4a, Drev ni någon verksamhet innan ni kom i kontakt med Transit + 4b, Om Ja, har 

er ”affärsidé” förändrats under er tid på Transit? 

Svar: Företaget bedrev verksamhet innan de kom i kontakt med Transit. Samtliga medlemmar 

hade varsin firma men behovet av att ha någonstans att sitta, drev dem till Transit: ”Starthuset 

var ett jättebra sätt att börja arbeta tillsammans och det var skönt att ha någonstans att sitta 

och jobba på.” Informanten tycker att företagets affärsidé har blivit mer välformulerad under 

tiden på Transit. 

 

5a, Vad var det mest värdefulla som Transit bidrog med? 

Svar: Informanten upplevde en trygghet i att ha en plats att gå till, där de dessutom befriades 

från stressen att behöva betala hyra. 

 

5b, Tror du att ert företag har någon fördel framför andra kulturföretag som inte 

fått hjälp av ett starthus? 

Svar: Informanten är osäker på om de har någon fördel framför företag som inte fått hjälp av en 

inkubator. Möjligtvis tror informanten att kraven på ett sätt, tvingat dem att vara mer effektiva 

vad gäller att producera en affärsplan och en budget. Den mesta hjälpen kan emellertid återfinnas 

på andra ställen och är alltså inte starthusspecifikt. 

 

5c, Var det något du saknade i Transit sätt att arbeta? 

Svar: Informanten hade önskat en mentor som var mer insatt i deras specifika område samt 

någon som både var bra i uppstartsskedet men som även hade förmågan att driva saker på längre 

sikt. 

 
6a, Ser du någon svårighet i att kombinera konstnärligt skapande med företagande?  

6b, Har din uppfattning i denna fråga förändrats på något sätt i och med din 

kontakt med Transit? 
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stora tidsbristen föredrar informanten att ha eget företagande då det är mer givande att kunna 

producera i sitt eget namn än för ett större företag. En annan del av svårigheten med företagandet 

har till viss del underlättats av vistelsen på Transit: ”Det som har varit bra med att sitta här är 

nog främst att man alltid kan gå och fråga de andra företagen som sitter här om råd. Som när 

vi skulle ta vårt första inredningsuppdrag, då kunde vi gå och prata med ett annat företag här 

som jobbar med inredningsarkitektur. Vi kunde fråga dem om råd om till exempel ’hur många 

timmar tror ni att det här jobbet kommer att ta?’ och ’hur mycket arbete tror ni att det är?’. På 

det sättet kan man lära sig av varandra, men jag tror faktiskt att man skulle kunna utnyttja det 

ännu mer.” Informanten framhåller vikten av nätverk, både inom Transit men även i samarbeten 

med andra designföretag inför utställningar och liknande.  
 

5.2.1.2 Cirkusföretag 1 
1a, Vad är (namn på ftg)? 

Svar: Informanten beskriver företaget som ett samtida cirkuskompani, som skapar shower med 

en personlig stil. Det viktigaste är att de får uttrycka det de vill. 

 

1b, Vad säljer ni? 

Svar: De säljer konst av hög kvalitet. Det är viktigt att framhäva att det är en konstform med bas 

i cirkuskonsten, som sedan blandas upp med deras egna bakgrunder och det som de vill förmedla: 

”Vi skapar konsten själva, baserat på det som vi vill uttrycka, det vi vill berätta. Det kan vara 

med utgångspunkt ur känslor, ämnen och dilemman. Det vi säljer är framträdanden av hög 

kvalitet.” 

 

2a, Kan du beskriva en typisk produktion/föreställning från början till slut? 

Svar: Informanten beskriver det som en väldigt turbulent process men påpekar att det 

naturligtvis skiljer sig från gång till gång. Generellt så börjar det med att de har en idé om ett 

ämne. Sedan kommer en relativt lång process då idén utvecklas till ett mer konkret förslag. 

 

2b, Vart kommer kunden eller den tilltänkta slutkonsumenten/publiken in i bilden? 

Svar: De börjar tänka på slutkonsumenten redan innan de sätter igång med produktionen. 

Däremot så menar informanten att de alltid försöker gå efter idéer som kommer från dem själva: 

”Vi försöker ha idéer som kommer från våra hjärtan och våra passioner och som inte är 

marknadsprodukter, vi tänker inte ut innan att ’det här kommer att sälja’. Det är viktigt för oss 

att kunna överleva på vår konst, men det vi vill lära oss är hur vi ska kunna sälja det vi älskar 

på ett sätt så att andra människor vill ha det. Därför behöver vi en producent, eftersom det 

verkligen är svårt att sälja sig själv.” Informanten framhåller hur viktig publiken är. Det handlar 

både om en belöning efter månader av slit men även om att göra situationen mer verklig: ”Du vet 

publikreaktionen, feed-back, kanske till och med bara deras närvaro. Det är din belöning efter 

veckor av hårt arbete i en svart låda.” Vad gäller hur de arbetar för att behålla publiken, anser 
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informanten att det återigen handlar om marknadsföring och att vara välorganiserad i att hålla 

kontakten med människor. När de hittat en producent önskar de utveckla ett system för 

nyhetsbrev och nätverkslistor så att de kan informera alla på en regelbunden basis. 

 

2c, Har ni återkommande kunder? + 2d, Om ja, hur mäter ni det? 

Svar: Informanten menar att de har återkommande kunder, som de till viss del håller kontakten 

med via mejl. Det händer att de får mejl från folk som undrar hur det går med den nya 

produktionen etcetera. Dessutom menar informanten att de ständigt samlar på viktiga kontakter 

när de är ute och uppträder. Oftast är det dem själva som får stå för informerandet men det 

händer även att andra tar initiativ. 

 

3a, Samarbetar ni med andra företag? + 3b, Om ja, vad går samarbetena ut på? + 

3c, Samarbetar ni med samma företag eller byts dessa ut? 

Svar: Informanten anser att det ibland kan vara till stor hjälp att kunna gå via samma nätverk för 

att till exempel använda varandras kontakter och marknadsföringssystem. De ingår själva i ett 

antal nätverk via kommunen och Subtopia men försöker även sälja sina shower, tillsammans med 

andra företag, till festivaler. De har ännu inte riktigt gjort några samproduktioner med andra 

företag: ” Vi arbetar med artister från andra företag och musiker och så men vi har inte skapad 

en show tillsammans med något annat företag. En av anledningarna till detta är för att vi vill 

behålla produktionen och det vi skapar för oss själva”. Informanten menar att de har sina 

favoriter och gärna arbetar med samma artister. 

 

4a, Drev ni någon verksamhet innan ni kom i kontakt med Subtopia? + 4b, Om Ja, 

har er ”affärsidé” förändrats under er tid på Subtopia? + 5a, Vad var det mest 

värdefulla som Subtopia bidrog med? 

Svar: Informanten menar att de hamnade på Subtopia av en slump då det var ute efter 

någonstans att arbeta. De var redan igång med sitt företag sedan ungefär två år. Därför hade 

vistelsen där inte heller någon direkt inverkan på företagets affärsidé. Däremot menar 

informanten att denne starkt uppskattade att få vara någonstans där de inte var i vägen utan 

verkligen kunde få arbeta i lugn och ro och utan att behöva flytta runt. Det var, enligt 

informanten, det mest värdefulla som Subtopia bidrog med. 

 

5b, Tror du att ert företag har någon fördel framför andra kulturföretag som inte 

fått hjälp av ett starthus? 

Svar: Informanten menar att den enda fördelen egentligen är att få ha sin egen plats men 

givetvis är det också bra att kunna ha någon att fråga. De fick även några jobb därigenom men det 

beror främst på nätverket: ”Det är igen det här med att vara en del av ett nätverk, att ju fler 

människor du känner ju fler kontakter och uppdrag får du.” 
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5c, Var det något du saknade i Subtopias sätt att arbeta? 

Svar: Informanten saknade inget då denne inte heller förväntat sig något annat än att få 

någonstans att sitta. 

 

6a, Ser du någon svårighet i att kombinera konstnärligt skapande med företagande?  

6b, Har din uppfattning i denna fråga förändrats på något sätt i och med din 

kontakt med Subtopia? 

Svar: Informanten upplever det som mycket frustrerande då det är lätt att fastna i administrativa 

uppgifter istället för att ägna sig år det kreativa: ”Jag fastnar lätt framför datorn och med 

administrationen. Då blir jag så frustrerad eftersom jag inte ägnat mig åt det jag älskar att 

göra, nämligen den kreativa sidan av mitt arbete. När jag fastnar på kontoret så känns det som 

att jag går miste om min kreativa tid.” I och med att det inte finns någon chef känner 

informanten ett enormt ansvar och det är därför svårt att sätta gränser för hur mycket de kan 

göra på en dag: ”Du är din egen chef och det är riktigt svårt.”   

 

5.2.1.3 Orkester 1 
1a, Vad är (namn på ftg)? 

Svar: Informanten beskriver företaget som Sveriges första fristående symfoniorkester och 

Skandinaviens första orkester, som har inriktning på Wienklassisk musik. Idén är att skapa ett 

komplement till det offentligt finansierade musiklivet. 

