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Abstract 
Idag försöker många regioner att konstruera kluster då det finns en stark tilltro till att 

klusterbildning ska lösa regionala tillväxtproblem. Det har dock riktats kritik mot 

klusterinitiativ då det tas för givet att interaktion mellan aktörer leder till innovationssystem 

och att kluster tycks ha blivit ett självändamål. På liknande sätt som kluster ses som ett 

verktyg för regional tillväxt kopplas kultur allt oftare samman med regional utveckling. 

 

Region Gotland etablerar inom kort Filmkluster Fårösund 2014-2016, vilket utgör 

studieobjektet i denna fallstudie. Studien syftar till att undersöka vilka drivkrafter som ligger 

bakom Region Gotlands satsning av ett filmkluster samt hur filmklustrets innebörd tolkas av 

olika aktörer i projektet. Olika uppfattningar om vad filmklustret ska syfta till kan leda till 

olika handling, med risk för att filmklustrets önskade effekter inte nås, då framgångsrika 

kluster kräver samordning. Studien är av kvalitativ ansats och bygger på djupintervjuer samt 

dokument. Den teoretiska referensramen utgörs av översättningsteorin som ett sätt att förstå 

drivkrafter och tolkning bakom organisatoriska förändringar.  

 

Studien har visat att drivkraften bakom filmklustret handlar om att skapa ett meningsinnehåll 

som sträcker sig bortom effektiv problemlösning. Filmklustersatsningen är influerad av andra 

moderna regioner och rådande trender i samhället och drivs av en vilja att förändra sin gamla 

identitet. Filmklustret består i nuläget av multipla identiteter som är ett resultat av aktörernas 

något skilda tolkningar av vad kluster ska innebära med risk för att de förväntade effekterna 

inte nås.  

 

Nyckelord: kluster, klusterinitiativ, Region Gotland, Filmkluster Fårösund, filmkluster, 

kulturella och kreativa näringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit i studien och som fått oss att se de 

många möjligheter som finns för att driva kulturprojekt på Gotland. Stort tack riktas även till 

vår handledare Klara Tomson som med stort engagemang gett oss flera goda råd. Med 

villkorslös kärlek har även katterna Elsa och Saga varit betydande i denna process.  

 

Tack,  

 

Kajsa Bornestad och Fanny Wistrand 
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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING 

!
“Tillsammans med andra aktörer bygger vi förutsättningarna för framtida filmskapande, tillväxt och arbetstillfällen 

på Gotland och speciellt Fårösund.”- beskrivning av Filmkluster Fårösund  1

!
Kluster är ett begrepp som många förknippar med innovation, tillväxt och konkurrenskraft. Trots 

att kluster ofta uppstår som en slump genom att flera företag samlas på ett geografiskt område 

har det blivit allt vanligare att regionpolitiker försöker konstruera kluster. I propositionen 

Regional tillväxt – för arbete och välfärd  introduceras klusterterminologin i svensk 2

regionalpolitik.  Begreppet fick stort genomslag och har sedan dess haft en framträdande roll i 3

den regionala tillväxt- och utvecklingspolitiken. Initiativet och satsningen kommer således från 

offentligt håll då det finns en stark tilltro till att klusterbildning ska lösa regionala 

tillväxtproblem.   I propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet  lyfter 4 5

regeringen fram en politik som ska bygga på ett systemtänkande; på kluster och 

innovationssystem.   6

!
Glorifieringen av klusterbildning har förstås stött på kritik. Forskaren Line Säll menar att det tas 

för givet att interaktion mellan aktörer leder till innovationssystem och att kluster tycks ha blivit 

ett självändamål. Hon stärker sitt argument genom att lyfta fram en formulering ur ett 

regeringsförslag där det beskrivs att samspel mellan aktörer är av största vikt för att utveckla 

regionala innovationsmiljöer till nytta för utveckling av kluster.   Säll ställer sig kritisk till denna 7

typ av formulering och menar att den bekräftar att kluster har blivit en företeelse som tycks vara 

till för sin egen skull. 

!

!2

 Region Gotlands hemsida, Filmkluster Fårösund 2014-2016 1

 Prop. 1997/98:622

 Säll, 2011, sid 103

 Ceder, Kreativa kluster lyfter regionen, Entreprenör, 20144

 Prop. 2001/02:45

 Säll, 2011, sid 106

 Säll, 2011, sid 637

http://www.synonymer.se/?query=skull


Forskarna Ron Martin och Peter Sunley menar att klustermodellens genomslagskraft är ett 

resultat av grundaren Michael Porters skickliga marknadsföring av konceptet. De hävdar att 

klustermodellen kan ses som ett varumärke som Porter lyckats tilltala lokalpolitiker med. 

Modellen lovar decentralisering, konkurrenskraft och regional utveckling,  allt det som en 8

regionpolitiker önskar. Starka geografiska kluster som Silicon Valley och Hollywood lyfts gång 

på gång fram som förebilderna, trots att dessa kluster inte är ett resultat av regionalpolitiska 

planer.   9

!
Regionala klusterinitiativ handlar ofta om att integrera näringsliv, akademi och det offentliga 

som en strategi för regionalekonomisk utveckling.  Kulturgeografen Anders Malmberg är dock 10

skeptisk till att näringspolitiken och regionerna lägger alltför stort fokus på att bilda kluster. Han 

menar att deras egentliga uppgift, att skapa gynnsamma förutsättningar för tillväxt och 

företagande, hamnar i skymundan. Malmberg menar vidare att det är dags att släppa antagandet 

om att lokal interaktion automatiskt leder till ökad dynamik, innovation och konkurrenskraft. 

Malmberg påpekar även att det saknas empirisk forskning som stödjer den teoretiska bilden av 

kluster.  Om de önskade effekterna ska kunna nås är det i verkligheten många hinder som måste 11

identifieras och undanröjas. Ett vanligt problem är att klustret inte lyckas skapa en gemensam 

vision mellan de aktörer som ingår. Det är av stor vikt att aktörerna kan identifiera sig med 

klustrets vision och profil för att det ska skapas ett samspel och nätverk. Det är först när ett 

välfungerande samspel skapats som fördelarna med klusterbildning kan växa fram, som tidigare 

nämnts är kunskapsutbyte, innovationssystem och konkurrenskraft. Ofta brister det i samverkan 

och därmed i överföring av kunskap mellan gränserna.  En annan fälla kluster kan hamna i är att 12

de blir inåtvända och alltför bekväma, vilket gör att de inte hänger med i den förändring och 

utveckling som sker i omvärlden.  Utifrån denna kritik började vi fundera kring hur det kommer 13

!3

 Bränfeldt, Klusterskolan får underkänt, Affärsvärlden, 20038

 Bränfeldt, Klusterskolan får underkänt, Affärsvärlden, 20039

 Integration mellan näringsliv, utbildning och det offentliga benämns trippelhelix. Christensen, 10

Kempinsky, 2004, sid 31
 Malmberg, 2002, sid 2111

 Ceder, Kreativa kluster lyfter regioner, Entreprenör, 201412

 Malmberg, 2002, sid 2113



sig att så många regioner fortsätter att försöka konstruera kluster. Vilka drivkrafter finns bakom 

dessa satsningar?  

  

På liknande sätt som kluster ses som ett verktyg för regional tillväxt har även kultur blivit ett 

instrument för regional utveckling. Idag har kultur blivit ett honnörsord i diskussioner kring 

regionala utvecklingsstrategier.  Kultur och regional utveckling kopplas allt oftare samman. Det 14

formuleras regionala utvecklingsprogram och strategier som framhäver betydelsen av konst och 

kultur.  Kulturen har fått ytterligare en uppgift utöver sitt egenvärde och diskuteras allt mer 15

utifrån dess nyttoeffekter. Detta instrumentella sätt att se på kultur innebär att man ställer 

kulturen i relation till samhällsnytta, man ser olika nyttor eller värden med kultur och det 

huvudsakliga syftet med kulturen blir då att vara ett medel för att uppnå något av dessa värden.  16

Man tänker sig att framväxten av kulturella och kreativa näringar skapar mervärde för orten och 

gynnar kringliggande företag. Kulturen profilerar och marknadsför regioner och drar till sig 

kreativa människor, vilket är önskvärda effekter.  17

!
I och med framväxten av en ny retorik kring kulturens kraft för samhällsutveckling kan vi se ett 

ökat intresse för att satsa på regional filmproduktion. Exempel på satsningar som skett de senaste 

åren är Film i Väst, Film i Skåne och Filmpool Nord. Genom att skapa resurscentrum och 

filmkluster ser man framför sig regional utveckling genom exempelvis ökade arbetstillfällen och 

en produktionsbudget som spenderas lokalt.  

!
En aktuell satsning är den som just nu görs på Gotland. Region Gotland har nyligen dragit igång 

projektet Filmkluster Fårösund 2014-2016.  Ambitionen är att profilera Fårösund som en 18

attraktiv plats för filmrelaterade utbildningar och produktioner för film och tv.  Gotland har 19
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 Aronsson, Bjälesjö, Johansson, 2007, sid 14214

 Lindeborg, Lindkvist (red), 2010, sid 1415

 Lindeborg, Lindkvist (red), 2010, sid 7616

 Aronsson, Bjälesjö, Johansson, 2007, sid 14217

 Filmkluster Fårösund 2014-2016 är ett treårigt projekt som fortsättningsvis i denna studie benämns 18

som Filmkluster Fårösund. 
 Region Gotlands hemsida, Mer om projektet 19



sedan länge en stark filmtradition med Ingmar Bergman som frontfigur och ses än idag som en 

attraktiv inspelningsplats. Region Gotland har byggt vidare på denna filmtradition genom att 

etablera filmaktörer på Gotland. De har inrättat en filmproduktionsutbildning på folkhögskolan i 

Fårösund, gjort om det gamla regementet i Fårösund till filmstudio och skapat det regionala 

filmcentrumet Film på Gotland.  

!
Då vi som sommargotlänningar fick höra om det nya filmklustret på Gotland väcktes genast en 

nyfikenhet. Vi började fundera kring varför regionala filmklustersatsningar blivit allt mer 

populärt, vad handlar denna samhällstrend om? Vilka drivkrafter ligger bakom att Region 

Gotland samlar de redan etablerade filmaktörerna? Vilka effekter tänker man sig att satsningen 

ska uppnå och kan det vara så att det finns en allt för stark tilltro till ett filmklusters effekter? 

Innan man börjar prata om ett klusters effekter menar Malmberg att diskussionen måste börja i 

att man ställer sig frågan vad ett kluster egentligen är.  Han menar att det är ett kaotiskt begrepp 20

som kan tolkas på olika sätt. Forskaren Tammar B. Zilber kom i sin studie fram till att samma 

idéer kan förstås och tolkas olika, vilket påverkar och kan utveckla olika praktiker.  Filmkluster 21

Fårösund bygger på idén om kluster och handlar om att samla aktörer som nu ska samarbeta. 

