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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöker vi arbete med publik på Moderna Museet och Botkyrka konsthall genom att 

studera vilka logiker som gör anspråk på att reglera publikarbetet. Vi vill även se om publikarbetet påverkar 

kulturproduktionen inom institutionerna. Publiken, i rollen av medborgaren, har stått i centrum av den svenska 

kulturpolitiska retoriken sedan första hälften av 1900-talet. Språket har förändrats genom åren inom 

kulturfältet i och med införandet av nya begrepp och begreppsförflyttningar som t.ex. medborgarperspektiv, 

kulturell kvalitet, deltagande, dialog, kunder, effektivisering och resultatmätning. Bakom begreppen finns det 

handlingslogiker som formats av olika diskurser inom det kulturella fältet. En diskurs kan i korthet förklaras 

som det språk genom vilket vi tyder och förhåller oss till världen. Genom diskursanalys och nyinstitutionell 

teori kartlägger vi hur konstprofessionella-, demokratiska-, byråkratiska- och managementlogiken styr 

publikarbete på Moderna Museet och Botkyrka konsthall. Vårt resultat visar att det inte är en dominerande 

diskurs som tar anspråk på att styra och reglera konstinstitutionernas publikarbete. Vi kan däremot se att det är 

många olika logiker som existerar i en institutionell pluralism. Den demokratiska logiken har ett starkt grepp 

om publikarbetet, men de andra logikerna påverkar även val av hur man arbetar med publikarbete. Studien 

visar på att det är just publikarbetet som har fått bära statens och kommunens krav på att nå nya målgrupper 

och arbeta för mångfald samt tillgänglighet. Publikarbetet påverkar Moderna Museets och Botkyrka konsthalls 



kulturproduktion på olika sätt men på båda institutionerna har arbetet med publik en viktiga roll i 

legitimerandet av institutionernas verksamhet.  

Abstract 

In this paper, we examine how Moderna museet and Botkyrka konsthall work with audience, by studying 

which logic claim to regulate the work with audience. We also want to see if their work with audience affects 

the production of culture within the institutions. The audience, in the role of citizens, has been the center of 

the rhetoric within Swedish cultural politics since the first half of the 20th century. The language has changed 

over the years in the cultural field with the introduction of new concepts and concept movement, such as 

citizen perspective, cultural quality, participation, dialogue, customers, efficiency and performance 

measurement. Behind the concept is the logics formed by various discourses in the cultural field. A discourse 

can be explained as the language through which we interpret and relate to the world. With discourse analysis 

and new institutional theory, we map how art professional-, democratic-, bureaucratic- and management logic 

controls the audience work in Moderna museet and Botkyrka Konsthall. The result shows there is a dominant 

discourse that claims to control and regulate the work within public art institutions. However, many different 

logics exist in an institutional pluralism. The democratic logic has a strong grip on the audience work, but the 

other logics also affect the choice of how to work with audience. This paper shows it is precisely the work 

with audience that had to bear the state and community’s requirements to reach new audiences and promote 

diversity and accessibility. The work with audience affects Moderna Museet and Botkyrka Konsthall in their 

cultural production in different ways, but the two institutions have been working with audience important role 

in the legitimization of institutions.  
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1. Introduktion 
 

1.1  Den demokratiska kulturpolitiken i Sverige 
 

Publiken och medborgaren har varit en central del i den svenska kulturpolitiken sedan 1930-talet. My 

Klockar Linder nämner ecklesiastikminister Arthur Engberg i sin avhandling Kulturpolitik - 

formuleringen av ett modernt begrepp. Engberg lanserade en demokratisk kulturpolitik inför valet 

1938, på dagordningen var att konst, bildning och utbildning skulle tillgängliggöras för att 

åstadkomma det demokratiska samhället man strävade efter (Klockare Linder, 2014, s. 48). 