 

1b, Vad säljer ni? 

Till företagets medlemmar säljer de bra jobb, till publiken säljer de musik som man kan ta till sig 

utan större krav på förkunskap och till sponsorerna säljer de en möjlighet att synas i ett 

sammanhang som skiljer sig från det vanliga sponsringsupplägget i Sverige. 

 

2a, Kan du beskriva en typisk produktion/föreställning från början till slut? 

Svar: Informanten förklarar att det alltid bygger på en konstnärlig och musikalisk idé, som 

denne själv står för. Idén är ibland styrd av praktiska omständigheter, såsom lokalens storlek eller 

ekonomins begränsningar, men det måste alltid finnas en idé: ”Sen när produktionen är gjord så 

är det väldigt enkelt, vi bokar en lokal, vi bokar musikerna, trycker affischerna och gör reklam, 

sen genomför vi det”. 

 

2b, Vart kommer kunden eller den tilltänkta slutkonsumenten/publiken in i bilden? 

Svar: Enligt informanten beror det på om det finns ett uppdrag eller inte. Vid vanliga konserter 

är målet att få så mycket publik som möjligt och då spelar de på en helg då de flesta är lediga. 
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2c, Har ni återkommande kunder? + 2d, Om ja, hur mäter ni det? 

Svar: Då företaget är relativt nystartat har de ännu inte gjort så mycket men informanten 

upplever ändå att de har återkommande kunder. Det finns emellertid inte något kundregister 

eller liknande även om tankar på ett sådant finns: ”Vi försöker att ligga i framkant i det 

avseendet att vi vill ha en kontakt med publiken och få feedback och sådär. Kunna fråga dem 

om deras åsikter ’vad tyckte ni?’, ’hur upplevde ni mottagandet?’, ’hur upplevde ni sättet vi 

presenterar musiken?’, ’var programmet för långt eller för kort eller för starkt eller för svagt?’ 

sådana saker. Det är ju inte säkert att man anpassar sig till alla svar man, får men det är ändå 

viktigt att man vet vad folk tycker så att man vet vad man tar ställning till. Sen är det viktigt att 

publiken känner sig sedda. Vi försöker hamna i en dialog med dem vi jobbar med både med, 

uppdragsgivare och publik.” 

 

3a, Samarbetar ni med andra företag? + 3b, Om ja, vad går samarbetena ut på? + 

3c, Samarbetar ni med samma företag eller byts dessa ut? 

Svar: När det gäller samarbeten berättar informanten att de planerar att göra en samproduktion 

med en kör men att de nu, är i ett läge där de söker sponsorsamarbeten. Informanten framhåller 

svårigheten i att få långsiktiga relationer med sponsorer: ”Det är lite för tidigt att säga än men vi 

har just nu vissa projekt som är planerade och det är förstås lättare för en sponsor att se värdet 

av att gå in i ett visst projekt, än bara generellt sponsra företaget. Men det som vi egentligen vill 

ha är en långsiktig relation med nått företag där vi kan göra mycket mer än ett enstaka event. 

Men eftersom det är nytt för svenska förhållandet har vi märkt att det är ganska svårt att få 

folk att förstå vad det är vi kan erbjuda. Därför har vi försökt att vända på steken och anpassa 

oss till det som företagen tror att vi kan ge dem först och sen ska vi försöka gå bakvägen och få 

längre samarbeten. Men än så länge handlar det främst om renodlade events.” 

 

4a, Drev ni någon verksamhet innan ni kom i kontakt med KMH? + 4b, Om Ja, har 

er ”affärsidé” förändrats under er tid på KMH? 

Svar: Informanten framhäver att det fanns ett väldigt tydligt koncept innan kontakt etablerades 

med något starthus: ”Jag hade konceptet väldigt klart för mig. Så för mig handlade det främst 

om att leta fram hjälp för att sjösätta företaget. Därför gick jag till diverse starthus.” Den 

ursprungliga idén har inte förändrats under tiden på starthuset, eftersom den var så tydlig innan 

informanten kom dit. 

 

5a, Vad var det mest värdefulla som KMH bidrog med? 

Svar: Informanten framhåller starhusets stöttande kvaliteter: ”Det mest värdefulla som jag fick 

av starthuset var att dem förstod sig på kultur och att dem tyckte att mitt koncept verkade bra. 

De gav mig den bekräftelse som man är väldigt beroende av i början.” 
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5b, Tror du att ert företag har någon fördel framför andra kulturföretag som inte 

fått hjälp av ett starthus? 

Svar: Informanten tror att de har en klar fördel i att ha ett bollplank och att få bekräftelse, 

eftersom kulturföretagande är väldigt nytt i Sverige. Samtidigt anser informanten att starthusens 

största svaghet ligger i att de inte har särskilt mycket referensmaterial: ”De vet heller inte precis 

allt om hur det går till inom kultursektorn, eftersom hela sektorn är i startgroparna.” 

 

5c, Var det något du saknade i KMH:s sätt att arbeta? 

Svar: Informanten saknade mer praktisk hjälp. Istället för att berätta vart man kan vända sig för 

att få hjälp, hade denne istället velat ha en checklista med redan framtagna blanketter etcetera. 

 

6a, Ser du någon svårighet i att kombinera konstnärligt skapande med företagande?  

6b, Har din uppfattning i denna fråga förändrats på något sätt i och med din 

kontakt med KMH? 

Svar: Informanten menar att det alltid finns en konflikt mellan konstnärligt skapande och 

överlevnad. Kompromissen handlar här främst om att det är i det offentligt finansierade 

kulturlivet som man behöver ge avkall på sin vision. Informanten ser istället företagandet som en 

förutsättning för att kunna förverkliga sina konstnärliga visioner. Däremot anser informanten att 

det finns en konflikt vad gäller tiden – att få tiden att räcka till både företagande och konstnärligt 

skapande: ”Jag ser kulturföretagandet som en förutsättning för att jag ska kunna få förverkliga 

mina konstnärliga visioner – och därför är det viktigt att jag lär mig hantera motsättningarna 

mellan företagandet och den kreativa biten. Nu är jag väldigt lyckligt lottad att min kompanjon 

gör mycket av det som jag tycker är jobbigt och tidskrävande så att jag kan ägna mig åt det 

som bara jag kan göra, det konstnärliga.” 

 

 

5.2.2 Företag som startats upp på egen hand 

 

5.2.2.1 Designföretag 2 
1a, Vad är (namn på ftg)? 

Svar: Informanten beskriver företaget som ett designföretag eller en formgivarduo. De jobbar 

med produkt- och möbelformgivning samt även med inredning. 

 

1b, Vad säljer ni? 

Svar: Informanten betonar att de säljer sina tjänster, sin formgivning och därmed sitt sätt att 

formge. 
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2a, Kan du beskriva en typisk produktion/föreställning från början till slut? 

Svar: Informanten berättar att när de startade hade de inga uppdragsgivare utan fick ta mycket 

egna initiativ till att göra produkter: ”Det gjorde vi dels för att vi ville marknadsföra oss själva. 

Och då handlade det om att kunna visa upp våran form, våran design, för alla producenter. 

Och genom att synas kunde vi få uppdrag. Men delvis handlade det också om att vi hade idéer 

till olika produkter som vi verkligen ville göra”. Att arbete på uppdrag innebär, enligt 

informanten, back-up i form av uppdragsgivarens specialkunskaper men ofta ganska strikta 

ramar och andra önskemål: ”Man måste alltid förhålla sig lite till deras profil och till vad dem 

önskar. Men samtidigt så har ju vi våran stil som vi vill förmedla. Då får man försöka att 

kompromissa.” Vad gäller idéerna till de egna produkterna säger informanten: ”Det är väldigt 

mycket så att vi utgår från oss själva, och tänker att om vi vill ha det, så vill säkert också andra 

ha det. För vi känner oss ju ganska vanliga. Det är lite det som är vår filosofi. Det är inte så att 

vi går in och analyserar marknaden inser att en viss produkt saknas. Så gör vi inte, vi är inte så 

strategiska. Vi utgår nog mer från våra känslor känsla, jag kan inte sätta fingret på vad det är, 

men det är inte strategiskt i alla fall. Och ibland så får man uppdrag som man inte känner för 

och då är det ganska svårt. Det är klart att det går, men det är inte lika roligt.” 

Vidare menar informanten att mervärde och funktion är lika viktigt som form: ”Vi vill alltid att 

våra produkter ska ha någon slags funktion. Det är för att då får produkten ett mervärde, så 

att den inte bara är snygg.” 

 

2b, Vart kommer kunden eller den tilltänkta slutkonsumenten/publiken in i bilden? 

Svar: Informanten menar att de självklart tänker på slutkonsumenten men då de jobbar på 

uppdrag brukar mellanhanden vara så inställd på att det ska kunna sälja att de själva inte behöver 

tänka så mycket i de banorna utan istället kan utgå från sig själva. + Se fråga 2a. 

 

2c, Har ni återkommande slutkonsumenter/publik? + 2d, Om ja, hur mäter ni det? 

