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Abstract
The last semester at Kulturverkstan, a two-year education on cultural management, all students do 
work experience. You have the possibility to work at an organization or business company, with 
your own cultural project or fulfill other ideas you have. 

I have spent this last semester, the spring of 2001, at Nätverkstan, a cultural business, working 
with making digital media available for people and artists within the cultural sector. Nätverkstan 
started off as a cultural project and is, today, a company with thirteen employees, the organizers 
of Kulturverkstan, other short term educations and working with exchange projects with, for 
example, Riga and Georgia. The company has grown to these measures within five years and has, 
as I assume in my report, left things like structure behind to let ideas and visions lead the way. Not 
very suprising, maybe, in a cultural business. These businesses are often described as taking risks 
and letting the visions set the direction. 

There is a need to look over the organization to see what changes are needed and what aims 
Nätverkstan should set up for the future. My work experience has been to do a research of the 
companys hardships and future possibilities. I have put focus on employees in this research. They 
are the ones who administrate the visions and also best can describe the situation at Nätverkstan. 
It’s also a need to look inside the company, to reflect on where they stand today, and after that, 
again, aim at the horizon. The importance of reflecting is sometimes forgotten. I have reflected 
on Nätverkstan from my point of view, but also reflected on questions like — what is a cultural 
business, what relationship has art and culture and what makes a cultural business different from 
other businesses?

The research has been done in two ways, one practical and one theoretical. I have done interviews 
with all employees at Nätverkstan, which is a very practical method. I have, after the interviews, 
and after collecting documentation of Nätverkstan, organized these and put together the answers to 
see what they tell me. The questions I have focused on have been about structure and how structure 
and flexibility can work together, about communication within the company and what hardships 
and possibilities employees see. I have also asked questions of the organizational structure, decision-
making and leadership. I have had around thirty questions, but I haven’t followed them strictly. I 
wanted every interview to be on it’s own. Every interview was different from the other.

In the other, theoretical, way of studying Nätverkstan I have used three diffierent theoretical aspects 
and have tried to see the company through these. These are the French sociologist Pierre Bourdieu, 
whose theories of cultural, economic and symbolic capital I find interesting; the Swedish professor 
within economics at Stockholm University, Pierre Guillet de Monthoux, who mix theories of 
culture and philosophy in an interesting way; and, last, the Canadian journalist, Naomi Klein, 
who in her book No Logo describes a new situation in the global society where brands are taking 
over products. Branding is, in her book, described as the new threat for democracy and maybe 
all cultural businesses that value free speach and democracy is a movement of resistance in this 
society.

The final report to Nätverkstan will be finished on the 1st of June 2001. 



Förord
Jag har gjort min långa praktik på Nätverkstan, ett företag som arbetar för att göra digital 
teknik tillgängligt för kulturarbetare och konstnärer. Nätverkstan ger också ekonomisk rådgivning, 
erbjuder bokföringstjänster till kulturtidskrifter samt driver Kulturverkstan.  Jag skriver två rap-
porter under praktiken. Jag skriver en utvecklingsplan om Nättverkstan, vilket har varit min 
huvudsakliga uppgift under praktikperioden. Jag har inför den uppgiften läst in mig på litteratur, 
gjort en intern undersökning, bearbetat materialet och håller just nu på att sammanställa allt till en 
rapport. Utvecklingsplanen ska vara klar 1 juni 2001. 

Den andra rapporten är den här, i vilken jag ska presentera min praktik. Jag ska på tio sidor försöka 
beskriva vad jag har ägnat våren åt, på vilket sätt och om praktiken har varit lärorik. Då arbetet 
med utvecklingsplanen har varit själva praktikuppgiften fokuserar jag mycket på den. Jag berättar i 
korthet hur jag har lagt upp undersökningen, hur jag har gått till väga, vägval och begränsningar och 
också mina reflektioner kring arbetet. Till sist några tankar kring själva praktiken.