Kulturens demokratiska roll, där just medborgaren och publiken står i centrum, har varit den mest 

framträdande aspekten i svensk kulturpolitik sedan början av 1900-talet, i varje fall inom politikens 

retorik. När den moderna kulturpolitiken utvecklades mellan 60- och 70-talet och 1974 då de första 

kulturpolitiska målen antogs var just demokrati, jämställdhet, det fria ordet, bildning, konstnärlig 

kvalitet och nyskapande viktiga aspekter. Likt ett kitt ansågs de skapa gemensamma språk, 

upplevelser och sammanhang. Alla skulle få möjligheten att aktivt skapa samt ta del av konst och 

kultur oberoende av klass och var man bodde i landet. Kulturpolitiken sågs som ett humanistiskt 

demokratiprojekt som skulle bidra till utveckling av just demokratin. Det ansågs nödvändigt med 

statligt kulturstöd, så att även den smala och utmanande kulturen kunde existera och inte konkurreras 

ut av den kommersiellt inriktade kulturen. Kulturpolitikens uppgift var alltså att motverka 

kommersialismens negativa inverkan på kulturens alla områden. (Tomson & Svensson, 2016, ss. 9-

10 14-15) 

Sedan de första kulturpolitiska målen lanserades på 70-talet har få förändringar skett inom 

kulturpolitiken, men vid intåget av management- och marknadsidéerna i samhället påverkades även 

kulturområdet. Då Alliansregeringen tillträdde 2006 ville de förnya de kulturpolitiska målen och dra 

nytta av det som de kallade ”kommersialismens positiva verkningar”. 2009 års propositionen Tid för 

kultur innebar följaktligen att man strök det karaktäristiska målet ”att motverka kommersialismens 

negativa verkningar inom kulturområdet”. Enligt Alliansen fanns det ingen ”given motsättning 

mellan kommersiell bärkraft och konstnärlig kvalitet eller frihet” (Kulturdepartementet, 2009). Den 

kulturpolitiska retoriken förändrades från välfärdspolitik till tillväxtpolitik. Kulturen som tidigare var 

radikalt antikommersiell och den demokratiska kulturens vagga blev nu en faktor som skulle bidra 

till att främja och utveckla tillväxt, företagsamhet och sysselsättning. Genom samarbete mellan 

kulturen och näringslivet skapades kulturella och kreativa näringar som skulle nå nya områden i 

samhället bl.a. regional utveckling och turism (Tomson & Svensson, 2016, ss. 16-20).  

1.2 Publiken  
 

Myndigheten för kulturanalys beskriver i rapporten Om medborgarperspektiv, deltagande och 
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publikarbete att begreppet publik och hur kulturinstitutionerna förhåller sig och arbetar med publik 

har förändrats sedan 60- talet.  

I rapporten definieras publikarbete som:  

·       Ett sätt att förankra publiken på en kulturinstitution så att den återkommer. 

·       Ett sätt att kommunicera med en publik som trots att den återkommer förblir obekant. 

·       Ett sätt att bjuda in publiken att medverka i verksamheten, alltså deltagarkultur. 

·       Ett sätt att nå de medborgare som ännu inte är publik, men skulle kunna vara det. (Tham, 2012, 

s. 3) 

Sedan början av 1900- talet har folkrörelsens amatörkultur, med t.ex. sommarspel, varit en väg för 

publiken att själva delta i föreställningar, långt från det kulturprofessionella fältet (Tham, 2012, s. 

4).  På 1960- talet utvecklades Community Art, konstprojekt som präglades av politisk aktivism och 

sociala perspektiv, där kulturarbetare skapade konstprojekt i lokalsamhällen, utanför institutionerna. 

Utgångspunkten togs inte sällan från befolkningens erfarenheter, något som betonades lika högt som 

belysa och berätta var frågor och det gemensamma. I projekten såg man på publik på olika sätt bl.a. i 

ordets ursprungliga betydelse ”allmän”. Ordet publik leder enligt rapporten vidare till ”det allmänna” 

och ”allmänning” (Tham, 2012, ss. 10-11). Eleonora Belfiore, professor i kulturpolitik, skriver i 

skriften Auditing Culture, om British Council i Storbritannien som gav ut en broschyr 1985, där 

publik kallades ”kunder”, konstnärliga aktiviteter för ”produkter” och stöd samt bidrag för 

”investeringar” (Belfiore, 2007, s. 187). Begreppsförändringar har alltså skett i förhållande till 

begreppet publik då ordet på 60- talet i ett demokratiskt samtal fått betydelsen ”allmänning” och på 

80- 90-talet då managementteorierna intog västvärlden fick betydelsen ”kund”. Någon gång under 

80- 90-talet började man att använda begreppet “publikarbete”. Belfiore skriver att begreppen kanske 

endast är nya ord på något som redan funnits under en längre tid inom organisationer. Hon 

problematiserar denna begreppsförflytning med att påpeka att den kunskap som ackumuleras från 

flera års arbete och studier inom ämnet kan bli irrelevanta genom begreppsförflyttningarna (Belfiore, 

2007, s. 11).  