Som tidigare nämnts kräver framgångsrika kluster samordning som bygger på gemensamma 

visioner. Olika uppfattningar om vad filmklustret ska syfta till kan leda till olika handling med 

risk för att filmklustrets önskade effekter inte nås. Därför är det av relevans att undersöka olika 

aktörers tolkning av vad Filmkluster Fårösund skall innebära. När kluster som koncept tolkas 

sker en form av översättning och Zilber menar att det rent metodologiskt kan vara lättare att 

förstå översättningsprocesser på ett idémässigt plan. Hon skiljer mellan det symboliska bakom 

att ta till sig nya idéer och koncept och hur det materialiseras i organisationer.  Zilber påpekar 22

att de idémässiga aspekterna av organisationsförändringar är försummade, och att det därför är 

av vikt att undersöka dessa. Hon menar att det allt för ofta fokuseras på de praktiska 

!5

 Malmberg, 2002, sid 1020

 Zilber, 2006, sid 30021

 Zilber, 2006, sid 29822



aspekterna.  Vi vill därför i denna studie lyfta de idémässiga aspekterna bakom Filmkluster 23

Fårösund i form av tolkning och drivkrafter.  

!
1.1 Syfte & forskningsfrågor 

Klusterinitiativ har blivit en självklar del i den regionala kultur- och näringspolitiken. Tidigare 

forskning visar att kluster inte nödvändigtvis behöver vara ett universalrecept på regional 

utveckling. Kluster bör heller inte ses som ett begrepp med allmängiltig innebörd utan tolkas på 

olika sätt av olika organisationer. Skilda tolkningar kan ge motstridiga idéer om hur handlandet 

inom klustret ska se ut vilket kan vara problematiskt då kluster kräver samordning. Denna studie 

syftar till att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom regionala kultur- och näringspolitiska 

klusterinitiativ och hur kluster som koncept kan tolkas.  

!
 Följande två forskningsfrågor har formulerats:  

(i)Vilka drivkrafter ligger bakom Region Gotlands satsning på ett filmkluster i Fårösund? 

(ii) Hur tolkas filmklustrets innebörd av olika aktörer i projektet Filmkluster Fårösund?  

!
1.2 Avgränsning 

För att få en förståelse för regionala kultur- och näringspolitiska klusterinitiativ avgränsas 

studien till att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom sådana satsningar och hur kluster 

som koncept tolkats. Ytterligare avgränsning för denna studie görs genom en fallstudie av 

projektet Filmkluster Fårösund. Viktigt att understryka är att Filmkluster Fårösund är i 

startgroparna, och rent praktiskt inte dragit igång. Studien avser därför inte att undersöka hur 

kluster som koncept omsatts i praktiken, utan fokus läggs på hur kluster som koncept tolkas av 

olika aktörer i projektet. Studien avser heller inte att göra en utvärdering av resultat och effekter 

och jämförelse med andra filmkluster görs inte. Med tanke på studiens begränsade omfång och 

tidsram på tio veckor har vi valt att intervjua tjänstemän från projektets styrgrupp och deltagande 

aktörer. Intervjuer med externa aktörer har inte gjorts.  

!
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2. METOD 
I detta kapitel redogörs för de val av metoder som format studien. Avsnittet inleds med en 

övergripande presentation av tillvägagångssättet för att sedan följas av en beskrivning av urval 

av respondenter och dokument. Till sist diskuteras fördelar och nackdelar med val av metod. 

  

För att kunna undersöka det studien syftar till har en kvalitativ fallstudie av Filmkluster 

Fårösund gjorts. Det empiriska materialet har erhållits genom djupintervjuer och dokument kring 

projektet. Intervjuerna hölls på Gotland vid respondenternas olika arbetsplatser och på 

Almedalens bibliotek. Vid mötet med en av respondenterna fick vi även möjlighet att besöka den 

plats där filmklustret skall växa fram, vilket i nuläget består av filmstudion Kustateljén och 

Gotlands folkhögskola. Besöket medförde en större känsla och förståelse för projektet och vad 

Filmkluster Fårösund är tänkt att bli.  

!
Vid tolkning och analys av den erhållna empirin har den sorterats utifrån de två 

forskningsfrågorna med den teoretiska referensramen som kompass.  

!
Tidigare forskning inom ämnet som det refereras till i denna studie har hämtats från 

sökmotorerna Google Scholar, DIVAportal och Söderscholar. De sökord som använts har bland 

annat varit “Kluster”, “Klusterinitiativ”, “Kulturella och kreativa näringar”, “Trippelhelix”, 

“Michael Porter”, “Translation theory” och “imitation”.  

!
2.1 Fallstudie som forskningsdesign 

Studien bygger på en fallstudie av Filmkluster Fårösund. Denna forskningsdesign är vald för att 

kunna göra en detaljerad och ingående analys av ett enstaka fall. Genom en fallstudie blir det 

möjligt att belysa unika drag för ett specifikt fall.  Fallstudier har inte till uppgift att vara 24

representativa eller generaliserbara , denna studie åsyftar heller inte att vara det. 25

!
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2.2 Intervjuer  

Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor. Den 

semistrukturerade intervjuformen öppnar upp för viss flexibilitet och möjliggör för följdfrågor 

och förtydliganden. Genom öppna frågor gavs respondenterna utrymme för reflektion och 

möjlighet att utveckla resonemangen kring vilka drivkrafter som ligger bakom klustersatsningen 

och hur man tolkat filmklustrets innebörd.  

!
Sammanlagt har sex enskilda intervjuer genomförts. Fyra respondenter sitter i projektets 

styrgrupp, en respondent representerar Film på Gotland och en respondent är nyanställd 

filmklusterkoordinator. De kriterier vi ställde på urvalet av respondenterna var att de på något 

sätt varit med och utformat Filmkluster Fårösund eller ska komma att jobba inom det. Urvalet 

skulle även spegla de olika aktörerna i klustret.  

!
Nedan följer en kort presentation av de respondenter som intervjuats och motivering till urvalet 

av respondenter.   

!
➢ Thomas Nilsson, ordförande i styrgruppen för projektet och rektor vid Gotlands 

folkhögskola. Thomas Nilsson utgör en av respondenterna då han är ordförande i 

styrgruppen och är rektor vid Gotlands Folkhögskola som är projektägare. Han var viktig 

att ha med som respondent dels för hans uppdrag dels för att han representerar den 

aktören inom filmklustret som arbetar med utbildning.  

➢ Meit Fohlin sitter i styrgruppen och är projektledare för projektet. Hon är biträdande 

rektor vid Gotlands folkhögskola och regionpolitiker. Meit Fohlin utgör en av 

respondenterna dels för att hon är projektledare dels för att hon är regionpolitiker, vilket 

kan tillföra ytterligare ett perspektiv på filmklustret.  

➢ Maria Modig är kultur- och fritidschef vid kultur- och fritidsförvaltningen på Region 

Gotland. Hon sitter även med i projektets styrgrupp. Maria Modig utgör en av 

!8



respondenterna, dels för hennes uppdrag i styrgruppen dels för att hon kan bidra med ett 

tjänstemannaperspektiv från offentligt och kommunalt håll. 

➢ Stefan Persson är näringslivschef vid ledningskontoret på Region Gotland och är 

styrelseordförande för Gotlands Filmfond. Han sitter även i projektets styrgrupp. Stefan 

Persson utgör en av respondenterna dels för hans uppdrag i styrgruppen dels för att han 

representerar Gotlands Filmfond som är en av aktörerna i filmklustret.  

➢ Ville Jegerhjelm är nyanställd filmkoordinator för projektet. Ville Jegerhjelm utgör en av 

respondenterna för att han är den som ska samordna de olika aktörerna i klustret och 

arbeta med marknadsföring av projektet. Han har även en bakgrund som programansvarig 

och lärare på Filmgymnasiet på Gotland vilket kan bidra med ytterligare ett perspektiv på 

filmklustersatsningen.  

➢ Paola Ciliberto arbetar som verksamhetsledare och filmkonsulent på Film på Gotland. 

Paola Ciliberto utgör en av respondenterna då hon representerar Film på Gotland som är 

en av aktörerna i filmklustret.  

!
Alla respondenter, förutom Ville Jegerhjelm, fann vi via region Gotlands hemsida. De 

kontaktades sedan via mail. Ville Jegerhjelm fick vi tips om via Thomas Nilsson och utgör 

således ett snöbollsurval.  

!
Intervjuerna var förlagda under en samlad tidsperiod av fyra dagar mellan den 22- 25 april 2014. 

Intervjuerna var allt från 30 till 60 minuter långa och gjordes ofta över en kopp kaffe.  

!
2.3 Dokument 

Studiens empiri har förutom via intervjuer erhållits via sekundärdata i form av dokument om 

Filmkluster Fårösund. Dokumenten har dels hämtats via Region Gotlands hemsida och dels 

erhållits av de respondenter som har intervjuats. Att komplettera empirin med dokument har 

gjorts för att samla in basdata för att kunna fånga in eventuella detaljer som respondenterna inte 

nämnt. Dokument som använts i studien är Gotlands näringspolitiska program 2012-2015, 

!9



Region Gotlands kulturplan 2014-2016, mötesprotokoll från Kultur- och fritidsförvaltningen, 

tjänsteskrivelse från ledningskontoret, ägardirektiv Gotlands Filmfond AB, projektbeskrivning 

och Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll från 2012.  

!
2.4 Metodkritik 

En nackdel kan ha varit att vi inte fick möjlighet att intervjua alla personer i styrgruppen samt 

produktionsledaren för Gotlands Filmfond, då de via mail svarade att de inte hade tid att delta i 

studien. En annan aktör som hade varit av relevans att intervjua hade varit ungdomsgården i 

Fårösund. De kontaktades inte på grund av att vi vid ett allt för sent skede förstod att de var en av 

huvudaktörerna i filmklustret. Trots att alla önskade aktörer inte kunde delta anser vi att studien 

innehåller väsentlig och tillräcklig empiri för att syftet med studien ska uppnås.    

!
Vid mötet med respondenterna valde vi att spela in intervjuerna, istället för att skriva noteringar. 

Detta för att kunna ge fullständigt fokus till respondenten. Vi är medvetna om att inspelning av 

intervjuer kan hämma respondenten, dock togs beslutet att använda denna metod för att minska 

graden av efterkonstruktioner och för att inte glömma viktiga detaljer. Vid tolkning av den 

erhållna empirin var ett medvetet val att inte transkribera materialet. Detta då det är tidskrävande 

och bör inte vara av betydande vikt för studiens resultat.  