Svar: Enligt informanten har de återkommande publik men de är väldigt dåliga på att hålla 

register. För närvarande ligger det visitkort överallt och det finns ingen riktig struktur. 

Informanten har även viss kontakt med slutkonsumenten då företaget ganska ofta får positiv 

feed-back på sina produkter via mejl eller telefon men att den informationen oftast går via 

producenten. 

 

3a, Samarbetar ni med andra företag? + 3b, Om ja, vad går samarbetena ut på? + 

3c, Samarbetar ni med samma företag eller byts dessa ut? 

Svar: Enligt informanten samarbetar de med andra företag. Detta gäller främst andra 

formgivargrupper inför utställningar. Informanten anser att det är bra med samarbeten: ”Det gör 

vi för att man blir starkare ju fler man är. Man kan göra mycket större projekt, driva igenom 

mycket mer om man är fler. Så vi brukar samarbeta och det tycker vi är jättekul.” Informanten 
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menar att man får större genomslagskraft om man går samman. Hittills har företaget arbetat med 

samma företag men de hoppas få arbeta med flera olika parter i olika slags projekt. 

 
4a + 4b, Finns det någonting du skulle behöva hjälp med i din roll som 

kulturföretagare? 

Svar: Informanten skulle gärna få hjälp med administration, ekonomi och projektledning då den 

delen tar upp mycket tid: ”Kulturföretagande innehåller en ganska liten del kreativt arbete 

egentligen, det handlar mest om att driva företag och vara projektledare. Vilket är kul också, så 

man vill inte släppa den biten helt. Fast ibland kan man känna att det tar över lite av den 

kreativa biten och då blir det inte balans. Det ska ju vara i alla fall 50/50”. 

 

6a, Ser du någon svårighet i att kombinera konstnärligt skapande med företagande? 

+ 6b, Har din uppfattning i denna fråga över tid? 

Svar: Informanten anser att det administrativa ibland tar så mycket tid i anspråk att de inte har 

tid att arbeta. Informanten var beredd på detta men kan ibland bli förvånad: ”Jag har drivit 

företag ganska länge, så jag visste att det var mycket jobb med själva företagandet. Men ändå 

så blir man ibland lite överväldigad över hur mycket tid det går till ”runt om kring”-jobb. 

 

5.2.2.2 Cirkusföretag 2 
1a + 1b, Vad är (namn på ftg) och vad säljer ni? 

Svar: Informanten beskriver företaget som bestående av tre delar: en artistförmedling där de 

främst agerar underleverantörer till andra eventfirmor, en produktionsdel då de sätter upp egna 

shower eller tar hand om andras produktioner och slutligen en konsultdel, då det kan handla om 

att hålla föreläsningar eller lära ut specialkunskap inom cirkusområdet. 

 

2a, Kan du beskriva en typisk produktion/föreställning från början till slut? 

Svar: Informanten beskriver en pågående produktion som helt lustbaserad. Det är en platt 

struktur där de inom gruppen brainstormar tillsammans, hjälper varandra och regisserar 

varandra. I ett senare skede låter de folk utifrån – oftast familj och vänner – komma och titta och 

ge synpunkter. 

 

2b, Vart kommer kunden eller den tilltänkta slutkonsumenten/publiken in i bilden? 

Svar: Informanten menar att publiken kommer in rätt tidigt i processen. Redan efter 

sommarturnén är klar börjar de försöka sälja in nästa års sommarturné: ”Efter sommarturnén 

tar vi kontakt med olika festivaler och det är ju på sätt och vis dem som är vår publik, eller i alla 

fall dem som skaffar vår publik. Det vi utgår från är hur vi själva känner när vi ser en bra 

föreställning. Vi vill att folk ska liksom bli euforiska och känna på samma sätt som vi.” 
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2c, Har ni återkommande kunder/publik? + 2d, Om ja, hur mäter ni det? 

Svar: Informanten menar att de har återkommande kunder. För tillfället finns ett ganska dåligt 

register över dessa men då det inte är ett väldigt stort antal går det att hålla i huvudet och givetvis 

finns det mejladresser. Kunduppföljning är emellertid något som informanten medger sig inte 

riktigt hinna med: ”Det jag inte hinner med är kunduppföljning och kundrelationer. Jag känner 

att jag egentligen borde ringa upp efter varje framträdande och kolla hur uppdragsgivaren 

uppfattade det, om det gick bra och så.” Vidare menar informanten att företaget får mycket 

uppdrag via hörsägen. Någon ser en show och ger ett visitkort. De ägnar sig väldigt lite åt reklam. 

 

3a, Samarbetar ni med andra företag? + 3b, Om ja, vad går samarbetena ut på? + 

3c, Samarbetar ni med samma företag eller byts dessa ut? 

Svar: Företaget ger exempel på en samproduktion som de ägnat sig år på senaste tiden där de 

själva stod för den konstnärliga produktionen och den andra parten stod för den administrativa 

delen: ”I det fallet var det att det andra företaget hade en lokal som de ville fylla, så det andra 

företaget stod för lokalen och allt det administrativa.” Informanten framhäver vidare att 

cirkusbranschen i Sverige är ganska liten och att det därför lätt att överblicka och plocka in de 

som behövs för olika jobb men arbetar helst med samma människor. 

  

4a + 4b, Finns det någonting du skulle behöva hjälp med i din roll som 

kulturföretagare? 

Svar: Informanten tycker att det finns mycket de skulle behöva hjälp med. Främst av allt skulle 

informanten vilja vara mer av en artist än en företagare. Vidare menar informanten att de skulle 

behöva en producent: ”Alltså vi är ju jättebra på allt det kreativa, att tänka i nya banor och hitta 

annorlunda lösningar. Det vi skulle behöva är en person som säljer in oss och som är chef och 

bestämmer och koordineras vad som behövs, när och var, hur.” 

 

5a, Ser du någon svårighet i att kombinera konstnärligt skapande med företagande? 

+ 5b, Har din uppfattning i denna fråga över tid? 

Svar: Brist på tid är enligt informanten den största svårigheten: ”Personligen så känner jag att 

jag allt för lätt prioriterar att sitta vid en dator och arbeta med det administrativa. Sen när 

dagen är slut så orkar jag inte träna, jag har inte den disciplinen att göra både och. Annars 

tycker jag att det är väldigt kul att ha både, både kreativt tänkande och kreativt producerande. 

Problemet är att få tiden att räcka till”. 

  
Josefin Berggren  

37

Isa Lundgren  



 

5.2.2.3 Orkester 2 
1a, Vad är (namn på ftg)? 

Svar: Informanten beskriver företaget som en projektbaserad barockorkester. Företaget består 

av en konstnärlig ledare, en producent och sedan musiker i form av fasta medlemmar. 

 

1b, Vad säljer ni?  

Svar: Företaget säljer barockmusik. Tanken bakom, är att företaget mest arbetar med arrangörer 

som köper deras tjänster. Ofta är deras arrangörer kyrkor men de har även stadiga samarbeten 

med olika körer. De gör även egna produktioner. 

 

2a, Kan du beskriva en typisk produktion/föreställning från början till slut? 

Svar: Informanten menar att en produktion alltid börjar med att denne har en programidé. 

Denna idé genomförs sedan, oftast i samarbete med producenten. Även praktiska faktorer som 

huruvida det finns tillräckligt med pengar, spelar in. Sedan undersöks lämplig lokal samt 

tillgängliga musiker och efter det ”är det ju bara att köra”. 

Informanten påpekar att de har ett antal produktioner som en möjlig uppdragsgivare kan välja 

mellan men att det även kan förekomma specialsydda produktioner: ”Vi går ut med ett visst 

antal program och produktioner. Dessa finns både på hemsidan och i de material som vi 

skickar ut hela tiden. Och ur de väljer uppdragsgivaren, kunden, vad de vill ha. Man skulle 

kanske kunna likna det vid en produktkatalog, fast ibland är det specialsydda produktioner 

också.” 

 

2b, Vart kommer kunden eller den tilltänkta slutanvändaren/publiken in i bilden? 

Svar: Enligt informanten finns publiken alltid med i bilden eftersom det är för dem arbetet görs. 

Lokalen och läget är viktigt: ”Eftersom det är jag som har idén att jag vill framföra någonting 

brukar jag vilja göra det i ett rum där det klingar bra. Mycket för att publiken ska kunna 

uppleva konserten på ett bra sen och att lokalen har ett bra läge. För det ska vara lätt att 

komma dit”. När det gäller marknadsföring menar informanten att det alltid är en kostnadsfråga: 

”Om man säger så här, om jag hade haft mer pengar då skulle jag ju börja marknadsföra långt 

i förväg. Men för oss blir det ju tyvärr ofta så att vi har affischer i tidningar väldigt kort inpå 

premiären”. 

 

2c, Har ni återkommande kunder? + 2d, Om ja, hur mäter ni det? 