Myndigheten för kulturanalys skriver i sin rapport att det i dagens kulturfält sker en uppluckring av 

gränser mellan professionell kultur och amatörkultur. Det har skett en förändring i synen på publik, 

publiken är inte i lika höga grad en åskådare eller konsument som tidigare, utan blir allt mer en 

deltagare i den kreativa processen. Amelie Tham skriver att begrepp som ”professionell kultur” och 

”amatörkultur” ännu är vanliga men att det på många områden inom kulturfältet uppstått projekt och 

fenomen där gränserna mellan professionella, amatörer, konsumenter och producenter är i rörelse. En 

individ kan samtidigt inta flera av dessa positioner. Begrepp som ” aktivt kulturellt deltagande” har 

uppstått och syftar till att individen inte bara passivt lyssnar eller ser på en konstaktivitet utan deltar 

genom att själv skapa (Tham, 2012, s. 3).  
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”Genom att agera så utmanar individer sig själva att utvidga sin förmåga att uttrycka sig, att 

omförhandla sina förväntningar och föreställningar, att omskapa sin sociala identitet. Det handlar 

om en ”capability building process” (Tham, 2012, s. 6) 

Det egna konstnärliga arbetet skapar också intresse och nyfikenhet för verk producerade av andra. I 

rapporten betonas att utvecklingen på individnivå får betydelse på olika sätt även på samhällsnivå 

genom t.ex. nya tankemönster som stimulerar innovationer och förändringar. 

2014 blev Alice Bah Kuhnke kultur- och demokratiminister, en ministerpost som tidigare var 

uppdelad mellan två personer. Till Aftonbladet sade Bah Kuhnke att ”Det kommer att förändras 

mycket… Nu gör vi den här tydliga kopplingen mellan kultur och demokrati” (Röstlund, 2014). Två 

år senare, 8 december 2016, presenterade Alice Bah Kuhnke ett förslag på en ny museilag där två 

paragrafer innefattar publik verksamhet i museum: 

6 §    Utställningar och annan publik verksamhet vid museerna ska vara kunskapsbaserade och 

präglas av allsidighet och öppenhet.   

7 §    Utställningar och annan publik verksamhet vid museerna ska vara tillgängliga för alla och 

anpassas till användarnas olika förutsättningar. (Bah Kuhnke & Ström, 2016, s. 7) 

På grund av de senaste årens uppmärksamhet kring begreppet publik och publikarbete och det 

senaste lagförslaget tycker vi det är intressant att studera arbete med publik inom kulturinstitutioner. 

 

1.3 Problemdiskussion 
 

Sedan början av kulturpolitiken i Sverige på 30-talet, har språket förändrats genom införandet av nya 

begrepp och begreppsförflyttningar inom kulturfältet som t.ex. medborgare och 

medborgarperspektiv, kulturell kvalitet, deltagande och dialog, kunder, effektivisering, 

resultatmätning och publikarbete. Bakom begreppen finns olika handlingslogiker som formats av 

diskurser inom det kulturella fältet. Logikerna är specifika mönster aktörer handlar efter. De 

dominerande logikerna inom kulturfältet sedan 70-talet har varit den kulturprofessionella-, 

byråkratiska- och demokratiska logiken. Den kulturprofessionella logiken är knuten till de 

professionella kulturarbetarna med det övergripande målet att skapa konst. Den demokratiska 

logiken har som huvudsakligt mål att beakta medborgarens aktiva deltagande ur ett jämlikhets- och 

rättviseperspektiv. Den byråkratiska logiken har däremot som mål att genomföra politiska beslut på 

effektivt och rättssäkert sätt. Managementlogiken har utmanat den traditionella dynamiken inom 

fältet under de senaste decennierna med effektivitetsbegreppet som ledstjärna (Tomson & Svensson, 

2016, ss. 35-38). 2011 skrev Isabella Rothberg en artikel, i det helsingforsbaserade 

Hufvudstadsbladet, där hon menar på publikarbete är en ny trend inom marknadsföring (Rothberg, 