!
Utformningen av intervjuguiden har varit så pass omfångsrik att respondenterna ibland kom in 

på spår som inte var av relevans för studiens forskningsfrågor. Detta blev stundvis även en fördel 

då intressanta och oväntade aspekter dök upp som gav en bredare och mer nyanserad bild av 

projektet. Exempelvis den första intervjufrågan (se bilaga 1) som lyder, ”Berätta kortfattat om 

vad Filmkluster Fårösund är och om din roll i projektet.” Denna fråga gav oss mycket historia 

kring filmsatsningar på Gotland vilket var något vi inte hade räknat med. 

!
!
!
!
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3. KLUSTERMODELLER SOM FÖRLAGA FÖR TOLKNING  
Kluster betraktas i denna studie som ett koncept utan allmängiltig innebörd då konceptet kan 

tolkas på olika sätt av olika organisationer. Det finns emellertid några modeller som kan ses som 

förlagor och som kan användas som inspirationskällor vid tolkningen av kluster som koncept. 

Detta avsnitt avser att presentera två teoretiska klustermodeller, Porters diamantmodell och 

trippelhelix, som det ofta refereras till i tidigare forskning. Klustermodellerna används i senare 

analysavsnitt som en referens för förståelsen av olika aktörers tolkning av Filmkluster Fårösund. 

Görs tolkningen i relation till de teoretiska klustermodellerna? Avsnittet ämnar inte vara en del 

av den teoretiska referensramen utan skall ge läsaren en förståelse för hur kluster beskrivits i 

tidigare forskning.  

!
3.1 Presentation av Michael Porters diamantmodell 

Klusterbegreppet fick sitt genomslag genom Michael Porters bok The competative advantage of 

nations år 1990 och begreppet har sedan dess använts i många forsknings- och 

policysammanhang.  Till en början användes Porters klusterteori främst på nationell nivå men 26

på senare tid har det visat sig att dessa idéer även går att använda på regionalt plan.  27

  

Enligt Porter består kluster av flera relaterade företag som hjälper och stöttar varandra. Klustrets 

viktigaste funktion är att skapa en öppen miljö för innovation där samspel och en ström av idéer 

ständigt är i rörelse. Genom att etablera företag geografiskt nära varandra är målet att skapa 

möjligheter och fördelar som företagen kan dra nytta av.  Porter utvecklade den så kallade 28

diamantmodellen som är betydelsefull för att förstå vilka förutsättningar som behövs för att ett 

kluster ska vara dynamiskt och innovativt. Diamantmodellen beskriver vikten av att utveckla 

unika specialiserade kunskaper och erfarenheter, en stark lokal efterfrågan på kvalité, relaterade 

och stödjande företag i närmiljön och att lokala konkurrenter driver på utveckling. Med hjälp av 
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diamantmodellen vill Porter belysa att ju mer kraft det finns att hämta i ”diamanten” desto mer 

potential för innovation och konkurrenskraft.  29

  

Anders Malmberg, professor i kulturgeografi, är en av dem som har tagit vid efter Porter och 

utvecklat klusterkonceptet. Han menar att det råder oklarhet kring kluster som begrepp. 

Malmberg menar att Porter bidrog till begreppsförvirringen då han både talade om kluster som 

funktionellt relaterade företag och branscher och som geografiska ansamlingar av relaterade 

företag.  Malmberg förtydligar vad ett kluster är genom att beskriva två olika typer av kluster. 30

Han beskriver dels ”företagskluster” och dels ”diskursiva kluster”. Det första begreppet 

fokuserar på en ansamling av företag och har sin utgångspunkt i Porters definition. Den andra 

fokuserar på kluster som ofta innehåller olika aktörer från akademi, näringsliv och det offentliga 

och som är en följd av politiska initiativ.  Projektet Filmkluster Fårösund, som denna fallstudie 31

bygger på, liknar vad Malmberg skulle kalla ett ”diskursivt kluster”.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.2 Presentation av trippelhelix 

Malmbergs “diskursiva kluster” kan liknas vid trippelhelix, som är en modell som fokuserar på 

interaktion mellan utbildning, näringsliv och det offentliga. 

!

!  

Fig 1: Trippelhelix 

  

Trippelhelix kan ses som ett koncept och som en variant på vad ett kluster är. Regionala 

klusterinitiativ utgår ofta från ett trippelhelix perspektiv som en strategi för regional ekonomisk 

utveckling, vilket ger riktning i formulerandet av visioner och strategier.   32

!
Utbildning, näringsliv och det offentliga utgör tre olika sfärer i modellen som är 

sammankopplade. Meningen med att integrera dessa tre institutionella sfärer är att skapa ett 

ömsesidigt utbyte som leder till kreativitet och innovation. Modellen erbjuder ett rationellt sätt 

att samarbeta och samla gemensamma resurser och minska motsättningarna mellan olika enheter 

som annars skulle ha konkurrerat.  Den ideala trippelhelix- sammansättningen är en där de tre 33

sfärerna samverkar och ikläder sig varandras roller och där initiativen till samarbetet uppstår från 

allas håll. Ett välfungerande trippelhelix kräver därför ett demokratiskt samhälle där det står var 

och en fritt att ta initiativ.  Trippelhelix framhäver även att de tre olika institutionella sfärerna 34
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strävar gentemot samma mål men har olika roller, agerar inom olika rum och har olika mandat 

vilket gör att de kan behöva ta olika vägar för att nå målet.    35

!
Meningen med trippelhelix är inte att högskolor blir företag eller att staten blir affärsdrivande, 

utan att var en tar till sig några av de förmågor som den andre besitter.  Genom att ta till sig den 36

andres förmågor förstärker aktörerna varandras roller. De kan tillsammans åtgärda de luckor som 

finns i regionen som i sin tur kan stärka den lokala ekonomin och den regionala tillväxten.  37

  

Tillväxtverkets definition av kluster utgår från ett trippelhelix- perspektiv och skriver i sin 

rapport ”Regionala kluster samverkar för att nå konkurrensfördelar. Klustren består av företag, 

offentliga aktörer och universitet/högskolor från samma geografiska område”. Tillväxtverket gör 

även en distinktion mellan kluster och så kallade klusterinitiativ: ”Ett klusterinitiativ är ett 

gemensamt projekt där näringsliv och offentlig sektor samverkar för att stärka tillväxten och 

konkurrenskraften i ett område.”   38

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!14

 Etzkovitz, Johansson, 2005, sid 2835

 Etzkovitz, Johansson, 2005, sid 2836

 Etzkovitz, Johansson, 2005, sid 2637

 Säll, 2011, sid 6638



4. TEORETISK REFERENSRAM 
För att få en förståelse för vilka drivkrafter som ligger bakom regionala kultur- och 

näringspolitiska klusterinitiativ och hur kluster som koncept kan tolkas, används 

översättningsteori som teoretisk referensram. Tidigare forskning visar att kluster inte 

nödvändigtvis behöver vara ett universalrecept på regional utveckling, och bör inte ses som ett 

begrepp med allmängiltig innebörd. Det är möjligt att konceptet tolkas på olika sätt av olika 

organisationer. Att fokusera på tolkningen av kluster som koncept är av relevans då olika 

tolkningar kan ge olika och ibland motstridiga idéer om hur handlingen ska se ut, vilket är 

problematiskt eftersom kluster kräver gemensam handling. Översättningsteorin anses lämplig för 

denna studie då teorin beskriver olika drivkrafter bakom att organisationer tar till sig nya 

koncept och den redogör för möjliga sätt organisationer kan tolka koncept på. De två 

forskningsfrågorna studien ämnar att besvara och analysera med hjälp av översättningsteorin 

är: (i)Vilka drivkrafter ligger bakom region Gotlands satsning på ett filmkluster i Fårösund? (ii) 

Hur tolkas filmklustrets innebörd av olika aktörer i projektet Filmkluster Fårösund?  

!
Teoriavsnittet är indelat i tre delar där den första delen avser att ge en översiktlig presentation 

av översättningsteorin, den andra delen avser att ge en djupare bild av drivkrafter bakom 

förändring och den tredje delen behandlar hur olika koncept och idéer tolkas.   

!
4.1 Översättningsteori 

Översättningsteorin utvecklades av den franske samhällsforskaren Bruno Latour.  Teorin har 39

lånats in till nyinstitutionell teori för att utveckla den nyinstitutionella teorin.  Den 40

nyinstitutionella teorin uppstod som en kritik mot de tidigare organisationsteorierna som 

betraktade organisationer som i grunden rationella och att förhållandet mellan organisation och 

omgivning sågs som ett ömsesidigt tekniskt beroende. Med nyinstitutionalismen introducerades 

ett nytt synsätt på organisationer och deras omgivningar.  Organisationer ses inom den 41
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nyinstitutionella teorin som öppna system som genomsyras av omgivningen.  Omgivningen 42

formar organisationer och organisationer formar omgivningen. 

  

Utgångspunkten i översättningsteorin är att idéer och koncept inte har en given form, vilket gör 

att de ständigt översätts och omformas när de sprids och implementeras i nya organisationer.  I 43

översättningsteorin sätts mottagarna av idéerna i centrum. Utan mottagarna sker ingen spridning 

av idéer och de ses både som transportörer men också som transformatörer av idéer.  Bruno 44

Latours menar att populära koncept bearbetas och justeras för att passa det den ska användas till, 

vilket gör att enstaka delar av koncepten används.  Översättningsteorin har många gånger 45

används för att förstå hur koncept och idéer omsätts i praktiken, denna studie fortsätter i 

organisationsforskaren Tammar B. Zilbers anda och använder teorin på ett idémässigt plan som 

ett sätt att förstå tolkning och drivkrafter.  

!
Översättningsteorin menar att verkligheten är en social konstruktion som består av 

institutionaliserade idéer. Idéerna institutionaliseras när tillräckligt många människor delar 

samma uppfattning.  Dessa idéer ses som självklara och tas därmed för givna, vilket leder till att 46

de är svåra att ifrågasätta.  Centralt inom den nyinstitutionella teorin är att organisationer 47

anpassar sig till rådande normer och värderingar, då det ger legitimitet och skapar förutsättningar 

för resurser och överlevnad.  Legitimiteten erhålls genom att verksamheten representerar 48

institutionella förväntningar, något som organisationen kan representera genom materiella, 

kulturella och symboliska egenheter. De institutionella förväntningarna formar organisationers 

agerande.  49

!
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4.1.1 Drivkrafter bakom organisatoriska förändringar 

Inom översättningsteorin finns det olika förklaringar till drivkrafterna bakom att organisationer 

tar till sig nya idéer och koncept. Koncept och idéer anammas ofta i organisationer som lösningar 

av befintliga problem. Tidigare organisationsteorier ger bland annat historiska anledningar, 

organisatoriska skäl, att det gamla sättet inte var bra nog, politiska beslut som förklaringar till 

varför koncept anammas av organisationer. Den nyinstitutionella teorin började intressera sig för 

vilka mer allmänna idéer som kan ligga bakom enskilda reformförslag och menar att det är 

lättare att införa en förändring om dess innehåll refererar till mer överordnade idéer och 

långsiktiga trender i samhället.  Koncepten framstår som meningsbärande symboler och bär ett 50

meningsinnehåll som sträcker sig utöver att bara vara verktyg för effektiv problemlösning. Inom 

nyinstitutionell teori ses koncepten som ”rationaliserade” symboler. Koncepten och idéerna får 

legitimitet och spridningskraft genom att de blir symboler för grundläggande rationalistiska 

värderingar i det moderna samhället så som förnuft, effektivitet, styrning, demokrati och 

vetenskaplighet.   51

!
Organisationsforskarna Barbara Czarniawska och Guje Sevón menar att förändringar i 

organisationer inte skall ses som planerade anpassningar utan snarare som ett resultat av idéer 

om förändring som reser, kommer tillbaka, materialiseras och formas in i den lokala miljön. 