Från Manchester till Nätverkstan
När jag tillfrågades om jag ville göra en utvecklingsplan för Nätverkstan, tvekade jag först. Att 
gå en trappa ner från Kulturverkstan till Nätverkstan är inte precis att ta steget ut i världen. Jag 
tyckte ändå att en praktik på våning tre var meningsfull på många sätt. Ända sedan jag åkte med 
Kulturverkstans ledningsgrupp till Manchester och därefter med delar av styrelsen till Georgien har 
jag lärt känna Nätverkstan och blivit alltmer nyfiken på hur företaget drivs och hur projektidéer 
uppkommer, hanteras och genomförs. Nätverkstan har idag en plattform att arbeta från, ett stort 
kontaktnät och åtnjuter förtroende inom kulturvärlden. Den drivs av en brokig samling anställda, 
där drivkraft och engagemang är viktiga egenskaper. Utifrån sett är detta ett tilltalande och ovanligt 
sätt att driva företag på. På Kulturverkstan har diskussionerna gått varma om hur kulturprojekt 
drivs. Vad händer när man växer och bli större, och är det någon skillnad på kulturföretag och 
andra företag? Det är spännande frågor och jag såg praktiken på Nätverkstan som en möjlighet att 
vrida och vända på dessa lite till.

Uppdraget
Jag fick i uppgift av styrelsen att, under min praktik, göra en utvecklingsplan för Nätverkstan. Det 
är en intern rapport, där jag framförallt belyser styrkor och svagheter med utgångspunkt från de 
anställda. Rapporten ska vara klar den 1 juni 2001.

Jag hade också i uppgift att hjälpa till med konferensen ”Konstiga Företag”. Vi, alltså Pia-Mari 
Räihä, Sofia Åhrman, Victoria Trygg och jag genomförde tillsammans med Nätverkstan ”Konstiga 
Företag” på Pusterviksteatern i slutet av mars. Konferensen handlade om kulturföretagares situation 
och vilka möjligheter till utveckling som finns inom kultursektorn.

David Karlsson och Lars Lövheim har varit handledare under praktiken. De har dock inte fått 
läsa ett färdigt utkast av utvecklingsplanen i förväg, utan mer fungerat som personer att diskutera 
med. Av dem har jag fått underlag och dokumentation om Nätverkstan för att läsa in mig om 
idén bakom företaget. Men jag är van vid att få det jag skriver kritiskt granskat av någon. Ylva 
Gustafsson på Ord&Bild läser därför igenom utkastet till utvecklingsplanen för att kommentera 
text, språk och disposition innan jag lämnar den till anställda.
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Hypotes och frågeställning
Utvecklingsplanen är en blick inåt i Nätverkstan, utgångspunkten är de anställda. Företaget har 
på kort tid vuxit från ett fåtal engagerade personer till tretton anställda och har ansvar bl a 
för den tvååriga utbildningen Kulturverkstan. Min, inte helt oväntade, hypotes var att det finns 
delar av verksamheten som ligger efter och påverkar möjligheterna för anställda att genomföra 
sina arbetsuppgifter på bästa sätt. För att inte fastna i dåtid, utan istället blicka framåt blev den 
övergripande frågeställningen:

Hur kan Nätverkstan utvecklas vidare?

Frågeställningen har följt med under hela praktiken. Från början bröt jag ner den till mindre frågor 
och delade upp dessa i grupperingar med utgångspunkt i frågor som: Hur startade Nätverkstan? Hur 
har Nätverkstan utvecklats och hur ser det ut nu? Detta ledde i sin tur fram till att jag ville fråga 
anställda frågor som rörde struktur, personal, intern och extern kommunikation samt möjligheter 
och svårigheter med Nätverkstan. Jag skrev sedan massor av frågor inom dessa områden, vilket 
också blev intervjufrågorna.

Metod
Jag har använt två olika vägar, en praktisk undersökning och en teoretisk del, för att få svar på 
frågeställningen samt bekräfta eller dementera utvecklingsplanens hypotes.