2011). Olika handlingslogiker har under historien gjort anspråk på att organisera det kulturella fältet 

bl.a. i hur man arbetar med och ser på publik. Logikerna påverkas av en eller flera diskurser inom 

fältet som styr hur individer och grupper tänker och handlar inom fältet. Diskursen kan bygga på en 
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hegemonisk logik som enhälligt styr ett fält eller på många olika logiker som gör anspråk på att 

reglera fältet. Nya begrepp och begreppsförflyttningar uppstår kontinuerligt. Ibland ändrar de 

kulturproduktionen radikalt men oftast uppstår det nya begrepp på något som funnits länge inom 

fältet men som nu paketeras på ett nytt sätt genom det nya begreppet. Logiker som påverkar 

publikarbetet på kulturinstitutioner har även tidvis påverkat hur institutionernas kärnverksamhet och 

kulturproduktion formats. 

I denna uppsats kommer vi att undersöka Moderna Museet, som är ett statligt museum och Botkyrka 

konsthall som är en kommunal konsthall. Kulturfältet i stort och speciellt den statliga kulturpolitiken 

har karaktäriserats av en organisatorisk tröghet, vilket innebär att det skett få förändringar inom 

kulturpolitiken sedan 70- talet (Jacobsson, 2016, s. 58). Jenny Svensson och Klara Tomson hävdar 

att det i den regionala kulturpolitiken däremot är vanligare att det skapas nya motiv för att legitimera 

kulturens roll, då kommunernas uppgift är att verka för medborgarna i en specifik region. Den breda 

kulturpolitiken påverkas ofta av andra områden i samhället som t.ex. hälsa och regional tillväxt. En 

kommun befinner sig i en liknande situation då också kommunens mål är att verka för 

kommuninvånarna, snarare än hela nationens befolkning. Relationen mellan centrum och periferi, 

mellan stat och region påverkas ständigt. Ofta hävdar man att centrum influerar periferin men 

positionerna kan ändras. Även periferin kan påverka centrum ifall den regionala kulturpolitiken 

introducerar nya idéer, då regioner t.ex. arbetar med nya managementtekniker för regional tillväxt 

(Tomson & Svensson, 2016, ss. 298-302). Vi kan se att det skett begreppsförändringar gällande 

publikarbete genom den moderna kulturpolitikens historia. Aktörer som bl.a. Myndigheten för 

kulturanalys, Belfiore och Rothberg har beskrivit begreppet på olika sätt. Publikarbete ser ut att 

påverkas av flera olika handlingslogiker som förändras med tiden. Vi frågar oss i denna uppsats om 

det existerar inom publikarbete en kamp mellan logikerna och deras underordnade diskurser eller om 

de samexisterar i balans mellan varandra? Hur förhåller sig kulturinstitutionerna till logikerna och 

motstridigheterna mellan dem? 

1.4 Syfte 
 

Att belysa den diskursiva ordningen kring publikarbete genom att se vilka logiker som försöker göra 

anspråk på att reglera publikarbete och om publikarbete så som den regleras utifrån de olika 

logikerna påverkar kulturproduktionen inom institutionerna. 
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2. Teori & metod 

2.1 Nyinstitutionell teori 
 

Kjell Arne Røvik beskriver den nyinstitutionella teorin i boken Moderna organisationer- trender 

inom organisationstänkandet vid millennieskiftet. Han hävdar att organisationer konstrueras då de 

befinner sig i en omgivning med socialt skapade normer och konventioner som vid varje tidpunkt 

utformar hur den enskilda organisationen handlar. Den institutionella omgivningen har ingen 

objektiv realitet utan är ett fenomen som skapats i samhället. En organisation får legitimitet då den 

kan bygga in och reflektera de socialt konstruerade och institutionaliserade föreställningarna som 

råder vid varje tidpunkt. Dessa är dock inte stabila och det finns ett ständigt förändringstryck på 

institutioner, för att det finns en norm av förändring i hela samhället. Genuint nya idéer uppstår dock 

sällan. För att en organisation skall uppnå legitimitet måste den handla efter institutionaliserade idéer 

och normer, som kan liknas vid reformer på hur en modern verksamhet skall organiseras och handla. 

I det moderna samhället har rationalitet och vetenskaplighet blivit de grundläggande 

institutionaliserade begreppen och om man inte gör anspråk på dem förlorar man trovärdighet och 

legitimitet (Røvik, 2000, ss. 34-36).  