Vidare har det observerats att många liknande organisatoriska förändringar sker vid ungefär 

samma tid och efter samma modell, vilket är ett resultat av att koncept och idéer reser omkring i 

världen.  Organisationer är fångade i vissa tankestrukturer och tar till sig de lösningar som 52

dominerar vid den aktuella tidpunkten. Det finns i varje tid en mängd framstående och närmast 

självklara idéer om vad som bör göras, varför det bör göras och hur det bör göras.  53

!
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Nedan redogörs för två drivkrafter bakom varför organisationer tar till sig nya idéer och koncept. 

Dessa teoretiska förklaringar kan användas som verktyg för att förstå vilka drivkrafter som ligger 

bakom Region Gotlands satsning av ett filmkluster i Fårösund.  

  

- Omgivningen och det organisatoriska fältets krav 

En förklaring till drivkrafterna bakom organisatoriska förändringar inom nyinstitutionell teori är 

att förändringar drivs och formas av omgivningens krav. Förändringarna är således ett resultat av 

externa krafter. Det blir viktigt för verksamheter att anpassa sig till olika intressenters normativa 

förväntningar om hur verksamheten bör utformas och vad den bör ägna sig åt.  Verksamheter tar 54

in de koncept som anses lämpliga i det organisatoriska fältet oavsett om konceptet ökar 

effektiviteten inom organisationen.  Ett organisationsfält består av organisationer som ägnar sig 55

åt liknande verksamhet  och hålls ihop av aktörernas delade tilltro till betydelsen av vad deras 56

aktivitet handlar om.  DiMaggio och Powell menar att det finns en tendens att organisationer 57

inom ett fält blir alltmer lika varandra då de försöker efterlikna de starka aktörerna och anpassar 

sig efter de normer och värderingar som råder på fältet.  Filmbranschen kan illustreras som ett 58

organisatoriskt fält där till exempel filmavtal och andra kulturpolitiska beslut påverkar aktörerna. 

Regional offentlig kulturförvaltning kan utgöra ett annat fält som förenas genom nationella 

riktlinjer och krav och som ansvarar för liknande aktiviteter.     

!
- Stärka organisationens identitet 

Som ett alternativ till att organisatoriska förändringar drivs av externa krafter från omgivningen 

föreslår andra organisationsforskare att förändringarna är identitetsdrivna. Drivkraften bakom 

förändringen förstås då som en inre önskan om att uppnå en mer modern identitet.  Idéer och 59

koncept är således inte påtvingade av externa krafter, drivkraften att ta till sig idéer och koncept 
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antas istället komma från organisationen själva.  Att förändra organisationens identitet kan vara 60

ett sätt att ta avstånd från ett mindre önskvärt rykte och sin egen historia. Czarniawska menar att 

identiteten hos en individ eller en organisation uppstår genom interaktion mellan aktörer snarare 

än att det skulle vara något som existerar och som går att visa upp.  Organisationer bekräftar 61

eller förändrar därför sin identitet genom jämförelse och imitation av andra.  Sahlin-Andersson 62

och Sevon menar att bakom försök att förändra identiteten går det att spåra en rationell 

uppfattning om vad som är lämpligt.  Organisationer jämför sig med andra tillsynes moderna 63

och framgångsrika aktörer inom organisationsfältet, (Vem är jag? Vad är det här för situation?), 

för att sedan imitera vad de upplever att andra organisationer har gjort (Vad gör en sådan som jag 

i en situation som denna?).   64

!
Genom att imitera andra gör organisationen ett ställningstagande och visar vilka andra den vill 

likna och vilka organisationer den inte vill förknippas med.  Imitation handlar om att agera som 65

någon annan och ses ofta som en smart strategi då man inte behöver uppfinna hjulet själv och 

sparar pengar, tid och resurser.  Organisationer imiterar bland annat framgångsrika 66

affärsstrategier, policys, organisationsstrukturer, teknologier eller produkter.   67

!
Koncept och idéer är mer eller mindre populära under olika tider och kan likställas med trender 

som blir attraktiva att imitera.  Det är de idéer och koncept som förknippas med framgångsrika 68

organisationer som blir imiterade.  När organisationen tar till sig populära koncept skapas dock 69

ett paradoxalt spänningsfält mellan markering av tradition och förnyelse och mellan att vara unik 

och att efterlikna andra. Genom att översätta ett koncept visar organisationen att den följer 

!19

 Tomson, 2008, sid 2960

 Czarniawska & Sevón (red), 2003, sid 255  61

 Czarniawska & Sevón (red), 2003, sid 25662

 Czarniawska & Sevón (red), 2003, sid 25563

 Tomson, 2008, sid 192 64

 Rövik, 2000, sid 13965

 Czarniawska & Sevón (red), 2003, sid 24666

 Czarniawska & Sevón (red), 2003, sid 25067

 Czarniawska & Sevón (red), 2003, sid 25568

 Czarniawska & Sevón (red), 2003, sid 26069



rådande trender. Detta kan stärka identiteten men det finns risk för att den unika identiteten också 

suddas ut då organisationen efterliknar andra.  Önskningen om att identifiera sig med vinnarna 70

är socialt konstruerat och önskningarna speglar de önskemål som dominerar i ens omgivning.  71

Då koncept och idéer etableras som förebilder är det mer än bara effektivitetsaspekter som 

lockar, andra värden och meningsbärande symboler är av stor vikt.  Kan satsningen av 72

Filmkluster Fårösund vara ett uttryck för att man har tittat på andra framgångsrika regionala 

filmklustersatsningar?  

!
Sahlin- Andersson och Sevon menar att när organisationer imiterar trendiga idéer och koncept 

läggs inte mycket möda kring att kalkylera vilka eventuella konsekvenser detta kan få för 

organisationen. Koncepten tas in som lösningar på befintliga problem. Vilka problem 

organisationen upplever att de har handlar även det om en jämförelse med andra organisationer. 

En vanlig definition av problem är skillnaden mellan det önskade tillståndet och det nuvarande 

tillståndet. Problemet blir identifierat genom jämförelsen av tillstånden och tenderar att 

sammanfogas med lösningen. Lösningen blir ett sätt att sudda ut skillnaden mellan det önskade 

tillståndet och det nuvarande.  Ett exempel på hur lösning och problem är sammanfogade kan 73

vara kluster som ses som en lösning på frånvaron av samarbete mellan aktörer. När kluster som 

koncept bli trendigt upplever regioner och organisationer att avsaknaden av samarbete är ett 

problem. Lokala definitioner av problem tenderar att vara högt beroende av de lösningar som 

finns till hands och därför triggas de av att imitera attraktiva idéer och koncept.   74

!
!
!
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4.1.2 Hur idéer och koncept tolkas  

Populära koncept är ofta mycket generella idéer och de måste därför tolkas och tydliggöras om 

de ska kunna användas i organisationer.  Kajsa Jonsson menar likt Erlingsdottir att koncept och 75

idéer är mer eller mindre abstrakta beroende på konceptets förpackning.  En löst förpackad idé 76

är abstrakt och därmed tolkningsbar. Idén kan omtolkas av aktörerna vilket ger dem ett stort 

handlingsutrymme till lokala anpassningar. Ju mer konkret en idé är desto större kopieringskrav 

finns det inbyggt i idén och därmed minskas graden av handlings- och tolkningsfrihet.  Kluster 77

som koncept kan tolkas utifrån de teoretiska klustermodellerna men det är också möjligt att tolka 

kluster som en abstrakt idé utan koppling till den teoretiska beskrivningen. Den tolkning som 

görs, av vad ett kluster innebär, ligger sedan till grund för hur aktörer agerar. Uppstår motstridiga 

idéer kring hur aktörerna ska handla inom klustret kan det vara problematiskt då kluster bygger 

på idén om samarbete med gemensamma visioner. Det är därför av relevans att förstå hur olika 

aktörer inom Filmkluster Fårösund tolkar kluster som koncept.  

!
Organisationsforskaren Roine Johansson menar att idéer som förflyttas mellan olika sfärer, 

mellan olika organisatoriska fält, har större inbyggd tolkningsfrihet än mer förpackade idéer som 

flyttas geografiskt men mellan liknande organisationsfält.  I fallet Filmkluster Fårösund sker en 78

sådan förflyttning av idéer mellan olika sfärer. Kluster som koncept kommer ursprungligen från 

näringslivet men förflyttas nu in i det offentliga och har därmed större inbyggd tolkningsfrihet.  

!
När organisationen försöker tolka och förtydliga ett koncept, så att det går att använda praktiskt i 

den enskilda organisationen, måste de konkretisera konceptet. Genom konkretisering uppenbarar 

sig en tolkning av konceptet. Konkretisering innebär en transformation från det generella till det 

specifika.  När ett generellt koncept, som till exempel kluster, ska göras specifikt och adopteras 79

av organisationer är det en mängd frågor som måste besvaras. Till exempel behöver 
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organisationen bestämma sig för vad de vill lägga i konceptet och vad konceptet innebär för 

organisationens rutiner, värderingar och tillvägagångssätt.  Att försöka härleda det konkreta ur 80

det generella kan resultera i att alla utvecklar var sin variant av konceptet och att det enda som 

tillslut förenar är konceptets etikett.  En relevant fråga i denna fallstudie är därför hur de olika 81

aktörerna inom Filmkluster Fårösund definierar kluster som koncept och hur konceptet är tänkt 

att användas. 

!
- Imitation som ett sätt att tolka  

Att imitera andra filmkluster och teoretiska klustermodeller kan dels vara en drivkraft till att ta 

till sig koncept och dels en inspirationskälla när klusterkonceptet sedan ska tolkas. Tolkningen av 

vad Filmkluster Fårösund syftar till kan göras via imitation av andra filmkluster. Genom att se 

hur andra organisationer har tagit till sig konceptet och vilka effekter det gett kan de vara ett sätt 

att tolka konceptets innehåll. Tolkningen av filmklustret kan också göras via en imitation av de 

teoretiska klustermodellerna. Porters diamantmodell och trippelhelix kan användas som 

inspirationskällor till vad filmklustret ska syfta till och formar därmed tolkningen.  