Svar: Informanten menar att de har återkommande kunder här i Stockholm men att det är 

svårare att avgöra när de spelar på andra ställen. I Stockholm känner de igen vissa och det finns 

även de som hör av sig för att fråga när de ska spela härnäst. För att hålla kontakten med sina 

kunder använder de mejllistan och det finns även alltid någon slags intresseanmälningslapp i 

programbladen. 
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3a, Samarbetar ni med andra företag? + 3b, Om ja, vad går samarbetena ut på? + 

3c, Samarbetar ni med samma företag eller byts dessa ut? 

Svar: Informanten menar att de samarbetar med andra företag. Några av samarbetena ser de 

som indirekta sponsorer i och med att de har medel och betalar för företagets medverkan. 

Samarbetena sker huvudsakligen med samma företag: ”Ja, det blir ju att vi jobbar med samma 

företag. Det är som för alla människor, ibland uppstår det en kemi och vi har haft turen att de 

företag som vi samarbetat med har varit så pass etablerade och hållit en hög konstnärligt nivå. 

Det är den här kemin som har gjort att vi under åren haft stadigt återkommande samarbeten”. 

Informanten anser att samarbetena i första hand sker för att höja kvaliteten rent konstnärligt och 

för att sådana produktioner ofta är roliga.  

 

4a + 4b, Finns det någonting du skulle behöva hjälp med i din roll som 

kulturföretagare?  

Svar: På grund av informantens senaste omstruktureringar i företaget anser denne sig behöva 

kunskap om hur de kan utnyttja olika nätverk. Annars är det mest bristen på pengar som utgör 

det största problemet.  

 

5a, Ser du någon svårighet i att kombinera konstnärligt skapande med företagande? 

+ 5b, Har din uppfattning i denna fråga över tid? 

Svar: Informanten anser att det ibland finns en konflikt: ”Ibland så säljer man sig medvetet. 

Och ibland är det mer svårsval.” Det handlar, enligt informanten, om att kunna kompromissa. 

Men ibland känner informanten att: ”Ibland så är det väldigt tufft, och då får man sätta sig ner 

och fundera lite. Hur kan jag sälja mig själv nu då? Åt vilket håll ska jag sälj mig? Utan att sälja 

min själ. Det är den svåra biten.” 
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6. Analys 
Analyskapitlet är uppdelat i tre sektioner, där den tidigare redovisade empirin kommer att 

analyseras för att kunna besvara studiens problemformulering och syfte. Den första delen 

syftar till att, med utgångspunkt i de teoretiskt framtagna variablerna, analysera 

kulturföretagarnas marknadsstrategier med avseende på deras förutsättningar att leda till 

överlevnad utan att offra det konstnärliga skapandet. Den andra delen utgår från studiens 

underliggande syfte, att analysera starthusens eventuella inverkan på kulturföretagarnas 

marknadsstrategier. Den tredje delen utgår från studiens övergripande problemställning och 

kommer således att analysera kulturföretagarnas allmänna förutsättningar att kombinera 

konstnärligt skapande med företagande.   

 

6.1 Analys utifrån de teoretiskt framtagna variablerna 
Då företagen inom respektive kulturinriktning har liknande produkter/tjänster och då de 

svarat snarlikt på frågorna, analyseras dessa parvis, utifrån de teoretiska utvalda variablerna.  

 

6.1.1 Designföretagen 

6.1.1.1 Låg-/Höginvolvering 
I teorikapitlet beskrevs de fyra element som påverkar konsumentens involveringsgrad; Ego 

relationship, Perceived risk of negative consequences, Social sanctions och Hedonistic 

significance. Dessa element appliceras nedan på företagens produkter/tjänster och därmed 

indirekt på deras marknadsstrategier för att analysera deras förutsättningar för låg eller hög 

involvering. 

 
Designföretagens produkt/tjänst består i formgivning av möbler och andra produkter.  

Ego relationship: I en del fall ökar konsumtion och köp av varor konsumentens självbild och i 

och med detta höjs konsumentens involveringsgrad. Mycket talar för att just möbler och andra 

produkter till hemmet blivit allt viktigare för att visa omgivningen vem konsumenten är och vad 

dennes värde är. Detta kan möjligen tolkas som att designermöbler blivit viktiga statussymboler 

eller statusbärare. Antagligen är det därför som intresset för heminredning ökat och en del 

konsumenter lägger ner stora pengar på att skapa ”det perfekta hemmet”. Det här talar för att 

unika designermöbler har förutsättningar för att öka en kunds involvering, då konsumenten i 

dessa fall även uppfattar sig själv som mer unik och värdefull. Perceived risk of negative 

consequences: Designervaror finns oftast endast att köpa i ett fåtal butiker, vilket innebär att de 

konsumenter som köper varorna ofta måste anstränga sig lite extra för att få tag i dem. Även 

informationssökningstiden är längre för designervaror, då varorna inte går att köpa i vilken butik 

som helst. Att konsumenten tar sig tid att söka upp varorna skulle kunna tala för att dessa är 

engagerade i köpet. Det faktum att konsumenten i vissa fall lägger nerväldigt mycket pengar på 
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varorna talar också för att konsumenten är engagerad. Båda designföretagen beskriver även hur 

konsumenter tar kontakt med dem efter köp och ger beröm, vilket även det tyder på konsumenter 

med högt engagemang i varorna. Att konsumenten uppfattar varans värde som högre än både 

priset och informationssökningstiden, tyder på att designervaror har förutsättningar att skapa 

höginvolverade konsumenter. Social sanctions: I de sociala grupper där hemmet spelar en viktig 

roll för konsumentens självbild, blir hemmet, och då även de möbler och produkter som finns 

där, en viktig del i att bli socialt accepterad. Det här gäller naturligtvis vissa sociala grupper, i 

större utsträckning än andra. Det faktum att designervaror kan påverka en konsuments 

möjligheter att bli socialt accepterad, tyder på att designervaror har förutsättningar att inverka på 

konsumentens involveringsgrad. Hedonistic significance: I många varor, och då framförallt i mer 

unika och exklusiva varor som designervaror, finns symboler ”inbäddade” i produkten/tjänsten. 

Det är dessa symboler som kan påverka hur de tre tidigare elementen uppfattas. Utan inbäddade 

symboler är det mindre troligt att varan kan spegla en konsuments självbild eller ha påverkan på 

en konsuments sociala acceptans. Då samtliga element återfinns i designföretagens 

produkter/tjänster, kan deras designervaror sägas ha goda förutsättningar att öka konsumentens 

involveringsgrad. 

 

6.1.1.2 Värdedistribution/Värdesamproduktion 
I designföretagens affärsidé återfinns vid en första anblick förutsättningar för både 

värdedistribution och värdesamproduktion då företaget både arbetar på uppdrag men även 

skapar egna koncept. För att skapa de egna koncepten utgår de från sig själva och har en tilltro till 

att deras egna behov och önskemål även speglar slutkonsumentens. Att anta att konsumenten vill 

ha samma sak som producenten kan betraktas som en omodern inställning till marknaden. 

Visserligen kan producenterna ha tur och därmed lyckas producera attraktiva produkter men, 

frågan är om en sådan viktigt aspekt ska lämnas åt slumpen.  

 

Företagets relation till slutkonsumenten präglas i övrigt av en envägskommunikation, där det är 

slutkonsumenten som kontaktar företagen med positiv feedback. Även detta demonstreras en 

avsaknad av konsumentuppföljning, vilket förstärker intrycket av att relationen präglas av 

värdedistribution och att företaget endast vill ha en kommunikation som består i att 

konsumenten hör av sig med beröm. Det finns emellertid samtidigt, hos båda företagen, en tydlig 

önskan om att tillfredsställa slutkonsumenten, genom att formge produkter som det finns en 

efterfrågan på. Här framkommer en syn på designers uppgift, som på ett sätt kan sägas uttrycka 

en form av värdesamproduktion eller som i alla fall visar att företagen skulle behöva ta in 

slutkonsumentens önskemål för att kunna utföra det som de anser vara en designers uppgift. Den 

här inställningen tyder på en värdesamproducerande grundsyn men som i dagsläget inte 

fullbordas då slutkonsumenten, som tidigare nämnt, inte får vara delaktig i produktionen.  Därför 

kan designföretagens marknadsstrategier påstås ha bäst förutsättningar för värdedistribution 
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även om företagens inställning förespråkar en möjlig övergång till värdesamproduktion, i alla fall 

med andra företag. 