2.1.1 Organisatoriska fält och tröghet 
 

Jenny Svensson och Klara Tomson lyfter fram begreppet organisatoriska fält i boken Kampen om 

Kulturen. De organisatoriska fälten består av individer och organisationer som är kopplade till 

specifika verksamhetsområden som t.ex. kulturområdet. De organisatoriska fälten styrs av olika 

institutioner som består av element som är idébaserade, normativa och reglerande. Svensson och 

Tomson förklarar det kulturpolitiska fältet i boken och menar att det finns starka idéer om vilka 

syften och vilken roll kulturen skall ha i samhället. De organisatoriska fälten är en konstruktion i 

ständig rörelse då nya problem definieras eller gamla problem fastställs på nya sätt med förslag på 

lösningar. Handlingsmönster, normer och regler konstrueras och tas i bruk. De dominerade 

institutionaliserade idéerna, reglerna och praktikerna är ofta svåra att förändra och detta fenomen 

kallas enligt Svensson och Tomson organisatorisk tröghet. Den tröga förmågan till förändring kan 

bero på för givet tagna åsikter och handlingsmönster som aktörerna inom fältet agerar inom. Dessa 

normer är så starkt förankrade i gruppen att de är svåra att ifrågasätta eller förändra. Forskare hävdar 

också att organisationers kollektiva resurser kan bidra till tröghet, genom att aktörer agerar efter 

specifika syften som är kopplade till specifika praktiker. Aktiviteterna riskerar att förlora sitt värde 

om man ändrar på syftet eller om praktiken görs om (Tomson & Svensson, 2016, ss. 28-30) 

2.1.2 Institutionella logikerna 
 

Inom den nyinstitutionella organisationsteorin lanserade sociologerna Roger Friedland och Rogert R. 

Alford begreppet ”institutionella logiker”. De olika logikerna existerar samtidigt och parallellt i det 

organisatoriska fältet och förhåller sig till varandra på olika sätt. Ibland uppstår balans och ibland 
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motstridigheter. Det är en maktkamp om vilka som dominerar och vilka som är underordnade och i 

ett historiskt perspektiv kan man undersöka förändringsprocesser i samhället. Friedland och Alford 

presenterade i sin ursprungliga syn på de institutionella logikerna ett flerdimensionellt samhälle 

bestående av tre analysnivåer som har en central funktion och påverkar varandra. Dessa är: 

-individer, som samtidigt konkurrerar och förhandlar med varandra 

-organisationer, som relaterar till varandra genom konflikter och samordning 

-institutioner, som både motsätter och är beroende av varandra. (Tomson & Svensson, 2016, ss. 32-

33) 

Genom att individer, organisationer och institutioner skapar likhet och enighet samt konflikter och 

motsättningar uppstår organisatoriska fält som är både dynamiska och stabila. Friedland och Alford 

hävdar därutöver att det västerländska samhället består av fem centrala institutioner: den 

kapitalistiska marknaden, den byråkratiska staten, det demokratiska styret, kärnfamiljen och 

kristenheten. Alla dessa institutioner styrs av specifika logiker som ger referensramar, social identitet 

och ett språk till dem som styrs av logikerna. Svensson och Tomson påpekar att dessa logiker 

framför allt skall ses som idealtyper och inte som något konkret existerande som går att undersöka 

direkt. Inspirerade av Friedland och Alford har Svensson och Tomson identifierat i boken Kampen 

om kulturen fem institutionella logiker som på olika sätt skapar det kulturpolitiska fältet i Sverige: 

-kulturprofessionell logik 

-byråkratiska logik 

-demokratiska logik 

-managementlogik 

-marknadslogik (Tomson & Svensson, 2016, s. 34)  

Svensson och Tomson definierar logikerna med hjälp av tre dimensioner: mål, legitimeringskälla och 

identitetsmarkör (Tomson & Svensson, 2016, s. 35).  
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Tabell 2.1 Institutionella logiker 

Logik Mål Legitimeringskälla Identitetsmarkör 

Kulturprofessionella 

logiken 

Att skapa konst av 

hög kvalitet 

Konstnärlig utbildning, 

utställningar på välkända 

museer, huvudroller, 

musikproduktion, 

koppling till gallerier, 

teatrar, musikbolag osv. 