!
Imitation skapar idéer kring hur konceptet kan förändra den enskilda organisationen och hur 

konceptet bör utformas. Kerstin Sahlin- Andersson och Guje Sevon argumenterar för att 

imitation aldrig sker som en direkt kopiering av något annat, utan imitationen sker som en 

kontinuerlig process av idéer som formar och utformas för att passa den egna kontexten.  82

Sahlin-Andersson och Sevon ser imitation som en process som sker genom att individer och 

organisationer tolkar koncept och idéer på ett sätt som ska passa den egna kontexten, och som i 

sin tur skapar något nytt. Imitationen drivs av önskemål och övertygelse och de koncept och 

idéer som imiteras förkroppsligar dessa önskemål.  Zilber beskriver att då de flesta 83

organisationer inte har direkt erfarenhet av de koncept som de implementerar blir det en slags 

imitation av andra framgångsrika organisationer och vad de egentligen imiterar är idéer om 
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rationalitet.  När aktörer försöker repetera tidigare succéer imiterar de inte endast andra utan kan 84

också imitera sig själva och sin egna historia. Även när denna typ av imitation sker måste de göra 

tolkningar av vad andra medarbetare i organisationen eller organisationer i andra kontexter har 

gjort tidigare.  85

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. EMPIRI OCH ANALYS 
I det här kapitlet presenteras och analyseras den empiri som erhållits via intervjuer och 

dokument. Kapitlet är indelat i tre avsnitt och inleds med en presentation av studieobjektet. 

Efterföljande avsnitt ämnar presentera och analysera den empiri som berör drivkrafter bakom 

Filmkluster Fårösund. Det tredje avsnittet syftar till att presentera och analysera den empiri som 

behandlar hur olika aktörer har tolkat filmklustrets innebörd.  

!
5.1 Presentation av studieobjektet 

Filmkluster Fårösund 2014-2016 är ett treårigt projekt som Region Gotland gett i uppdrag till 

Gotlands Folkhögskola att genomföra. Filmklustret ska placeras i Fårösund som är en liten ort, 

med 816 invånare , sex mil norr om Visby intill Fårö. I Fårösund finns idag Kustateljén som är 86

en 3000 kvadratmeter stor filmstudio som skapades år 2002 efter att militärområdet i Fårösund 

avvecklades.  Intill studion finns Gotlands Folkhögskola med utbildningar inom film och tv.  87

!
Avsikten med projektet är att Fårösund ska bli en attraktiv plats för tv -och filmproduktion, tv- 

och filmutbildningar och andra relaterade filmverksamheter. De deltagande aktörerna i projektet 

är Gotlands folkhögskola, Film på Gotland, ungdomsgården i Fårösund och Gotlands filmfond 

AB som delvis ägs av Filmregion Stockholm- Mälardalen. Nedan följer en kort beskrivning av 

några av aktörerna i Filmkluster Fårösund som kan behöva en närmare presentation.  

  

Gotlands Folkhögskola tillhandahåller flera olika utbildningar i Hemse och i Fårösund. Utöver 

film- och tv relaterade utbildningar finns även inriktningar som socialpedagogik, textil, musik 

och foto. Region Gotland är huvudman för skolan och ingår i Gymnasie- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde.  Folkhögskolan står som huvudägare och projektledare 88

för Filmkluster Fårösund.  
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Film på Gotland är ett av Sveriges nitton regionala filmresurscentrum. Organisationen är en del 

av Kultur- och fritidsförvaltningen inom Region Gotland. Film på Gotland arbetar bland annat 

med att uppmuntra och stödja unga filmskapare, talangutveckling, arrangera filmrelaterade 

seminarier, nätverksträffar och möten, ge stöd till filmprojekt och bygdebiografer och verkar som 

en motor för filmrelaterade samarbeten i regionen.  I samband med filmklustersatsningen flyttar 89

Film på Gotland sitt kontor från Visby till Fårösund.  

!
Gotlands Filmfond AB ägs till 80 procent av Region Gotland och 20 procent av Filmregion 

Stockholm- Mälardalen AB. Gotlands Filmfond är ett riskkapitalbolag vars affärsidé är, enligt 

ägardirektivet, ”att stärka förutsättningarna för filmproduktion på Gotland genom att vara en 

viktig part i finansiering, tillgängliggörande och möjliggörande.”  

!
Filmkluster Fårösund finansieras av Region Gotland med 2,4 miljoner kronor. 1,2 miljoner 

kronor har beviljats av regionstyrelsen ur anslagen för regionala tillväxtåtgärder, 600 000 kronor 

ur ledningskontorets näringslivsanslag, 400 000 kronor från Kultur- och fritidsnämnden och 200 

000 kronor från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  90

!
5.2 Drivkrafter bakom Filmkluster Fårösund 
I detta avsnitt vill vi börja med att analysera och presentera det empiriska materialet som berör 

forskningsfrågan (i)Vilka drivkrafter ligger bakom Region Gotlands satsning på ett filmkluster i 

Fårösund? Utifrån det empiriska materialet har vi sett att drivkrafterna bakom Filmkluster 

Fårösund har med identitet att göra. Det finns en gammal identitet som inbegripit flera problem 

som man varit missnöjd med och som man nu vill förändra. I styckena som följer redovisas 

berättelsen bakom idén om ett filmkluster i Fårösund och de problem man upplevde behövde 

lösas.  

!
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Berättelsen börjar runt millennieskiftet då militärbasen KA3 i Fårösund lades ner. Nedläggningen 

fick till följd att många arbetstillfällen gick förlorade och att bygden stagnerade, som 

projektledaren Meit Fohlin uttrycker det. Nedläggningen av KA3 pressade regionen att skapa 

tillväxt över hela Gotland och speciellt i Fårösund. Då gjordes en satsning från Region Gotland 

och lokala entreprenörer i Fårösund att starta en filmstudio, Kustateljén, i en av 

militärhangarerna. Näringslivschefen Stefan Persson berättar att det var då Region Gotland 

började investera i film men att de aldrig lyckades gå runt trots att regionen ständigt sköt in nya 

pengar. Man befann sig nu i ett kritiskt läge där det handlade om att antingen lägga ner eller ta 

nya tag. Region Gotland valde att göra ytterligare filmsatsningar och år 2010 lät kommunen 

företaget Independent Group ta över driften av filmstudion. Tanken var att Gotlands Filmfond 

skulle investera och locka till sig filmproduktioner till ön och filmstudion. Filmfondens uppdrag 

har det dock funnits delade meningar om och de stötte på stark kritik då filmfonden istället 

började investera i produktioner utanför regionen. Investeringar utanför regionen resulterade dels 

i att de pengar som investerades i filmsatsningar inte kom regionen till gagn och dels att 

Independent Group valde att dra sig ur hyreskontraktet. Bristen av filmproduktioner fick även till 

följd att filmarbetare på Gotland flyttade och tog arbete i andra regioner. Nu uppstod ett nytt 

krisläge och Region Gotland satt fast i ett tioårigt hyreskontrakt av filmstudion. I detta skede lät 

kommunen Gotlands Folkhögskola flytta in samtidigt som Kultur- och fritidsförvaltningen fick i 

uppdrag att hitta en lösning på hur filmstudion kunde fyllas med mer verksamhet. Syftet var att 

ta fram förslag till hur studion i Fårösund kunde användas på bästa sätt ur ett ekonomisk och 

geografisk perspektiv kopplat till sysselsättning. Utöver specifika problem kring filmsatsningar 

på Gotland finns klassiska landsbygdsproblem, att folk flyttar till större städer, bristen på arbete 

och att det är svårt att få nya invånare, aspekter som ständigt finns med i diskussionen.  

!
Nu började en sökning efter en ny identitet för att på så sätt kunna lämna den trassliga historien 

bakom sig. I strävan efter att förändra sin identitet försöker organisationen hitta ett lämpligt sätt 

att agera  och ställer sig då följande frågor, vem är jag? Vad är det här för situation?  Vad gör en 91
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sådan som jag i en situation som denna?  Svaret på dessa frågor skulle vara; Jag är Region 92

Gotland, jag har en problematisk situation och vill vara mer modern och en sådan som jag 

behöver förnya mig. För att Region Gotlands ska kunna förändra sin identitet och bli mer modern 

kan regionen titta på andra mer moderna regioner och vilka idéströmningar som är viktiga i 93

samhället.  Imitation är ett sätt att förstå hur den egna organisationen kan agera. På så sätt 94

identifieras trendiga idéströmningar som man sen tar till sig.  Kulturella och kreativa näringar 95

(KKN) är en sådan idéströmning som Region Gotland tagit till sig och som anses ligga rätt i 

tiden. Idén om KKN ses som en nästintill självklar idé om vad som bör göras.  För att kunna ta 96

till sig denna idé behöver Region Gotland undersöka vilka förutsättningar som finns. Regionen 

har en filmstudio, filmutbildningar, attraktiva filmlocations men även en stark filmtradition med 

Ingmar Bergman. Alla dessa delar gör att det finns en slags självklarhet i att ha film i fokus då 

man tar till sig idén om KKN. Chefen för Kultur- och Fritidsförvaltningen Maria Modig säger 

“Jag tror på kultur som en drivkraft till tillväxt idag./…/ Vi måste göra det vi är bra på, och jag 

tror vi är bra på film.” 

!
Filmklustersatsningen motiveras genom att referera till KKN, det blir ett sätt att skapa legitimitet 

för projektet. Näringslivschefen Stefan Persson understryker att filmklustersatsningen surfar på 

KKN begreppet. Utan diskussionen kring KKN och vad det betyder för samhällets utveckling 

hade det inte vara lika lätt att få igång detta projekt, menar Stefan. I ett dokument som berör hur 

idén kring Filmkluster Fårösund växte fram tas KKN upp som en utgångspunkt för projektet. 

KKN ses som en trendig idéströmning som Region Gotland tagit till sig och som möjliggör och 

legitimerar en regional filmklustersatsning, som i sin tur är ett sätt att stärka den egna 

identiteten.  I Gotlands Kulturplan 2014-2016 beskrivs det att “Gotland ska vara en av 97

Östersjöns mest attraktiva filmregioner, inom både filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet. 
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Filmverksamheten på Gotland ska ge avtryck i hela landet och även nå utanför landets gränser.” 

Formuleringen kan ses som en beskrivning på den nya identitet som eftersträvas. Stefan Persson 

beskriver att det handlar om att bredda bilden av Gotland som ofta identifieras med sol och 

strand, genom filmklustersatsningen vill man stärka det kulturella varumärket. Vidare menar 

respondenten att det finns förutsättningar för att stärka det kulturella varumärket då många inom 

kulturbranschen redan har en relation till Gotland och är sommarboende. Det finns en önskan om 

att få dessa personer att förlägga kulturproduktion på ön, man vill alltså använda dessa starka 

profiler för att stärka sin egen identitet.  