 

6.1.1.3 Korta/Långa relationer 
Designföretagen arbetar främst på uppdrag, vilket medför att samarbeten med andra företag är 

en naturlig och ofrånkomlig del av marknadsstrategin. Uppdragsgivarna som ofta är 

mellanhänder, kan till viss del sägas utgöra en vägg som både skyddar men även hindrar företaget 

från att involvera slutkonsumenten i produktionsprocessen. Därför har företaget i dagsläget 

endast kortsiktiga relationer till sina slutkonsumenter. Den största anpassningens sker istället 

till mellanhänderna som i sin tur måste kunna avgöra vad slutkonsumenten vill ha. Den här 

situationen kan bara fungera så länge företagen har dessa mellanhänder men om de skulle vilja 

etablera en direktkontakt med kunden skulle de eventuellt stöta på betydande svårigheter. Deras 

tidigare nämnda inställning till kundanpassning skulle, å andra sidan, kanske göra företaget mer 

framgångsrikt om slutkonsumenten inte trängdes bort via en mellanhand utan själv fick uttrycka 

sina önskemål. I dagsläget innehar emellertid mellanhänderna en väldigt viktig funktion då det är 

de som står för produktionen av produkterna och därmed kraftigt avlastar designföretagen från 

att behöva stå för de mycket höga produktionskostnaderna. Utöver dessa samarbeten, sker 

kontinuerliga samarbeten med andra designföretag, främst inför utställningar. I samarbetena 

med andra designföretag verkar båda företagen ha insett möjligheten att tillsammans kunna 

skapa ett större värde, än vad de skulle kunna göra var och en för sig. De talar båda i termer av 

komplettering, ökad genomslagskraft och möjligheten att göra större projekt. I dagsläget arbetar 

de, i stor utsträckning med samma företag men från det ena företaget uttrycks en förhoppning om 

att i framtiden kunna samarbeta med olika företag i olika projekt. Företagens marknadsstrategier 

innefattar en rad samarbeten av olika karaktär och med olika aktörer i olika slags 

nätverkskonstellationer. Designföretagens marknadsstrategier har därmed främst förutsättningar 

att bygga långsiktiga relationer till andra företag. 

 

6.1.2 Cirkusföretagen 

6.1.2.1 Låg-/Höginvolvering 
Cirkusföretagens produkt är i första hand uppträdanden men ett av företagen ägnar sig även åt 

konsultverksamhet och en viss artistförmedling. Ego relationship: Cirkusuppträdande har 

kanske i vanliga fall liten påverkan på en konsuments uppfattning om sin självbild, men i dagens 

kulturbransch och med det pågående cirkusåret, har cirkus hamnat högt upp på agendan och 

utgör därmed en av de viktigaste trenderna. Att följa trender kan vara nära kopplat till upplevd 

status. Därför kan cirkusuppträdanden möjligen påverka en konsuments självbild och har på så 

sätt förutsättningar för att skapa höginvolverade konsumenter. Perceived risk of negative 

consequences: det kostar emellertid både tid och pengar att konsumera ett cirkusuppträdande 
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och det är ytterst svårt att vid köpet, innan föreställningen, veta vad föreställningen kommer att 

ge konsumenten. Att cirkusuppträdanden innehåller detta ”riskmoment” talar för att dessa har 

förutsättningar att öka konsumentens involveringsgrad. Social sanctions: konsumtion av 

cirkusuppträdanden har troligen liten påverkan på om en konsument kommer att bli socialt 

accepterad men med tanke på den aktuella fokuseringen på cirkus, får detta i vissa kretsar, stor 

betydelse. Hedonistic significance: ett cirkusuppträdande är en upplevelse full av symboler och 

mjuka värden och kan därför bidra med hedonistisk betydelse för konsumenten. Cirkusföretagen 

har därmed förutsättningar att erhålla konsumenter med hög involveringsgrad.   

 

6.1.2.2 Värdedistribution/Värdesamproduktion 
Cirkusföretagen grundar sig båda två på en önskan om att få uttrycka en personlig stil. Redan 

här lägger de grunden för ett värdedistribuerande synsätt. Cirkusföretag 1, är mer mån än 

Cirkusföretag 2, om att betona det egna skapandet och viljan till att förmedla känslor, dilemman 

etcetera. Deras produktioner bygger på, hämtad inspiration från deras egna liv och erfarenheter. 

Då grundidén bakom företagandet och de skapade produktionerna, så tydligt utgår från det egna 

skapandet ges knappt någon möjlighet att ta in en slutkonsument i produktionsprocessen. Det 

verkar inte finnas någon vilja eller tilltro till att det skulle kunna bidra till en förhöjd upplevelse. 

Deras konflikt består, enligt dem själva, främst i att försöka hitta ett sätt att få konsumenterna att 

uppskatta det de skapar. Till skillnad från designföretagen antar, i alla fall Cirkusföretag 1, inte att 

konsumenten självklart vill ha det som de erbjuder. Däremot ser de kommunikationen med 

slutkonsumenten som en marknadsföringsutmaning där det gäller att övertyga slutkonsumenten 

om att de har en bra produkt – en inställning som även den kan ses som förlegad. För ett litet 

företag med begränsade resurser är en sådan marknadsföringsutmaning mycket svårhanterlig. 

Publiken spelar i övrigt en viktig roll men då främst i form av belöning för företagets hårda arbete 

under skapandet av produktionen. Det finns en förståelse för vikten av att hålla kontakten med 

sina slutkonsumenter genom till exempel nyhetsbrev etcetera men det här är något som inte 

prioriteras i nuläget.  

 

  
Josefin Berggren  

43

Även Cirkusföretag 2, uttrycker produktionen som lustbaserad och framhäver vikten av att 

föreställningarna ska bygga på deltagarnas egna kreativitet och uttryck. Liksom hos Designföretag 

2, finns en tilltro till att det egna intresset även speglar slutkonsumentens intresse och att 

produktionerna därför bör få ett bra mottagande. Produktionerna skapas genom kollektivt arbete 

och de enda som släpps in i processen är närstående vänner och familj. Att över huvud taget 

släppa in någon i processen tyder ändå på ett behov av att få feedback i form av 

åskådarsynpunkter. Det här kan tolkas som att det finns en värdesamproducerande del av den 

annars värdedistribuerande produktionsprocessen. Företaget har hittills haft tur med att själva 

bli kontaktade för uppdrag och har därför inte haft någon anledning att behöva tänka särskilt 

mycket på sin relation till slutkonsumenten men den dagen då det inte längre finns kunder som 

knackar på dörren kan företaget behöva tänka om sin strategi. Båda cirkusföretagens 
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marknadsstrategier är av starkt värdedistribuerande karaktär även om Cirkusföretag 2, har sökt 

komplettera de egna produktionerna med konsultverksamhet och artistförmedling. Tilltron till 

det egna skapandets attraktionskraft är emellertid stor hos båda företagen och deras 

marknadsstrategier har därför, i dagsläget, främst förutsättningar för värdedistribution.  

 

6.1.2.3 Korta/Långa relationer 
Cirkusföretagen ser samarbeten främst som en möjlighet att nyttja varandras nätverk för att på 

så sätt kunna nå ut via andra kanaler och skapa större genomslagskraft genom att till exempel gå 

ihop och sälja en show tillsammans med ett annat företag. I detta avseende har företagen tagit 

fasta på den resurskomplettering som nätverk kan bidra med. Cirkusföretag 1, har ännu inte gjort 

någon riktig samproduktion, delvis för att de vill vara mer självstyrande. Företaget inser 

emellertid vikten av nätverk för att nå ut till potentiella kunder och slutkonsumenter men visar 

inget större intresse för att samarbeta med andra företag. Detta kan bero på att företaget i 

dagsläget känner en aversion mot att släppa in andra företag i produktionsprocessen. Det här kan 

komma att bli skadligt för företaget då de, vilket tidigare analys visat, inte heller har någon tydlig 

relation till sin slutkonsument. Företaget avser emellertid att i framtiden åtgärda denna brist 

genom att skapa bättre informationssystem och mejlinglistor etcetera men det här är fortfarande 

på idéstadiet. Cirkusföretag 2, har lyckats bättre med att etablera sig inom cirkusbranschen. 

Skälet till deras succé kan delvis bero på företagets utökade affärsidé, som innebär att företaget 

inte bara måste livnära sig på de enskilda produktionerna. Inneboende i deras affärsidé finns 

behovet av samarbeten mer explicit, vilket ger dem fördelen av ett större nätverk. Företaget har 

återkommande kunder men uttrycker en önskan om att i framtiden ägna mer tid åt 

kunduppföljningar. Relationerna till dessa återkommande kunder är viktig då företaget trivs bäst 

med att arbeta med samma personer från gång till gång. Marknadsstrategierna för de båda 

cirkusföretagen skiljer sig något från varandra men visar ändå upp liknande tendenser. Deras 

marknadsstrategier kan sägas ha förutsättningar att skapa kortsiktiga relationer till 

slutkonsumenten men långsiktiga relationer till andra företag och aktörer i nätverk. 

 

6.1.3 Orkestrarna  

6.1.3.1 Låg-/Höginvolvering 
Orkestrarna erbjuder i första hand konserter. Ego relationship: Inom vissa sociala grupper 

anses det vara både ”fint” och ”lyxigt” att gå på konserter med klassisk musik. Lyxkonsumtion 

speglar starkt en konsuments självbild och kan höja egorelationen. Att en konsert därför har 

möjlighet att öka konsumentens uppfattning om sig själv talar för att konserter har 

förutsättningar att skapa höginvolverade konsumenter. Perceived risk of negative consequences: 

Det kan vara både dyrt och tidskrävande att gå på konsert och det är dessutom väldigt svårt att 

veta hur konserten kommer att vara innan den de facto ägt rum. Att det går åt relativt mycket tid, 

pengar och att konserter innehåller ett riskmoment, talar för att konserter har förutsättningar att 

  
Josefin Berggren  

44

Isa Lundgren  



 

höja konsumentens involveringsgrad. Social sanctions: Inom vissa sociala grupper hör, att lyssna 

på klassisk musik och att gå på konserter, till det sociala agerandet. Musikstilar är i vissa fall 

kopplade till både kläd- och livsstilar, vilket talar för att konsumtion av musik genom konserter, 

är en del i ett socialt sammanhang. Att konserter och klassisk musik kan påverka en konsuments 

möjlighet att bli socialt accepterad, talar för att konserter har förutsättningar att skapa 

höginvolverade kunder. Hedonistic significance: En konsert är en upplevelse där konsumenter 

med ett musikaliskt intresse engageras. Att gå på konsert innebär att konsumera symboler och 

mjuka värden. Att konserter innebär konsumtion av hedonistiska värden tyder på att konserter 

har förutsättningar att öka en konsuments involvering. Då konserter har hög grad av alla 

ovanstående element, talar det för att orkestrarna har goda förutsättningar att erhålla 

konsumenter med en hög involveringsgrad.  