Den praktiska undersökningen bygger på intervjuer med anställda på Nätverkstan, Tidskriftsverk-
stan och Bildverkstan samt en tidigare anställd. Jag ville lyssna till röster från insidan, snarare än 
ge en bild från organisationens utsida. Jag har själv haft en arbetsplats på Nätverkstan och alltså 
varit där större delen av min praktik. Det medför svårigheter, varav en är att jag själv är del av den 
verksamhet jag ska studera. Å andra sidan har jag tillgång till material, det finns alltid någon att 
fråga om jag undrar över något och jag är på plats för att känna av stämningen. Jag har också samlat 
material och fått en lunta med styrelseprotokoll, Nätverkstans historia, verksamhetsberättelse och 
andra dokument från 1995 fram till och med 2000. Intervjufrågorna växte fram i takt med att jag 
läste materialet, de reflektioner jag hade med mig från Kulturverkstan och litteratur därifrån. Inte 
minst viktigt var diskussioner som redan var igång på Nätverkstan, där jag ganska snabbt fick en 
uppfattning om brister och möjligheter.

Jag genomförde intervjuerna mellan februari och april 2001. Varje intervju var olik den andra. Varje 
anställd lade tyngdpunkten på olika saker. Jag var rädd för att om jag allför snävt försökte besvara 
frågeställningen, skulle jag gå miste om en massa synpunkter. Frågorna fick därför fungera som 
stöd och riktlinje. Efter varje intervju skrev jag rent dessa för att sedan, då alla var genomförda, 
sammanställa dem och därefter försöka se vad de berättade. 

Det andra sättet att studera Nätverkstan på var att titta på verksamheten genom ett teoretisk raster. 
Den fråga jag hela tiden har återkommit till under praktiken, och som också konferensen ”Konstiga 
Företag” lyfte fram: Vad kännetecknar ett kulturföretag? Är det skillnader, och i såfall vilka, mellan 
Nätverkstan och andra företag? Det är många som har skrivit om organisationer, företag och kultur 
t ex Barbara Czarniawska och Emma Stenström. Jag valde att fokusera på den franska sociologen 
Pierre Bourdieu, vars teorier om kulturellt, ekonomiskt och symboliskt kapital jag tyckte var 
relevanta. Jag har också använt Pierre Guillet de Monthoux, professor på Företagsekonomiska 
Institutionen på Uppsala Universitet som diskuterar konst och företag i en blandning av filosofiskt 
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och ekonomiskt tänkande. Dessutom Naomi Klein, en kanadensisk journalist, som i höstas utkom 
med boken No Logo, vilken talar om de stora företagens användning av varumärket och hur det 
alltmer tar över våra fysiska och mentala rum. Det i sin tur skapar motstånd, där kanske varje 
företag som inte ställer upp på varumärkestrenden kan ses som en motståndsrörelse. 

Jag ville också, i utvecklingsplanen, använda litteratur som vi har läst på Kulturverkstan. Därför 
hänvisar jag bl a till Jörgen Johansen (organisationsmodeller och grupprocesser), Thomas Polesie 
(om företag i förändring), Mikael Franzén (om kultur och ekonomi) och Justin O'Connor (kultur-
sektorns utveckling). 

Validitet och reliabilitet
Även dessa begrepp diskuterar jag i korthet i utvecklingsplanen. Alltså validiteten, vilket handlar 
om hur jag mäter och om jag mäter det jag avser att mäta. Är materialet och de slutledningar jag 
gör relevanta? Det andra, reliabiliteten, handlar om spridningen på materialet och om jag kan dra de 
slutsatser jag gör utifrån de intervjuer jag gör.

Jag har intervjuat alla anställda på Nätverkstan, Tidskriftsverkstan och Bildverkstan. Jag har 
själv lett alla intervjuer och slutledningarna är tolkade av mig. Jag gör inga anspråk på att vara 
statistiskt korrekt i utvecklingsplanen. Jag vill att den ska spegla en situation och visa min bild av 
Nätverkstan. Läsaren kan antingen hålla med eller förkasta det. 