!
Centralt inom den nyinstitutionella teorin är att det är de idéer och koncept som förknippas med 

framgångsrika organisationer som blir imiterade och kan vara ett sätt att stärka sin identitet.  98

Identiteten definieras och skapas sedan i interaktionen mellan andra.  Som Maria Modig 99

uttrycker det: “Syns man, finns man, behövs man”. Hon menar att trenden idag är att man måste 

sticka ut för att synas. Projektledaren Meit Fohlin menar att Filmkluster Fårösund ska bli en       

“ ‘Buzz’, där folk vet vad vi gör, vad vi står för och känner förtroende för den kompetens vi har 

här på ön och i klustret.” Utan att frågan ställs nämner flera respondenter andra filmregioner som 

Film i Väst, Filmpool Nord, Frihamnen i Stockholm och Film i Skåne som beskrivs som 

framgångsrika. Det är tydligt att Region Gotland har försökt spåra hur dessa regioner arbetat med 

film och en återkommande kommentar är att dessa har samlat filmrelaterade verksamheter i ett 

kluster. Genom att imitera och inspireras av andra framgångsrika filmkluster vill Region Gotland 

bli det femte filmcentrat i Sverige och därmed ingå i gruppen av filmkluster av nationell 

betydelse. Att upprätta Filmkluster Fårösund, som ett sätt att imitera samtida idéströmningar och 

populära koncept, drivs av viljan att stärka och förändra Gotlands identitet. 

!
Ett annat sätt att stärka identiteten är att etablera en relation till välkända institutioner. Det 

beskrivs att det finns en önskan att upprätta ett samarbete med Stockholms dramatiska högskola 

och Uppsala universitet för att på så sätt kopplas ihop med starka institutioner. Stockholms 
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dramatiska högskola har ett starkt kulturellt varumärke och Uppsala universitet har en stark 

position inom akademien. I detta går det att spåra en rationell uppfattning om vilka typer av 

institutioner som anses lämpliga att samarbeta med.   100

!
När organisationen tar till sig populära koncept skapas ett paradoxalt spänningsfält mellan 

markering av tradition och förnyelse och mellan att vara unik och att efterlikna andra.  Trots att 101

Region Gotland vill räknas som ett av de filmkluster som är av nationell betydelse är 

respondenterna noga med att lyfta fram det unika med just Filmkluster Fårösund. Flera menar att 

detta blir ett annat typ av filmkluster då ungdomsgården i Fårösund är en av aktörerna inom 

klustret. Paola Ciliberto, verksamhetsledare på Film gå Gotland, påpekar att det som ingen annan 

har gjort är att flytta ihop en ungdomsgård med en folkhögskola. Kombinationen av kommunala 

verksamheter är unikt, menar kultur och fritidschefen Maria Modig. Andra unika egenskaper är 

Gotlands speciella ljus och natur, som ibland nämns som “det magiska Gotland”. Förstås lyfts 

också Bergman ofta in. “Fårösund och Fårö är film, det luktar film och många inspelningar har 

gjorts där uppe”, säger Maria. Filmkoordinatorn Ville Jegerhjelm tillägger, “Skall Bergman vara 

seglet som drar oss framåt, eller ankaren som håller oss kvar, klippa bandet, eller ska vi börja 

tänka på vad film är idag?” Funderingen lyfter frågan om hur mycket av den gamla identitet som 

skall användas och vad som ska forma den nya. Detta tyder på att det finns ett spänningsfält 

mellan markering av tradition och förnyelse som är en vanlig problematik när organisationer tar 

till sig nya koncept.  102

!
Drivkraften till att modernisera och forma en ny identitet kommer dels från aktörerna som skall 

ingå i filmklustret och dels från regionalpolitiskt håll. Det framgår i samtal med respondenterna 

att det politiska engagemanget är brett men att även tjänstemännen vill finna en lösning kring 

tidigare problem rörande filmsatsningar på Gotland. Det understryks att regionalpolitiker tycker 

att det ligger rätt i tiden att satsa på kulturella och kreativa näringar och att de därför är beredda 
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att stötta filmklustersatsningen. “Politikerna har sagt att vi ska köra idén om Filmkluster 

Fårösund i botten”, säger filmkoordinatorn Ville Jegerhjelm. Genom att ta till sig ett nytt 

koncept tas avstånd från den gamla identiteten som innebar misslyckade försök. Strävan efter att 

förnya sig beskrivs med formuleringar som att “Vi ska se till att det händer grejer”, “Vi är 

revanschsugna” och “Vi ska göra Fårösundsborna stolta”.  Dessa kommentarer förtydligar att 

Filmkluster Fårösund handlar om att skapa ett meningsinnehåll som sträcker sig bortom effektiv 

problemlösning.  Formuleringarna ovan och citat som följer stärker våra argument att 103

Filmkluster Fårösund inte är ett resultat av en rationell process utan drivits av en vilja att 

förändra den gamla identiteten. Ville Jegerhjelm beskriver “Man skulle vilja tänka sig att det 

(filmklustret) är ett resultat av en kreativ process men det känns nog inte så här. Det här är en idé 

som kommit och som är en tacksam lösning på ett problem.”   

!
Vi vill argumentera för att den drivkraft som ligger bakom Region Gotlands satsning på ett 

filmkluster i Fårösund bör ses som en identitetsdriven process och inte som en process driven av 

krav från omgivningen och det organisatoriska fältet. Regionen påverkas förstås av normativa 

krav och förväntningar som dominerar i dess kontext såsom nationella riktlinjer och politiska 

beslut. Satsningen bör dock inte förstås som ett svar gentemot dessa krav, det handlar inte om 

yttre krafter som trycker på och tvingar regionen att upprätta ett filmkluster. Filmklustret speglar 

snarare en inre vilja om att förstärka regionens position och framstå som en kreativ region med 

starkt kulturellt kapital.  

!
5.3 Tolkning av Filmkluster Fårösund 
Vi har nu identifierat att drivkrafterna bakom Region Gotlands satsning av ett filmkluster i 

Fårösund handlade om viljan att förändra och stärka sin identitet. I kommande avsnitt analyseras 

och presenteras det empiriska material som berör studiens andra forskningsfråga (ii) Hur tolkas 

filmklustrets innebörd av olika aktörer i projektet Filmkluster Fårösund?  

Tolkningen av vad filmklustret ska innebära kan göras på olika sätt. Det kan tolkas som en 

abstrakt idé men det kan också tolkas som en mer konkret idé utifrån de teoretiska 
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klustermodellerna. Om kluster förstås utifrån en teoretisk klustermodell minskas graden av 

handlings- och tolkningsfrihet.  Porters diamantmodell är en sådan modell och som kan ligga 104

till grund för tolkning. Modellen beskriver att genom att etablera företag geografiskt nära 

varandra är målet att skapa möjligheter och fördelar som företagen kan dra nytta av.  Porters 105

diamantmodell menar att ett kluster bör innehålla och utveckla unika specialiserade kunskaper 

och erfarenheter, en stark lokal efterfrågan på kvalité, relaterade och stödjande företag i 

närmiljön och att det finns lokala konkurrenter som driver på utveckling.  En annan teoretisk 106

klustermodell som konceptet kan förstås utifrån är trippelhelix. Trippelhelix menar att ett kluster 

ska innehålla tre olika verksamheter vilket är utbildning, det offentliga och näringslivet. 

Modellen menar att de tre olika institutionella sfärerna strävar gentemot samma mål men då de 

har olika roller, agerar inom olika rum och har olika mandat kan de behöva ta olika vägar.  Som 107

tidigare nämnts har de teoretiska klustermodellerna i denna studie används som en referensram 

för förståelsen kring hur de olika aktörerna har tolkat filmklustrets innebörd och om tolkningen 

har gjorts i relation till modellerna. Utifrån empirin går det att urskilja att aktörernas tolkning av 

filmklustret inte har formats av de teoretiska modellerna. Aktörernas tolkning av vad filmklustret 

ska innebära har istället gjorts utifrån en abstrakt och löst förpackad idé. Konceptet saknar då 

tydliga riktlinjer och måste tolkas för att passa den lokala kontexten.  En löst förpackad idé kan 108

försvåra en gemensam bild av filmklustrets innebörd och ställer högre krav på aktörernas 

gemensamma förståelse. Det kan dock vara ett sätt som möjliggör att filmklustret formas på ett 

sätt som passar den lokala kontexten men riskerar att leda till bristande samverkan. Trots att 

aktörerna gör en fri tolkning av kluster som koncept, finns samma förväntningar på de effekter 

som de teoretiska modellerna utlovar. Ingen ifrågasätter att en så pass fri omtolkning av 

konceptet skulle kunna bidra till att effekterna blir något annat, att effekterna genom omtolkning 

möjligtvis skulle kunna suddas ut.   

!
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Det framgår att aktörerna har något skilda uppfattningar om vad filmklustret skall innebära och 

vara lösning på. Givet sin egen identitet och erfarenheter identifieras olika problem. I styckena 

som följer redovisas varje aktörs tolkning av filmklustret och hur man kommit fram till sin 

tolkning. Dessa stycken består mestadels av empiri och följs sedan av en mer fördjupad analys.  

!
- Folkhögskolans tolkning av Filmkluster Fårösund 
Rektorn på Gotlands Folkhögskola, Thomas Nilsson, menar att filmklustret kan stärka 

utbildningssidan och som på sikt kan leda till ytterligare utbildningar och 

yrkeshögskoleutbildningar. Han påpekar att filmklustret möjliggör närhet mellan studenter och 

yrkesliv. Stort fokus läggs på utbildningsverksamheten och det framgår att folkhögskolan har en 

trygg position inom filmklustret. För folkhögskolan är förändring något som de enbart kan vinna 

på och de tar inga större risker genom att ingå i klustret. Meit Fohlin, projektledare och 

biträdande rektor, beskriver att hon undersökt hur andra framgångsrika kluster har gjort. Hon 

menar att utbildning är en mycket viktig nyckel för att ett kluster skall nå de önskade effekterna. 

Utifrån folkhögskolans berättelse går det att se att tolkningen har formats av imitation som ett 

sätt att förstå klustrets innebörd. Denna imitation har gjorts genom att se på andra framgångsrika 

kluster. Meit Fohlin menar att filmklustret utgör den pusselbiten filmutvecklingen på Gotland 

inte haft, hon påpekar att man tidigare inte jobbat tillsammans. Meit ser också filmklustret som 

en lösning på att bidra till en levande landsbygd. Om tre år ser man en permanent verksamhet 

som genererar överskott. Filmkluster Fårösund ska vara något som man hellre väljer än 

Trollhättan, säger Thomas. 