 

6.1.3.2 Värdedistribution/Värdesamproduktion 
Orkestrarnas produktioner bygger båda två på den konstnärliga ledarens vision eller 

programidé, vilket tyder på en värdedistribuerande produktionsprocess. Även här finns en tilltro 

till att kunna skapa en stark produkt, som publiken kan uppskatta tack vare den konstnärliga 

kvaliteten men även, i alla fall hos Orkester 1 utan större krav på förkunskaper. 

Slutkonsumentens delaktighet och eventuella påverkan under produktionsprocessen är 

emellertid till synes obefintlig. Orkester 2 ägnar sig endast åt marknadsföring i form av annonser 

och affischer och detta sker först kort inpå förställningens premiär – när produkten redan är klar. 

Det här är ett klassiskt exempel på hur marknadsföring uppfattas och används och som av 

förklarliga skäl inte är idealt för resurssvaga småföretag, som omöjligt kan konkurrera i 

informationsbruset. Andra medel för kommunikation måste därför användas för att företaget inte 

ska bli helt uppdragsberoende, såvida detta inte är önskvärt. Hos Orkester 1 återfinns en önskan 

om att i framtiden, föra en dialog med slutkonsumenten där de tillfrågar densamme om bland 

annat upplevt mottagande, programlängd etcetera. Företaget anser att denna kontakt är viktig för 

att publiken ska känna sig sedda men det är inte säkert att de helt och hållet kommer att anpassa 

sig efter konsumenternas önskemål, då en del av det de säljer är en tydlig programprofil. Trots att 

företaget är det enda av de undersökta som talar i termer av att ha dialog med slutkonsumenten, 

sker detta inte i dagsläget, utan framställs mer som en vision. Det är i vilket fall en oerhört viktig 

insikt för Orkester 1 som kanske kan utvecklas i framtiden. I dagsläget måste 

marknadsstrategierna emellertid främst sägas ha förutsättningar för värdedistribution.   

 

6.1.3.3 Korta/Långa relationer 
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att företaget har mycket goda förutsättningar att skapa långsiktiga relationer till andra företag. 

Däremot återfinns väldigt lite, om ens någon längre relation till slutkonsumenten. Orkester 1 har 

ännu inte ägnat sig åt samproduktioner men arbetar hårt för att de, i dagsläget rena sponsorerna 

ska bli mer långsiktiga samarbetspartners. Detta är ett dilemma som är ganska utmärkande för 

kulturbranschen och som till viss del bottnar i bidragsproblematiken, att få företag och sponsorer 

att se värdet i ett längre samarbete. Det ofta handlar om tidsbegränsade produktioner och många 

kulturutövare försöker att söka produktionsspecifika sponsorpengar beroende på föreställningens 

tema eller målgrupp. Det är enklare att söka pengar för specifika projekt än för en långsiktig 

verksamhet. Det här är uppenbarligen något som Orkester 1 har fått känna på. Det finns, vilket 

tidigare analys har visat, en önskan att föra en dialog med slutkonsumenten, vilket talar för att 

deras marknadsstrategi ändå har förutsättningar för långsiktiga relationer till både 

slutkonsument och företag medan Orkester 2 har förutsättningar att skapa långsiktiga relationer 

till andra företag och kortsiktiga relationer till sina slutkonsumenter.  

 

6.2 Analys av Starthusens inverkan 
Förutom att jämföra de två grupperna av kulturföretag utifrån de teoretiskt utvalda 

variablerna, ställdes även direkta frågor angående starthusens betydelse för de tre 

kulturföretagen, som startats upp via dessa.  

 

Det fanns ingen tydlig uppfattad inverkan, utan den främsta anledningen till att 

kulturföretagarna sökte sig till starthusen var för att få en fast punkt att arbeta ifrån. Det här är en 

fördel som inte ska underskattas, då dyra hyror eller brist på arbetsro kan försvåra uppstarten. 

Ingen av företagarna ansåg emellertid att deras vistelse på starthusen fått någon betydande 

påverkan på deras affärsidé eller på deras förståelse av kulturföretagande, annat än att affärsidén 

kanske blivit bättre formulerad och att de har fått träning i att förklara den bättre för andra. Det 

finns emellertid en samstämmighet i att det kan vara bra att ha någon som kan agera bollplank 

och som sätter lite press på att det ska ske någon slags utvecklig vad gäller till exempel affärsplan 

och budget. Orkestern framhåller vikten av att få bekräftelse från människor som förstår sig på 

kultur men anser samtidigt att starthusen, på grund av kulturföretagandets relativa nyetablering, 

inte heller har lyckats samla på sig särskilt mycket referensmaterial och därför inte heller vet 

riktigt hur saker ska gå till. Det här är en viktig poäng, som naturligtvis kan komma att påverka 

starthusens möjliga inverkan. Designföretaget och Cirkusföretaget framhåller istället vikten av 

starthusens förmåga att förmedla nya kontakter och bygga nätverk. Detta sker både genom 

inbjudna föreläsare, mentorer men även genom närvaron av de många andra kulturföretagarna. 

Det här kan mycket väl komma att vara starthusens viktigaste funktion och utgör kanske den 

största inverkan på de här företagens marknadsstrategier utan att de är medvetna om det. Det här 

kan förklaras genom att nätverkskontakter sällan kopplas till det ursprungliga kontext som 

förmedlade kontakterna. Istället tillskrivs äran det egna företaget eller möjligtvis det andra 

företaget beroende på vem som varit mest aggressiv i att knyta kontakter. Å andra sidan går det 
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inte att utesluta att det även kan finnas andra påverkande omständigheter till framgångsrikt 

nätverkande men då en del av grundtanken med starthusen har varit att stimulera 

nätverksfrämjande miljöer kan det ändå antas att de bör få tillskrivas en del av äran. 

  

6.3 Analys av kulturföretagandets dilemma 
Analysen förs vidare upp på en mer generell nivå för att kunna relateras till studiens 

övergripande problem, nämligen svårigheten i att förena konstnärligt skapande med 

företagande.  

 

Bland de intervjuade kulturföretagarna, anser majoriteten att den största utmaningen ligger i att 

få tiden att räcka till. Deras högsta önskan är att få ägna mer tid åt det konstnärliga skapandet – 

de vill mer framställas som konstnär eller artist än administratör eller säljare. Det finns en 

uppfattad svårighet och en svaghet vad gäller förmågan att veta värdet av och kunna sälja sina 

produkter. Därför uttrycker de flesta en önskan om att ta hjälp av en producent, agent eller annan 

mellanhand som sköter all försäljning och administration. 

 

Det finns även en skillnad mellan de olika kulturinriktningarna där designföretagen generellt 

sätt är mer positiva till att kompromissa under själva produktionsprocessen. Formgivarna anser 

att deras produkter/tjänster måste inkludera en funktion för att ha ett mervärde. Detta kan vara 

en förklaring till att formgivare har högre anpassningsförmåga vad gäller uppdragsgivarens 

önskemål än de övriga undersökta kulturinriktningarna. Det egna företagandet handlar mycket 

om frihet att kunna göra det de själva vill och få göra det under sitt egna namn och inte som 

representant för ett större varumärke, vilket annars är vanligt i formgivarbranschen.   

 

Cirkusföretagen speglar en mer traditionell inställning till fusionen mellan kulturellt skapande 

och företagande. De framhäver den starka viljan att ge utlopp för sitt eget skapande, sina känslor 

och passioner. Kulturföretagandet blir, för dessa företag, en förutsättning för att kunna ägna sig 

åt sina egna uttryck, istället för att vara anställd under någon annans vision. Det här är en 

intressant kommentar då det tidigare förekommit mycket misstänksamhet gentemot 

kulturföretagande, eftersom det av vissa innebär att en kulturutövare ”säljer sig”. Det här bottnar 

i den klassiska synen på kampen mellan kultur och kommersialism där det anses mer eller 

mindre fult att tjäna pengar på kultur. I det insamlade materialet återkommer istället en 

inställning om att det endast är genom eget företagande, som en kulturutövare kan vara fri. 

Däremot känner de starkt av den ovan nämnda tidsbristen, då det dödar den egna kreativiteten, 

som är deras egentliga motiv till företagandet.  