Personlig renommé och 

professionell status 

Byråkratiska logiken Att genomföra 

politiska beslut 

Regelföljande Hierarkisk position 

Demokratisk logik Aktivt deltagande 

och 

medbestämmande 

Medborgarnas lika värde 

och lika rättigheter 

Relation till eller position 

i sociala grupper, 

intressegrupper 

Managementlogik Att effektivisera 

verksamhet 

Effektivisera via allmänt 

giltiga goda modeller 

Generell 

effektiviseringsexpertis 

Marknadslogik Att maximera vinst Rationella (kund)val ”Ansiktslös” 

  Källa: Tomson & Svensson, 2016, 

s.35 

Enligt Svensson och Tomson är den kulturprofessionella logiken starkt knuten till de professionella 

kulturarbetare verksamma inom fältet som konstnärer, konst- och kulturvetare samt curatorer, 

intendenter, teaterchefer mm. Att skapa konst är det övergripande målet för gruppen. Estetiska 

värden som nyskapande, kritiskt tänkande, inspiration till reflektion och konstnärlig kvalitet 

uppskattas högt. Oftast räknas den som har konstnärlig utbildning högst. Inom den 

kulturprofessionella logiken värderas kommersiell konst lägre än den ovannämnda konsten och en 

konstnär som anpassar sig efter marknadens efterfrågan kan betraktas sälja sig själv. Åsikten gör att 

det kan anses att konstnären förlorar sin personliga identitet och integritet. Identitetsmarkören utgår 

från kulturarbetarens personliga renommé och koppling till andra centrala och statusgivande aktörer 

inom kulturfältet. 

Den byråkratiska logiken, härstammar från Max Webers (1978) teorier om regelföljning och 

hierarkier och har också länge haft en dominerande position inom kulturfältet. Logiken styrs av 

tydliga regler och riktlinjer samt ansvars- och uppgiftsfördelning. Huvudmålet är att på ett effektivt 
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och rättssäkert sätt genomföra politiska beslut. Identitetsmarkören är kopplad till den hierarkiska 

positionen snarare än till person och upplevs ofta som ”opersonlig.” 

Sedan den moderna kulturpolitiken lanserades har den tredje logiken, som är den demokratiska 

logiken haft den kanske mest dominerande positionen inom det kulturpolitiska fältet enligt Svensson 

och Tomson, detta kan man se på den retorik som används inom det kulturpolitiska fältet. Denna 

logik har kopplingar till den byråkratiska logiken genom den statliga styrningen och organisationen 

av politik i en rättsstat. Målet för den demokratiska logiken är att medborgarna aktivt får delta i 

kulturen genom medbestämmande och representation.  Legitimitet uppnås genom att alla värderas 

jämlikt och rättvist. Identitetsmarkören skapas i relationen till olika sociala positioner som klass, kön 

eller sexualitet och deras intressen. 

Managemetlogiken är den första utmanande logiken som Svensson och Tomson lyfter fram. 

Logikens mål är att uppnå maximal effektivitet, dock inte som i den byråkratiska logiken där det 

kopplas till hierarkier och regler. Managemetlogiken har en stark tilltro till ledarskap och 

organisation enligt allmänna och överallt tillämpade modeller som t.ex. mål- och resultatstyrning. 

Oavsett om det är en offentlig eller privat verksamhet, och oberoende av organisationsform eller 

bransch, kan samma principer användas för att effektivisera organisationen. Just effektivitet ses 

ständigt som ett angeläget och giltigt mål. 

Slutligen lyfts marknadslogiken fram, den logik som historiskt haft den minst betydande platsen 

inom det kulturpolitiska fältet. Som i det övriga samhället har marknadslogiken, under de senaste 

årtionden, fått allt större plats och så även inom kulturfältet. Denna logik utgår från konkurrens och 

rationella val och betecknas identitetsmässigt som ”ansiktslös”, då den anses fungera automatiskt och 

oberoende av aktörer inom fältet. Logikens mål är vinstmaximering som anses fungera lagbundet och 

självständigt genom en jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Inom det kulturpolitiska fältet skulle 

det betyda att kulturkonsumenterna skulle värdesätta konstverket enligt vad de är beredda att betala 

för det. Om ingen är intresserad av konstverket kommer verksamheten att gå i konkurs. Traditionellt 

har den nationella kulturpolitiken funnits just för att man ansett att kultur inte kan överleva enligt 

marknadens villkor. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att ha en kulturpolitik som stöder 

det fria kulturlivet och ser till att alla i landet nås av konsten. (Tomson & Svensson, 2016, ss. 35-38) 

 

2.1.3 Institutionell pluralism 

Institutionell pluralism och komplexitet är något som all organisatorisk verksamhet präglas av. 