Kanske skulle urvalet ha varit ett annat? Jag kunde t ex ha valt att intervjua folk utifrån om deras 
bild av Nätverkstan. Det, tillsammans med intervjuer av de anställda, hade givit en bredare bild av 
företaget. Hade jag haft längre tid på mig kanske jag hade gjort det. Nu ville jag att fokus skulle 
vara på alla de som går till jobbet varje dag, som genomför alla projekt som startas och som alltid 
drabbas när det är rörigt.

Vägval och begränsningar 
De områden som utvecklingsplanen rör sig inom är ämnen för forskning och fördjupade studier: 
Kultur och ekonomi, personalpolitik och organisationsteori, arbetsgruppers psykologi, grupproces-
ser, ledarroller, ledarstilar. Hela den filosofiska aspekten av konst och företagande, hur verkligheten 
är beskaffad, sociologins områden och idéhistoriska jämförelser och tillbakablickar. Jag valde dock 
i ett tidigt skede att begränsa mig och inte fördjupa mig i allt detta. Jag tyckte, som sagt, att de 
anställdas röster skulle lyftas fram.

Utvecklingsplanen speglar också min syn på Nätverkstan, vilken styrs av hur jag har kommit in 
i verksamheten. Jag ser Nätverkstan som en plats med massor av olika ingångar. Den ingång du 
kliver in genom avgör hur du upplever dina möjligheter att påverka, hur du ser på verksamheten 
och hur du ser på människorna som jobbar där. Min ingång var genom Kulturverkstan. Den är 
på många sätt en direktingång till Nätverkstans styrelse, eftersom alla fyra ledamöter på olika sätt 
är engagerade i Kulturverkstan. Det påverkar förstås min syn på verksamheten. Jag är inblandad i 
ett projekt som styrelsen ger hög prioritet (Kulturverkstan), jag har blivit lyssnad till och jag har 
kunnat påverka. Det är begränsande, eftersom jag ibland kanske har svårt att relatera till synpunkter 
som är långt ifrån mina egna. Det kan också vara berikande, eftersom det trots allt ger ytterligare 
en bild av Nätverkstan som arbetsplats. 

Till sist den begränsning som handlar om den manliga dominansen i referenslitteraturen. Jag har 
försökt hitta kvinnliga tänkare, doktorander, filosofer samt ekonomer inom konst, företagande, 
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kultur och ekonomi för att väva in i rapporten. Det finns säkert gott om kvinnliga sådana, vilket 
också påpekades av Saara L Taalas, en kvinna som arbetar på Business Research and Development 
Center på Turku School of Economics and Business Administration i Finland. Av henne fick 
jag en lång lista på kvinnliga författare inom ovanstående områden. Allt var litteratur som jag 
inte tidigare har läst (förutom Emma Stenström och Barbara Czarniawska). Jag fick listan sent 
under rapportskrivandet, allt var inte heller relevant till utvecklingsplanen. Det handlade också 
om prioritering. Jag vill att rapporten ska vara färdig då praktiken är slut. Ambitionsnivån får 
ligga därefter. 

En annan aspekt är att jag lutar mig mycket på den litteratur och de föreläsare vi har haft på 
Kulturverkstan. Detta för att jag känner den litteraturen väl, har läst och diskuterat den. Men 
detta är i princip enbart manliga, både författare och föreläsare. Jag bifogar listan med kvinnliga 
författare sist i denna rapport. Jag tror att listan kan vara värdefull för Kulturverkstan, både för 
andra studenter och i undervisningssyfte. 

Att studera ett kulturföretag
Jag har haft tillgång till material om Nätverkstan och fått gott om tips på litteratur som skulle 
kunna hjälpa mig i förståelsen av företaget. Alla anställda har avsatt en förmiddag för att diskutera 
sin arbetsplats med mig. Det har varit väldigt roligt att få tid att sitta ner med var och en för att 
diskutera Nätverkstan och kulturföretag i allmänhet. Jag har gått från varje intervju med nya tankar 
och idéer och har varit tvungen att hela tiden omvärdera mina egna perspektiv och ståndpunkter.