 

Orkestrarna lyfter även fram andra aspekter av kulturföretagandets konflikt, som tillför en ny 

infallsvinkel på cirkusföretagens ovanstående resonemang. Där den ena orkestern framhåller 

missnöjet med att behöva ”sälja sig”, hävdar den andre snarare motsatsen, nämligen att 
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företagandet är en förutsättning för att kunna förverkliga det konstnärliga skapandet. 

Anledningen till detta är, enligt företaget, att den offentligt finansierade kulturen medför ett 

uppdrag som innehåller vissa riktlinjer, vilket kan innebära att kulturutövaren får göra avkall på 

sin vision.  

 

För samtliga kulturinriktningar ses företagandet som en förutsättning för dem att få syssla med 

det de själva vill. Däremot skiljer de sig åt vad gäller deras uppfattning om hur alternativet till 

kulturföretagandet ser ut. Orkestern sätter, till skillnad från cirkusföretagen, kulturföretagandet i 

relation till alternativet att få offentliga medel medan cirkusföretagen syftar på alternativet att 

vara anställd. Även designföretaget följer cirkusföretagens vilja med att skapa något i sitt eget 

namn istället för att tillhöra ett större anonymt företag. Det är alltså fråga om två olika alternativ 

men där resultatet blir detsamma – företagandet är en förutsättning för frihet. 
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7. Resultat 
Studiens syfte är att analysera och utvärdera kulturföretagares marknadsstrategier med 

avseende på deras förutsättningar att förena konstnärligt skapande med överlevnad som 

företagare. Studiens underliggande syfte är att dessutom kunna analysera och utvärdera de 

kulturspecifika starthusens inverkan på kulturföretagarnas marknadsstrategier. För att kunna 

besvara studiens övergripande och underliggande syfte, presenteras nedan resultaten från 

analyskapitlets tre sektioner. 

 

7.1 Resultat – de teoretiskt framtagna variablerna 
Genom att analysera det insamlade materialet kan följande resultat urskiljas: samtliga företags 

marknadsstrategier, med ett undantag, har bäst förutsättningar att skapa höginvolverade 

kunder, värdedistribuera och upprätthålla långsiktiga relationer till andra företag. 

Utifrån den teoretiska syntesen kan konstateras att dessa kulturföretag blandar Marknadsstrategi 

1 & 3. De uppfyller två av tre kriterier hos Marknadsstrategi 3 men bara ett hos Marknadsstrategi 

1.  Det ovan nämnda undantaget utgörs av Orkester 1, som har förutsättningar att skapa 

långsiktiga relationer med både sina slutkonsumenter och med andra företag, vilket innebär att 

de därmed blandar samtliga tre marknadsstrategier.   
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För att kontrollera den kvalitativa analysens resultat har data kvantifierats genom att summera 

förekomsten av på förhand givna teman/ord som kopplats till de teoretiskt framtagna 

variablerna. En lista över dessa klassificeringar redovisades i den teoretiska referensramen. 

Nedan presenteras resultaten. 

7.1.1 Innehållsanalys – frekvenstabell 

 
LI – låginvolvering, HI – höginvolvering, VD – värdedistribution,  VSP – värdesamproduktion, 

KR – korta relationer, LR – långa relationer 

 
Ovanstående tabell bekräftar analysens resultat. Utifrån tabellen kan emellertid endast utläsas 

om företagen tar den vänstra eller den högra vägen i den teoretiska syntesen. Då analysen tydligt 

visat att den höga siffran under ”Långa relationer”, innebär samarbeten med andra företag, 

betyder det att samtliga företag, med samma undantag som ovan, har bäst förutsättningar att 

överleva genom att använda sig av Marknadsstrategi 3.  

 

Det finns emellertid även inslag av värdedistribution och långsiktiga relationer med 

slutkonsumenten, vilket skulle kunna tyda på att Marknadsstrategierna 2 & 3 också är möjliga, 

men följande argument ska visa varför dessa vägar inte är aktuella för studiens kulturföretagare. 

Samtliga företag uppvisar starka drag av värdedistribution samtidigt som majoriteten uttrycker 

en stor oförmåga när det gäller att kunna sälja sig själva, dels eftersom det tar allt för mycket tid 

från det kreativa arbetet, dels för att de saknar förmågan att kunna argumentera för sitt eget 

värde. Då Marknadsstrategi 1 kräver ett massivt och ständigt säljande till nya konsumenter, är 

detta en strategi som i dagsläget inte kan leda till att kulturföretagarna ska kunna överleva och 

samtidigt behålla sitt konstnärliga skapande. Vissa av företagen visade även upp förutsättningar 

att kunna bygga långsiktiga relationer med sina konsumenter men inom Marknadsstrategi 2 

förekommer även kravet att kunna värdesamproducera tillsammans med sina konsumenter. 
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Detta är inte aktuellt för majoriteten av kulturföretagarna då de inte är villiga att släppa in 

slutkonsumenten i produktionsprocessen. De ser det konstnärliga skapandet som något som 

måste ske avskärmat från konsumtionen. Därmed har de inte heller förutsättningar att följa 

Marknadsstrategi 2.  

 

7.2 Resultat – starthusens inverkan 
Analysen utifrån de teoretiska variablerna visade inte på någon direkt skillnad mellan de 

kulturföretag som startat via ett starthus och de kulturföretag som startats upp på egen hand. 

För att kontrollera detta resultat har ett Chi2-test genomförts. De siffror som använts är 

hämtade från innehållsanalysens frekvenstabell. Utgångspunkten är, som alltid vid Ci2-test, att 

det inte föreligger något samband. 

 

H0 = Det finns inget samband mellan starthusvistelse och kulturföretagarens marknadsstrategi. 

H1 = Det finns ett samband mellan starthusvistelse och kulturföretagarens marknadsstrategi. 

Signifikansnivå = 1 % 

 
Tillvägagångssätt: 

1) Den verkliga frekvensen har beräknats genom att addera förekomst av element, som tyder 

på värdedistribution, värdesamproduktion, korta relationer, långa relationer, 

låginvolvering och höginvolvering i varje företag – utifrån innehållsanalysens 

frekvenstabell. Sedan har företagen delats upp i två kategorier – de som gått via starthus 

för sig och de som inte gått via starthus för sig.   

2) Dessa ställdes sedan upp enligt tabellen nedan och varje rad och kolumn summeras.  

3) Förväntad frekvens, värdet inom parentes i tabellen nedan, beräknades genom att 

multiplicera radsumman med kolumnsumman och sedan dividerades resultatet med den 

totala summan (exempel 21*31/68 = 9,57). 

 
  Starthus Icke Starthus Totalt 
Värdedistribution 10 (9,57) 11 (11,43) 21 
Värdesamproduktion 2 (1,82) 2 (2,18) 4 
Korta relationer 3 (3,19) 2 (3,81) 5 
Långa relationer 12 (13,68) 18 (16,32) 30 
Låginvolvering 0 (0) 0 (0) 0 
Höginvolvering 4 (3,65) 4 (4,35) 8 
  31 37 68 

 
I tabellen ovan visas verklig frekvens och förväntad frekvens. Den förväntade frekvensen är det 
tal som står inom parentes. 
 

4) Chi2-värdet beräknades genom formeln: (verklig-förväntad)^2/förväntad: exempel (10-

9,57)^2/9,57 = 0,02) 
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5) Alla Chi2-värden summerades och blev 1,38 och jämförs med chi2-värdet i en chi2-tabell. 

Detta värde, 15,09, är högre än 1,38 på frihetsgrad (6-1*2-1 = 5) 5 och därför kan inte H1 

antas, och därför behålls H0.  

 

 Starthus Icke Starthus Totalt 
Värdedistribution 0,02 0,02 0,04 

Värdesamproduktion 0,02 0,01 0,03 
Korta relationer 0,01 0,86 0,87 
Långa relationer 0,21 0,17 0,38 
Låginvolvering 0 0 0 
Höginvolvering 0,03 0,03 0,06 

 0,29 1,09 1,38 
 
Slutsats: 1,38 är lägre än chi2-värdet, 15,09, i chi2-tabellen på frihetsgrad 5 signifikansnivå 1 %, 

därför behålls H0. Det finns alltså, med en säkerhet på 99 %, inget statistiskt säkerställt samband 

mellan starthusvistelse och kulturföretagarens marknadsstrategier, utifrån variablerna låg- 

höginvolvering,  värdedistribution, värdesamproduktion, korta relationer och långa relationer. 

 

7.3 Resultat – kulturföretagandets dilemma 
Majoriteten av de tillfrågade kulturföretagarna anser att den största konflikten, med 

kombinationen konstnärligt skapande och företagande, ligger i tidsbristen, vilket innebär att 

företagandet tar över och förhindrar det kreativa arbetet. De har svårt för att sälja sig själva och 

vill helst ha en mellanhand, i form av en producent som avlastar. Vidare menar fem av sex företag 

att företagandet är en förutsättning för att få ägna sig åt det egna skapandet.   