!
- Film på Gotlands tolkning av Filmkluster Fårösund 
Verksamhetsledaren Paola Ciliberto tolkar filmklustret som en lösning på att det inte varit 

tillräckligt tydligt för externa filmaktörer vart de ska vända sig om man vill göra film på Gotland, 

genom klustret ska Gotland utstråla att det finns en väg in. Paola lägger stort fokus på att 

filmklustret möjliggör för ungdomar att vistas i en spännande och stimulerande miljö. Ett nära 

samarbete med ungdomsgården i Fårösund möjliggör organisationens uppdrag att arbeta med 

filmpedagogisk verksamhet. Filmklustret kan vara ett sätt att uppmuntra ungdomar att stanna 
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kvar på ön. Paola tolkar även filmklustret som ett sätt att skapa arbetstillfällen för filmarbetare 

och få dem att kunna stanna kvar på Gotland. Paola ger en bred tolkning av vad filmklustret skall 

innehålla. Hon pratar inte endast om filmverksamhet utan beskriver att klustret ska bli mer av ett 

kulturhus. Hon refererar till Subtopia i Botkyrka kommun som innehåller många olika aktörer. 

Även här har tolkningen formats genom att se till hur andra kreativa kluster har gjort. 

Organisationsforskarna Sahlin-Andersson och Sevon menar att imitation inte görs som en direkt 

kopiering av något annat utan imitationen sker som en process av idéer som utformas för att 

passa den egna kontexten.  Detta bekräftas och illustreras genom att Paola använder Subtopia 109

som en inspirationskälla till filmklustrets innebörd. Idén om en kulturmötesplats utformas för att 

passa in utifrån de förutsättningar Gotland har. 

!
Paola belyser vikten av samverkan och en gemensam klusteridentitet men menar att det är viktigt 

att hålla fast vid den egna identiteten som länsinstitution för film. Paola menar att samarbetet 

måste bygga på att alla känner till varandras verksamheter för att de ska kunna stärka varandra. 

Hon är av åsikten att klustret inte ska handla om att uppfinna hjulet på nytt och skapa helt nya 

roller utan att det handlar om att förstärka den kompetens som redan finns. Varje verksamhet 

måste få chansen att utveckla det som är relevant i den egna verksamheten, säger Paola. Hon 

uttrycker att Film på Gotland riskerar att bli uppslukad av en idé som är större än dem. Hon ser 

även en problematik kring att filmklustret inte är tillräckligt konkretiserat och nämner bland 

annat att visionen och rollerna inte är satta. Organisationsforskaren Rövik menar att när ett 

generellt koncept, som till exempel kluster, ska specificeras behöver organisationen bestämma 

sig för vad de vill lägga i konceptet och vad konceptet innebär för organisationens rutiner, 

värderingar och tillvägagångssätt.  Paolas berättelse illustrerar att detta inte gjorts vilket skapar 110

den oro Film på Gotland nu känner inför flytten till Fårösund då Filmkluster Fårösund inte är 

tillräckligt konkretiserat och specificerat. Detta riskerar att leda till att olika aktörer utvecklar en 
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alltför självständig tolkning av filmklustrets innebörd när var och en försöker härleda det 

konkreta ur det generella.    111

!
- Kultur- och fritidsförvaltningens tolkning av Filmkluster Fårösund  

I Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll från 2012 går det att läsa att förvaltningen 

bedömer att skapandet av ett filmkluster i Fårösund går i linje med kulturplanens intentioner. 

Filmklustret blir således ett sätt att förverkliga några av kulturplanens mål. En del av 

kulturplanens intentioner avser, utöver att skapa Östersjöns mest attraktiva filmregion, att 

förvalta och levandegöra Ingmar Bergmans konstnärskap. Maria Modig, chef för Kultur- och 

fritidsförvaltningen, menar att Bergman ska användas som en attraktionskraft för filmklustret för 

att locka till sig kreativa människor och fler besökare.  

!
Maria poängterar att den geografiska närheten mellan aktörerna är av stor vikt för att få till 

samarbetet. Hon menar att det handlar om att knyta aktörerna geografiskt till varandra för att 

klustrets fördelar ska kunna utvecklas. Hon beskriver att hon gärna hade sett att flera offentliga 

lokala verksamheter knutit an till projektet och nämner biblioteket i Fårösund som en önskvärd 

huvudaktör. Närvaron av ett filmkluster är ett sätt att skapa lokalt engagemang som kan bidra till 

tillväxt, menar Maria. Filmklustret är även ett sätt att marknadsföra Gotland. Maria betonar att 

tillväxt och marknadsföring på sikt kan få fler människor att vilja flytta till ön.  

!
Maria definierar Filmkluster Fårösund som en sammansättning av aktörer som har liknande mål 

men menar att man inom klustret har olika målbilder. Hon säger att folkhögskolan skall göra 

utbildningar vilket Kultur- och fritidsförvaltning inte ska göra. Kombinationen av olika 

offentliga verksamheter skapar ett helhetsgrepp och något nytt. Hon menar att deras definition av 

kluster möjligtvis inte stämmer överens med en annan definition och påpekar att Filmkluster 

Fårösund lika gärna kunde heta någonting annat, exempelvis filmsamarbete. Utifrån denna 

tolkning av filmklustret går det att ana att kluster används som en etikett för att ge ökad tyngd åt 

!34

 Rövik, 2000, sid 159111



projektet. Klusterbegreppet är en modern term och en dominerande lösning som är tilltalande och 

skapar legitimitet.  112

!
- Näringslivsenheten och ledningskontorets tolkning av Filmkluster Fårösund 
I det näringspolitiska programmet för Gotland 2012-2015 definieras kluster utifrån Porters 

modell, denna definition används dock inte för Filmkluster Fårösund. I det näringspolitiska 

programmet menar man att initiativet till klustret måste komma från näringslivet och att 

offentliga organisationer kan stödja klustret på olika sätt. Vidare beskrivs det att aktörer inom ett 

kluster ska dela problemformulering och målbild. Vi kan se en teoretisk definition av vad Region 

Gotland vill upprätta för slags kluster men det är inte det som skapas i praktiken. 

Näringslivschefen Stefan Persson, som har varit med och skrivit fram konceptet bakom 

Filmkluster Fårösund, menar att detta kluster skiljer sig från andra kluster som brukar behandla 

företagsnätverk. Han menar att filmklustret är av ett annat anslag och bygger på offentliga 

verksamheter men att det finns inslag av en kommersiell ådra. Utifrån denna beskrivning är det 

tydligt att filmklustret inte utvecklats i relation till det näringspolitiska programmet, inte heller i 

relation till de klassiska klustermodellerna. Konceptet bakom filmklustret inbegriper inte 

trippelhelix tre sfärer och speglar heller inte diamantmodellens olika faktorer. Tolkningen utgör 

således inte en imitation av de klassiska klustermodellerna eftersom filmklustrets innebörd inte 

beskrivs i relation till dessa. Tolkningen bör istället förstås som en imitation av andra filmkluster 

i Sverige. Stefan refererar till flera andra filmkluster och beskriver dem som konkurrenter.  

!
Stefan menar att klustret ska bidra till en stabil utbildningsverksamhet och landsbygdsutveckling. 

Han menar att det är Gotlands relativa litenhet som tvingar fram ett samarbete mellan aktörerna 

och att det gäller att skapa en kritisk massa. Problemet som filmklustret ska lösa är, enligt Stefan, 

att aktörerna inte haft tillräckligt med resurser och kraft var för sig och inte kunnat bära sig 

själva. Genom filmklustret ska en tydligare bärkraft skapas där aktörerna kan stötta varandra. 

Ledningskontoret bedömer att för att få till stånd Filmkluster Fårösund måste aktörerna sätta det 
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gemensamma intresset framför sina enskilda intressen. Återigen betonas vikten av en enad 

organisation för att filmklustret ska kunna nå framgång.  

!
- Filmkoordinator Ville Jegerhjelms tolkning av Filmkluster Fårösund  

Filmkoordinatorn Ville Jegerhjelm, som tidigare arbetet som utbildningsansvarig på 

Filmgymnasiet i Visby, illustrerar en vid bild av vad klustret innebär men landar i att klustret 

syftar till att tillfredsställa regionpolitikerna. Han tolkar filmklustret som en symbol för att 

regionen ska visa att man värdesätter och satsar på kultur. Ville anser att det är motsägelsefullt att 

Filmgymnasiet i Visby nyligen lades ner om syftet med klustersatsningen är att förstärka bilden 

av Gotland som en filmö.   

!
Ville Jegerhjelm beskriver att filmklustret i första hand bör handla om att utveckla den egna 

verksamheten och producera film själva. I andra hand kan de stora kommersiella 

produktionsbolagen bjudas in. Han menar att fokus och förväntan inte bör läggas på att spela in 

flera storfilmer under de första tre åren. Han menar även att om Region Gotland lägger ner massa 

miljoner i projektet och inte lyckas göra några filmer är filmklustrets utveckling av utbildning 

“fint nog”. Han ser filmklustersatsningen som ett komplement till det man sysslat med tidigare. 

Han definierar kluster som ett sätt att skapa synergieffekter och skapa en kreativ verksamhet. 

Jämfört med andra aktörer ger Ville en bredare bild av vilka typer av projekt som kan bjudas in 

och som kan använda filmstudion, han nämner bland annat en byggmässa som exempel.  

!
Organisationsforskaren Tammar B. Zilber beskriver att när organisationer implementerar och 

imiterar framgångsrika koncept är det egentligen idéer om rationalitet som imiteras.   Villes 113

tolkning berör just denna aspekt då han talar om att filmklustret syftar till att tillfredsställa 

politiker. Politikerna har en idé om vad som bör göras och vad som anses legitimt och hans 

uppgift är att verkställa detta så att de får något konkret att visa upp.  

!
!
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- Kluster som etikett och multipla identiteter 

De olika aktörernas tolkning av vad Filmkluster Fårösund syftar till har nu presenterats. De 

något skilda berättelserna av vad filmklustret syftar till skildrar ett kluster som ännu inte 

utvecklat en gemensam identitet. Filmklustret består i nuläget av multipla identiteter. Trots skilda 

uppfattningar går det att urskilja en gemensam åsikt om att kluster är ett sätt att stärka varandra 

och att på så sätt skapas något bättre. Detta beskrivs bland annat av Thomas Nilsson, rektor för 

Gotlands Folkhögskola, som menar att kluster går ut på att “ha så mycket glädje av varandra som 

man kan, jacka i varandra och att ta del av varandras starka sidor”. Även näringslivschefen 

Stefan Persson nämner att kluster är ett bra sätt att skapa ett ömsesidigt utbyte mellan aktörer. 