Det svåra är att förstå ett ställe som Nätverkstan, förstå hur det är organiserat och varför. 
Verksamheter och projekt är uppbyggda efter varandra och följer inte en, för utomstående, 
lättförståelig logik. Det finns inga tydliga strukturer, praktisk handling följer inte alltid de teoretiskt 
tänkta strukturerna. Det är troligtvis inte specifikt bara för Nätverkstan. Jag tror att många företag 
och projekt inom kultur arbetar på detta sätt. Det startas av några få entusiaster, fler och fler blir 
engagerade, organisationen växer och får större ekonomiskt ansvar. Man vet inte alltid om och i så 
fall hur mycket pengar man har till nästa projekt. Ordning och reda kommer i andra hand. Det 
ställer krav på dig som är engagerad inom kultur. Speciellt om just ordning och reda är viktigt. 
Jag har många gånger fått tänka om och har försökt att se Nätverkstan ur olika synvinklar. Det 
handlar inte om vad som är rätt och fel. Olika saker uppnås beroende på vilket du prioriterar först. 
Men driver man ett företag med ett antal anställda, är det klart att det är viktigt att fundera över 
vilket förhållande ordning och reda har till flexibilitet och den kreativa processen. Vilka strukturer 
behövs för att samtidigt stödja den kreativa processen, såväl som det vardagliga arbetet? Hur mycket 
struktur kan ett kulturföretag införa utan att förlora visionerna på vägen?

Vad är ett kulturföretag?
Vad är egentligen speciellt med att driva ett företag inriktat på kultur? Jag kan inte ge generella svar 
på den frågan, eftersom min studie har fokuserat på ett enda företag. Att försöka dra övergripande 
slutsatser av det är övermodigt. Jag har också valt att inte försöka definiera ordet »kulturföretag». 
En lite svepande förklaring skulle kunna vara att det är ett kulturprojekt organiserat i en företags-
form, en organisation, en rörelse. Praktiken och arbetet med utvecklingsplanen har förstås lett till 
några reflektioner. Här är skärvor av de tankar jag för fram i utvecklingsplanen och som jag har 
fått med mig på vägen.

Ett kulturföretag kan vara organiserat som ett aktiebolag, vilket t ex vinstdrivande företag ofta 
är. Dock är det kanske vanligare att organisera ett kulturföretag som en förening, för att på så 
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sätt markera jämlikhet och lika ansvarsfördelning.  Målsättningen med ett kulturföretag är inte 
heller att i första hand uppnå ekonomisk vinst. Istället är ofta den ideologiska grunden viktig 
med mål som t ex att stå för demokratiska värden, att visa solidaritet, att ge den fria konsten 
plats i samhället. 

Finansieringen för många kulturföretag är också speciell. De flesta som driver kulturprojekt 
behöver offentliga stöd i någon mening och några blandar kanske finansieringsform med både 
bidrag och försäljning av tjänster. Få kulturföretag har produkter som går att sälja på en kom-
mersiell marknad. Därför kanske det också är lätt att blanda ihop kulturföretag med en organisa-
tion, en förening, en rörelse, medan man inte alls tvekar i sin beskrivning av ett företag som enbart 
drivs av att maximera sin vinst. Även kulturföretag kan vara kommersiella, även om det kanske 
vanligaste har varit att man har en bidragsstödd verksamhet. Dock finns det mycket som tyder på 
att detta är på väg att ändras.