 

7.4 Summering av resultat 
I dagsläget har kulturföretagarna bäst förutsättningar att förena konstnärligt skapande med 

ekonomisk överlevnad genom Marknadsstrategi 3 – det vill säga genom samarbeten med andra 

företag i nätverk. För de kulturföretag som startats upp via starthus, har deras 

marknadsstrategier inte synbart påverkats av starthusvistelsen. På en mer övergripande nivå, 

upplever kulturföretagarna att tidsbristen – där det kreativa skapandet får konkurrera med de 

mer administrativa delarna av företagandet – utgör den mest påtagliga konflikten med 

kulturföretagande.  
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8. Slutsats och Diskussion 
Studiens övergripande problemställning lyder: Vilka faktorer är avgörande för 

kulturföretagarens förutsättningar att förena det konstnärliga skapandet med långsiktig 

överlevnad som företagare? För att svara på problemformuleringen, diskuteras studiens 

erhållna resultat. 

 

Studiens kulturföretagare upplever att det konstnärliga skapandet inte kan upprätthållas om inte 

den största delen av deras företagande ägnas åt den konstnärliga processen. Den här processen 

ska dessutom ske relativt ostört från yttre påverkan. Studien har påvisat att kulturföretagare har 

bäst förutsättningar att förena det konstnärliga skapandet med långsiktig överlevnad som 

företagare, genom att bedriva samarbeten i nätverksform. Anledningen till detta är att 

kulturföretagaren både har möjlighet att söka kompletterande resurser för att förstärka företagets 

svagare områden, vilket kräver en flexibel anpassning som i dagsläget inte ges särskilt mycket 

utrymme. Nätverken hjälper även kulturföretagaren att attrahera potentiella kunder, utan att 

behöva ägna allt för mycket tid åt säljande aktiviteter eller kompromissa den konstnärliga 

produktionsprocessen. Det här sker oftast genom word-of-mouth, då det inom nätverk förmedlas 

mycket erfarenheter och referenser. Då kulturföretag är små och resurssvaga har de inte 

finansiella medel att, på annat sätt än via nätverk, tillägna sig dessa ovanstående fördelar.  

 

Även om studien visar på att de intervjuade kulturföretagarnas agerande på marknaden pekar på 

förutsättningar för nätverkssamarbeten, ligger de långt ifrån att fullt ut kunna realisera 

nätverkens potential. Dessa nätverk används främst som marknadsföringskanaler och i mindre 

utsträckning för att hitta samarbetspartners eller för att finna kompletterande resurser, på det 

sättet som beskrivits ovan. Det finns emellertid en möjlighet att förbättra utsikterna för långsiktig 

överlevnad om kulturföretag lär sig att utnyttja nätverk på ett mer effektivt sätt. Det främsta 

hindret för detta, verkar i många fall vara attityden till hur det egna skapandet ska stödjas. Det 

finns en väldigt konservativ syn på vad kulturell kompetens innebär och det verkar finnas ett 

motstånd mot att ge sig ut på okänt vatten. Genom fler och mer öppna samarbeten kan 

kulturföretag, eventuellt skapa ett högre värde för sig själva och för de andra företagen, vilket i sin 

tur skulle leda till ett högre värde även för konsumenten. 

 

Studiens resultat kan även tolkas som att det finns en framtidsbransch för mellanhänder och 

agenter inom kulturbranschen. Då de flesta av de intervjuade kulturföretagen ger intryck av att 

vilja ha avlastning i form av en producent, ter sig detta vara en rimlig iakttagelse. 

Kulturföretagaren skulle i sådant fall röra sig från nätverkssamarbeten mot mer renodlad 

värdedistribution. Det här är en utveckling som har skett inom konstvärlden (här i åsyftan på 

målning och skulptur) där gallerier och curatorer agerar mellanhänder åt konstnärer. En 

konstnär behöver sällan anpassa sitt konstnärskap efter marknaden eller ägna sig åt att försöka 

sälja sina egna målningar. Konstvärldens mellanhänder är istället nischade och konstverken 
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hamnar på de gallerier, vars återkommande kunder efterfrågar en viss slags konst. Skillnaden 

mellan konstvärlden och den övriga kulturbranschen är de enorma summor pengar som 

spenderas på konst jämfört med övrig kultur. Studiens kulturföretagare och deras resurssvaghet 

talar emellertid emot en strategi som liknar konstvärldens, då de inte har råd att vare sig lägga 

pengar på en producent eller att avstå från de mervärden som nätverken kan tillföra. Det är 

emellertid förståligt att den här lösningen är mest lockande för kulturföretagare då det skulle 

tillåta dem att helhjärtat ägna sig åt sitt konstnärliga skapande, vilket verkar vara 

kulturföretagarens innersta önskan. Såvida den övriga kulturbranschen inte nås av samma 

ekonomiska uppsving som konstbranschen, måste kulturföretag hitta andra lösningar för att 

skydda sitt konstnärliga skapande. 

 
Den här studien har presenterat två alternativa lösningar på kulturföretagandets dilemma – 

nämligen nätverkssamarbeten eller mellanhänder. De här lösningarna skyddar kulturföretagaren 

från slutkonsumentens önskemål men ställer ändå krav på anpassning till andra de företagen som 

finns i nätverken. Idag saknas en insikt om de potentiella synergieffekter som kan uppstå vid 

samarbeten med andra företag. Dessa synergieffekter kan i sin tur öka kulturföretagarnas 

möjligheter att skapa långsiktig överlevnad och samtidigt skydda det konstnärliga skapandet. 

8.1 Självkritik 
Även om studiens resultat kan överföras till ett generellt problem inom kulturföretagande bör 

dessa, med avseende på det mycket begränsade urvalet, inte användas för generalisering. I 

metodkritiken, som framfördes i metodkapitlet, delgavs dessutom en oro för att ingen hänsyn 

hade tagits till de olika kulturinriktningarnas individuella förutsättningar. Även om det här var en 

befogad oro har samtliga kulturinriktningar svarat mycket snarlikt på intervjufrågorna. Det 

största problemet, kan i efterhand, påstås vara de olika företagens relation till kunden och till 

slutkonsumenten. Vissa av företagen hade endast försäljning till andra företag (kunder) medan 

vissa hade både till skutkonsument och till andra kunder. Det här var något som borde ha setts 

över redan vid urvalet för att kunna ringa in ett urval med liknande objekt. I vissa avseende kan 

denna studies objekt anses vara svåra att jämföra. Studien kan därmed påstås ha gapat efter ett 

alltför stort område och borde kanske ha begräsats till att gälla endast en kulturinriktning. Då det 

generella fenomen som identifierats inte var knutet till en särskild kulturinriktning, var det här 

emellertid inte önskvärt men med tanke på studiens småskalighet låg ambitionsnivån möjligtvis 

på en något för hög nivå. Den höga ambitionsnivån märks även i att studien består av både ett 

övergripande syfte och ett underliggande syfte. Det här utökade studiens omfattning till att 

förutom undersöka kulturföretagandets dilemma även titta på kulturspecifika starthus och deras 

inverkan på kulturföretagarnas agerande. Även i det här fallet kan det hävdas att studien sökte 

täcka in för många delar. Författarna är ändå av uppfattningen att fusionen mellan dessa delar 

varit lyckad men inser även att det kan vara riskabelt att förena olika syften och att det gör att 

uppsatsen kan upplevas som spretig. 
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8.2 Förslag till vidare forskning 
Den här studien har försökt att söka sig bortom diskussionen kring hur kulturföretagare ska 

utbildas i affärskunskap, då författarna dels anser att det redan finns en mängd forskning på 

området, dels eftersom denna diskussion inte kan ge någon lösning på det egentliga problemet – 

nämligen hur man skyddar det konstnärliga skapandet. Naturligtvis finns det även andra 

lösningar på problemet att kombinera konstnärligt skapande med företagande, än nätverk och 

mellanhänder, men dessa ligger utanför den här studiens ramar. Författarna av denna studie 

önskar emellertid att dessa alternativa lösningar undersöks inom framtida forskning. Den här 

studien visar till exempel bland annat på att vissa kulturföretag ägnar sig åt sidoverksamheter för 

att på så sätt skydda kärnprodukten. Sidoverksamhet för kulturföretagare kan bestå i till exempel 

konsultverksamhet, försäljning av sidoprodukter så kallad ”line extension” eller att man driver ett 

café- eller barverksamhet i anslutning till kulturkonsumtionen. En annan lösning skulle kunna 

vara att kulturföretagarna släpper in slutkonsumenten i den konstnärliga processen och på så sätt 

låter denna fusion utgöra startpunkten för det konstnärliga skapandet. Det här skulle antagligen 

vara den mest framgångsrika strategin med tanke på samhällets och konsumtionstrendernas 

utveckling, men det är även den strategi som ligger längst ifrån det stadium som 

kulturföretagarna befinner sig på idag. Kulturföretagande är ett komplext område som med stor 

fördel kan och bör belysas från olika perspektiv. Författarnas förhoppningar är att den här 

studien ska ha kastat ljus på en tidigare relativt outforskad del av kulturföretagandets dilemma 

och att detta i sin tur kan stimulera till nya uppslag och infallsvinklar.  
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