Projektledaren Meit Fohlin är inne på samma spår och framför att idén om samverkan är något 

hon uppfattar som centralt. Ville Jegerhjelm uttrycker det centrala med klusteridén på liknande 

sätt genom att beskriva att klustret genererar synnergieffekter där ett plus ett blir tre. Maria 

Modig definierar det som en sammansättning av aktörer som har liknande mål som tillsammans 

kan bidra till en helhet. Respondenterna fokuserar således på att kluster möjliggör samarbete 

mellan aktörer. Det är själva samarbetet som lyfts fram och som ska bidrar till de positiva 

effekterna och fördelarna. Vi förstår därför kluster som enbart en etikett på projektet. Att alla 

aktörer ska arbeta med sina verksamheter och inte ta varandras roller är något som flera av 

respondenterna är tydliga med. Det beskrivs att Film på Gotland ska jobba med 

produktionsdelen, folkhögskolan med utbildning, via Gotlands filmfonds medel ska produktioner 

möjliggöras och ungdomsgården ska ägna sig åt den dagliga verksamheten. Det huvudsakliga 

syftet kan förstås som att det handlar om att skapa en närhet mellan aktörerna och på sätt skapa 

ett kreativt och idérikt klimat. Genom att så starkt fokusera på några få delar av klusterbegreppet 

blir begreppet urholkat, får ett vagt innehåll, och blir en etikett.  De ingredienser och faktorer 

som de teoretiska klustermodellerna menar att ett kluster måste innehålla presenteras inte. 

Etiketten är något som skapar legitimitet för projektet och kan användas för att förstärka bilden 

av Gotlands som en modern region.  

!
Det framgår att det finns något skilda tolkningar av vad filmklustret ska innebära. Filmkluster 

Fårösund består därför i nuläget av multipla identiteter. Klustret ses som en lösning på en mängd 
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olika problem. Givet sin egen identitet och erfarenheter identifieras olika problem och därmed 

vad klustret syftar till att lösa. De olika målbilderna tyder på att det ännu inte utvecklats en 

gemensam identitet som aktörerna kan identifiera sig med. I ena stunden betonas vikten av att 

skapa en gemensam identitet och att sätta gemensamma intressen framför sina egna. För att 

sedan betona vikten av att olika aktörer måste värna om sin egna identitet och utveckla det som 

är relevant för den egna verksamheten. Här skapas ett paradoxalt spänningsfält mellan 

filmklustrets gemensamma identitet och att behålla den egna identiteten. Några uttrycker en oro 

kring att den egna identiteten suddas ut till förmån för filmklustrets idé om en gemensam 

identitet.   

!
!
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Denna studie har syftat till att belysa vilka drivkrafter som ligger bakom regionala kultur- och 

näringspolitiska klusterinitiativ och hur kluster som koncept kan tolkas. Studien tog avstamp i att 

det blir allt vanligare att konstruera kluster då det finns en stark tilltro till att klusterbildning leder 

till regional tillväxt. Tidigare forskning visar att kluster inte nödvändigtvis behöver vara ett 

universalrecept på regional utveckling, och bör inte ses som ett begrepp med allmängiltig 

innebörd. Studien har ämnat besvara forskningsfrågorna (i)Vilka drivkrafter ligger bakom 

Region Gotlands satsning på ett filmkluster i Fårösund? (ii) Hur tolkas filmklustrets innebörd av 

olika aktörer i projektet Filmkluster Fårösund?  

!
Denna studie har visat på att drivkraften bakom Filmkluster Fårösund handlar om att skapa ett 

meningsinnehåll som sträcker sig bortom effektiv problemlösning. Det är inte ett resultat av en 

rationell process utan konceptet har tagits in som ett resultat av att man influerats av andra 

moderna regioner och rådande trender i samhället.  Utifrån de berättelser vi har tagit del av 114

framstår processen bakom klusterinitiativet som ett resultat av en intuition av vad som anses 

lämpligt att göra. Satsningen bakom Filmkluster Fårösund har drivits av en inre vilja att förändra 

den gamla identiteten som man varit missnöjd med. Filmkluster Fårösund kan ses som ett 

resultat av flera olika typer av idéströmningar och förändringar i samhället och antas vara en 

lösning på en mängd olika problem. De problem som filmklustret är tänkt att lösa är formulerade 

utifrån rådande idéer i samhället. Det handlar om allt ifrån att skapa arbetstillfällen, stimulera 

unga filmskapare, levandegöra landsbygden och samordna verksamheter. Problemen har 

identifierats och skapats i avståndet mellan det önskade tillståndet och det tillstånd man har, i 

relation till andra mer moderna regioner.  Studien har identifierat att Region Gotland tagit in 115

kluster som en tidsenlig lösning som legitimerar filmsatsningen. Filmkluster Fårösund är ett sätt 

att arbeta med kulturella och kreativa näringar som är en stark trend som Region Gotland har 

influerats av. Att ta till sig samtida idéer gör att regionen ses som modern.  116
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!
Denna studie visar att aktörerna inom Filmkluster Fårösund i nuläget inte delar en gemensam 

klustervision. Filmklustret består således av multipla identiteter som är ett resultat av något 

skilda tolkningar av vad filmklustret ska innebära. Som det inledningsvis beskrevs kräver 

framgångsrika kluster samordning och en gemensam vision. Då Filmkluster Fårösund inte är 

fullständigt konkretiserat tenderar aktörerna att utforma sin egen bild av filmklustrets innebörd, 

något som skapar multipla identiteter. Multipla identiteter kan vara problematiskt då det kan leda 

till motstridiga handlingar som försvårar samordning med risk för att klustrets förväntade 

effekter inte kan nås.   

!
Diskussionen som fördes i inledningen av denna studie där kultur beskrivs ses som ett verktyg 

för regional tillväxt stämmer på många sätt in på hur Region Gotland använder filmens kraft för 

att skapa mervärde. Att använda sig av kulturens kraft är som tidigare nämnt en populär idé och 

kan stärka identiteten. Filmen blir på så sätt ett verktyg för att stärka bilden av regionen. Man 

talar mindre om själva filmskapandet, filmen framställs nästan som en biprodukt av filmklustrets 

förväntade effekter. 

!
Ingen av aktörerna ställer sig kritisk till kluster som form, istället framförs allt det som konceptet 

kan bidra till. Det talas om innovation, kostnadsreducering och produktivitet. Vilket bekräftar 

den diskussion som fördes i inledningen att det finns en stark tilltro till att klusterbildning ska 

lösa regionala tillväxtproblem. Line Sälls resonemang som presenteras i inledningen beskriver att 

det tas för givet att interaktion mellan aktörer leder till innovationssystem och att kluster tycks ha 

blivit ett självändamål.  Filmkluster Fårösund får, likt Sahlin- Andersson och Sevon diskuterar, 117

en inbäddad rationalitet och förkroppsligar önskemål om tillväxt och innovation.  Den retorik 118

som förs kring vad filmklustret ska bidra med anspelar på normativa idéer om rationalitet. 

Idéerna om rationalitet är så pass institutionaliserade, och ses som självklara, att de är svåra att 
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synliggöra och ifrågasätta.  Ingen vill vara eller ses som motståndare till rationaliserade idéer 119

såsom landsbygdsutveckling, effektivitet och innovation.  

!
Kluster som koncept kan tolkas på olika sätt av olika organisationer. Det finns emellertid några 

modeller som kan ses som förlagor och kan användas som inspirationskällor vid tolkningen av 

kluster som koncept. I denna studie har Porters diamantmodell och trippelhelix utgjort teoretiska 

klustermodeller som använts som referenser. Studien har visat att aktörernas tolkning av 

Filmkluster Fårösund inte har gjorts i relation till de teoretiska klustermodellerna. Tolkningen 

har istället gjorts utifrån en abstrakt idé om vad ett kluster syftar till. Flera av respondenternas 

tolkning har gjort utifrån imitation. Genom att titta på hur andra filmkluster är utformade förstår 

man det egna filmklusters innebörd. Trots att aktörerna gör en fri tolkning av kluster som 

koncept, finns samma förväntningar på de effekter som de teoretiska modellerna utlovar. Denna 

studie pekar på att kluster som koncept har omtolkats så pass mycket att det snarare handlar om 

en etikett på projektet. Konceptet har urholkats vilket riskerar att de förväntningar som finns på 

filmklustret inte nås.  

!
Att Filmkluster Fårösund mer handlar om att skapa samarbete och närhet mellan aktörer snarare 

än att skapa ett regelrätt kluster behöver inte vara negativt. Det kan öppna upp för ett kreativt 

samarbetsklimat som inte behöver anpassa sig efter en fastställd form. Att samla kreativa 

verksamheter och motiveras av en intuitiv idé om vad som kan passa den lokala kontexten ska 

inte underskattas som framgångskoncept.  

!
Filmkluster Fårösund är ett projekt som sträcker sig mellan 2014-2016 och befinner sig i ett 

inledande skede. Förslag till fortsatta studier kring kultur-och näringspolitiska klusterinitiativ 

vore att vidare följa Filmkluster Fårösunds utveckling och studera vad som uppnåtts efter dessa 

tre år. Denna studie har visat att filmklustret i nuläget består av multipla identiteter därför vore 

det intressant att i framtida studier undersöka om aktörerna lyckats förenas i en gemensam 

identitet. Vidare vore det intressant att i fortsatta studier tala med aktörer utanför filmklustret som 
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kan komma att påverkas av klusterinitiativet, exempelvis Bergmancenter på Fårö, 

filmproduktionsbolag, lokalbefolkningen och kreatörer.   

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 1 Intervjuguide 

!
1. Berätta kortfattat om vad Filmkluster Fårösund är och om din roll i projektet. 

 - Vad har din organisation för roll i filmklustret? 

!
2. Från vilken håll kom initiativet?  

!
3. Vilka motiv och förväntningar finns bakom ert engagemang i projektet? 

!
4. Hur har din organisation arbetat för att skapa engagemang för projektet?  

!
5. Vad är visionen? Hur ska ni gå tillväga för att nå visionen?  

 - Vilka strategier finns? 

 
6 .Varför väljer ni att samla aktörerna i ett kluster? Varför denna form?  

 - Ska näringslivet integreras och i så fall hur? 

 - Betraktar ni de tillfälliga bolagen som en del av klustret? 

!
7. Kan du urskilja några trender i dagens samhälle som varit en bidragande faktor till 

filmklustersatsningen?                  

 - Hur kommer det sig att satsningen görs just nu? 

!
8. Vilka styrkor och möjligheter har Gotland och Fårösund för att skapa ett välfungerande 

filmkluster?  

-Vad är fördelaktigt med just Fårösund? 

- Varför just ett filmkluster och inte en annan typ av kluster?  

!
!
!
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9. Vilka svagheter finns och vilka framtida omvärldsförändringar kan komma att utgöra ett hot 

för filmklustret under dessa tre år? Hur har ni tänkt att tackla dom?   

- Vilka strategier finns? 

!
10. Vad är filmkluster Fårösund om 3 år? 

!
!
!
!
!
!
!
!
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