Ska jag se frågan i rubriken genom de teoretiska raster jag använder i utvecklingsplanen, tillkommer 
ytterligare aspekter. Pierre Guillet de Monthoux talar om konstföretag, inte kulturföretag. För 
honom är kulturen det allmänt vardagliga, medan konsten är det som skiljer sig från vanligheten. 
Monthoux menar att konst och företagande hör ihop. Företagande är konst och konst är företa-
gande. En konstnärs arbete handlar om att ta risker, våga ge sig på omöjliga projekt, att känna 
engagemang och passion för det man gör. Även en företagares arbete går ut på detta, menar 
Monthoux.1

Naomi Klein menar att numera säljer man inte produkter på en marknad, man säljer varumärket. 
Det viktiga är att fylla varumärket med mening och budskap. Du köper inte bara ett par skor 
av ett bestämt märke, du köper en livsstil och ett bättre liv. Varumärkeskedjorna är de som 
styr den politiska dagordningen. De styr också marknaden och köper upp konkurrenter, vilket 
innebär att våra valmöjligheter inskränks, konstnärer som kritiserar och raljerar över varumärken 
hotas av stämning och det finns inte längre tomma ytor, varken fysiska eller mentala rum, utan 
varumärken.2 I ljuset av det kanske alla företag, och då specifikt kulturföretag, utgör ett motstånd 
mot dettas. Dessa drivs ofta av solidariska, demokratiska mål och kämpar för att de kritiska, 
fria uttrycken inom t ex konst, dans och publicistisk verksamhet ska få utrymme i samhället. 
Kulturföretag kanske är nutidens viktigaste moståndsrörelse.

Pierre Bourdieu talar även han om den kulturella kraften. Han menar att två kulturella krafter 
måste föras mot varandra. Dels den kommersiella makten som vill utsträcka sina vinstintressen till 
allt fler områden, dels den kulturella motståndsrörelse som grundar sig på försvar av universella 
värden och konstnärligt skapande av internationell betydelse och räckvidd. Bourdieu talar om hur 
kulturen marginaliseras av ett samhälle styrt av vinst. Även i det skenet kan de kulturföretag som 
överlever kanske ses som motståndskrafter i ett samhälle styrt av marknad, publikmaximering 
och vinst.3

Reflektioner 
Jag har sedan i januari praktiserat på Nätverkstan. Praktiken är egentligen inte slut förrän den 
1 juni, då jag ger anställda på Nätverkstan, Tidskriftsverkstan och Bildverkstan varsin utvecklings-
plan i handen. Arbetet har jag i stort sett lagt upp, planerat och genomfört själv och det känns 
som en stor dag den dag jag överlämnar en färdig rapport. Det som återstår är att ge plats för 
anställda att reflektera över, kommentera och ge synpunkter på innehållet. Före dess känns det 
inte avslutat.
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Praktiken har varit givande ur många aspekter. Jag kommer att bli klar med utvecklingsplanen i 
tid, vilket är ett personligt mål som uppfylls. Jag har analyserat frågor som — vad är kulturens 
förhållande till konst, vad är företagande, hur förhåller sig struktur till flexibilitet? Jag har ifrågasatt 
mina egna ståndpunkter och har fått omvärdera dessa ett antal gånger. Det har också varit väldigt 
roligt att sitta ner med var och en på Nätverkstan och medieverkstäderna, i allt från en och en halv 
till tre timmar, och prata om verksamheten. Jag har varit två år på Kulturverkstan, men hade fram 
till dess endast pratat med ett fåtal. Jag tycker dessutom om att få ta del av andras tankar och synsätt, 
eftersom det berikar mitt eget sätt att se på saker. 

Arbetet med konferensen ”Konstiga Företag” tog i princip en månad av praktiken. Jag hade precis 
börjat intervjuerna på Nätverkstan och var inne i en process där jag började hitta en disposition till 
rapporten och hade idéer om hur jag skulle skriva, vilka ord jag skulle använda. Men då konferensen 
närmade sig var det bara att lägga undersökningen åt sidan, för att en månad senare försöka hitta 
tråden igen. Samtidigt var konferensen i sig väldigt rolig, framförallt med gästerna från Kaliningrad, 
Riga, Tbilisi och Manchester. Jag fick många idéer till projekt jag skulle vilja arbeta vidare med, 
många ställen jag skulle vilja besöka. 

De svårigheter jag har stött på har med undersökningen att göra. Hur hanterar man bäst ett stort 
material? Hur ska jag analysera intervjuerna för att inte missa viktiga aspekter? Hur gör jag för 
att inte enbart bekräfta mitt eget sätt att se på saker, utan lyfta blicken och se förbi det? Jag antar 
att det är varje undersökares dilemma. Var står den egna subjektiviteten i förhållande till det jag 
studerar? Om jag bestämmer mig för att närma mig materialet med andra ögon, så ser jag något 
annat. Jag kanske inte alltid har lyckats med det. Även de tre teoretiska raster jag använder speglar 
min upplevelse. Det är alltid annorlunda att vara anställd på ett företag, än att komma in och 
göra ett kort gästspel. Som anställd brottas man med allt ifrån tristess till lycka, från att känna 
sig eftertraktad till misslyckad, från att trampa i gamla spår till att försöka hitta nya. Också att 
försöka påverka, förändra sin arbetsplats och att stångas med motvilliga ledare. De anställda på 
Nätverkstan kanske ser samma sak som jag, men upplever det på ett annat sätt. I vissa fall har det 
varit tydligt att det är så. Jag tycker samtidigt att subjektiva bilder är viktiga. En subjektiv bild, 
som inte gör anspråk på att vara objektiv eller generell, går att förhålla sig till. Det är lätt att ha 
åsikter om och att diskutera. 

Drivkraft och engagemang är märkbara egenskaper hos anställda på Nätverkstan. Man kanske inte 
känner sig så engagerad varje dag man går till jobbet, men i intervjuerna framstår ändå den känslan 
som viktig. Det är också något som ofta har nämnts på Kulturverkstan som ett kännetecken på 
en bra projektledare. Jag vet inte om det stämmer, jag har svårt för alla stereotypa bilder över 
hur man måste vara för att vara en bra projektledare, men det är en framträdande egenskap hos 
många som arbetar med kultur. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att min praktik har varit lärorik både personligt och profes-
sionellt. Det sista återstår dock — att överlämna utvecklingsplanen till anställda på Nätverkstan och 
medieverkstäderna och, inte minst, ta emot deras synpunkter och reflektioner på det jag har skrivit. 
Att ställa mig där jag började, men med nya ögon.

Noter
1 Pierre Guillet de Monthoux: Konstföretaget. Mellan spektakelkultur och kulturspektakel (Korpen 1998).
2 Naomi Klein: No Logo (Flamingo 2001).
3 Pierre Bourdieu: Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori (Daidalos 1999) och Donald Broady: Kulturens fält. En 
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Källförteckning

Dessa är de källor jag främst har använt under praktiken och de jag direkt hänvisar till i Nätverk-
stans utvecklingsplan. Även annan litteratur har passerat och påverkat mig, dock är det inte sådant 
jag hänvisar till i rapporten.

Bourdieu, Pierre: Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori (Daidalos, Göteborg 1999).

Broady, Donald: Kulturens fält. En antologi (Daidalos, Göteborg 1998).

Czarniawska, Barbara: Exploring complex organizations: a cultural perspective (Sage Publications, 
USA 1992).

Dewey, John: Art as experience (G.P. Putman’s 1958).

Dokumentation om Nätverkstan tillgängligt hos David Karlsson eller Lars Lövheim.

Nätverkstans verksamhetsplan 1999, tillgängligt hos David Karlsson eller Lars Lövheim.

Franzén, Mikael: möte den 7 februari 2001, diskussion kring Pierre Guillet de Monthouxs böcker.

Granér, Rolf: Personalgruppens psykologi (Studentlitteratur, Lund 1994).

Granström, Kjell: Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser på arbetet (Studentlitteratur,   Lund 
2000).
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10/10 2000.
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Johansen, Jörgen: fredsforskare på Freds- och Utvecklingsforskning i Göteborg, föreläsning på 
Kulturverkstan den 30 november 2000.
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