Organisationen måste hantera motstridiga normer, krav och regler vilket i bästa fall skapar 

förändring och dynamik inom fältet men i sämsta fall skapar konflikter och konkurrens. Den 

institutionella pluralism uppstår då en organisation samtidigt måste hantera krav från flera olika 

logiker. Blandformer uppstår då olika element kopplas samman. I myndigheters ögon kan en statlig 

konstinstitution behöva vara legitim enligt den byråkratiska logiken men i publikens ögon kan den 

behöva arbeta för att vara legitim genom den demokratiska logiken. Organisationer som styrs av 

olika logiker kan tolka olika begrepp som t.ex. upplevelseindustrin på olika sätt. Om det råder krav 
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från olika logiker behöver det inte skapa en målkonflikt eller motsättning så länge de kan existera i 

en lös koppling. Men om olika logiker skapar olika och motstridiga tolkningsramar kan konflikter 

uppstå både inom fältet, organisationen och på individnivå inom organisationen och fältet. Svensson 

och Tomson skriver att det också kan utvecklas nya verksamheter och idéer genom kreolisering, då 

nya logiker och idéer blandas med äldre praktiker (Tomson & Svensson, 2016, ss. 38-40). 

2.1.4 Löskoppling 

Inom den nyinstitutionella forskningen hävdar man ofta att nya idéer inte får fäste i den praktiska 

verksamheten inom organisationen och då uppstår en löskoppling. Detta resulterar i att två 

organisationsstrukturer existerar parallellt. Formellt ändrar man handlingsmönster och regler men i 

praktiken fortsätter man agera som tidigare. Genom löskoppling kan verksamheter hantera 

motsägelsefulla idéer och normer i omgivningen och svara mot de krav som kommer utifrån men 

behålla sin egen identitet och sina sätt att vara verksam (Eriksson-Zetterqist, Kalling, & Styhre, 

2010, s. 287). Svensson och Tomson hävdar dock att idéer och praktiker som existerat parallellt med 

tiden kan närma sig varandra för att slutligen resultera i en sammanslutning och en djupgående 

förändring i verksamhetens praktik (Tomson & Svensson, 2016, s. 41). 

2.1.5 Kreolisering 
 

Kreolisering sker inom en institution när en ny logik med oprövade idéer om en praktik blandas med 

en tidigare, mer etablerad logik. T.ex. när en institution börjar bedriva en ny verksamhet, eller när 

organisationen börjar arbeta på ett genomgripande annorlunda sätt. Då fordras ofta att organisationen 

i fråga rättar sig till den aktuella omgivning med nya krav på vilket sätt saker skall utföras och 

presenteras. Samtidigt finns det etablerade arbetsformer, medlemmar och tidigare krav kvar. De nya 

och gamla praktikerna transformeras till en ny form. Om den nya formen tar över för mycket skapas 

dock en kolonisering som gamla medlemmar inte känner igen eller kan relatera till (Tomson & 

Svensson, 2016, s. 41).  

2.2 Bourdieu. Fält, kapital och legitimitet 
 

I denna uppsats använder vi oss av den nyinstitutionella teorin och för att nyansera teorin om 

begreppen fält och legitimitet använder vi oss av den franska sociologen Pierre Bourdieus arbete om 

kapital och fält.  

2.2.1. Fält 
 

Värderingarna och reglerna ser Bourdieu som en tro (croyance) som håller gemenskapen samman 

genom att människorna har något att komma tillsammans kring och strida om. Inom konstfältet är det 

den goda konsten som står på spel och inom det ekonomiska fältet är det genereringen av 

ekonomiska tillgångar. Inom fälten sker en konstant kamp om positioner och hierarkier och åsikterna 

om vad som är rätt smak kan vara delade men det som inte går att ifrågasätta är tron på att det man 
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strider för är meningsfullt och värdefullt. Striden måste vara värd besväret (Bourdieu, 1994, ss. 16-

17) 

Positionerna inom fältet uppstår genom en växelverkan mellan de aktuella normerna i fältet, 

människans (agentens) habitus och dess kulturella, ekonomiska och sociala kapital (Bourdieu, 1994, 

s. 251). Bourdieu beskriver en kamp som pågår i fältet om vem som har högst kapital. En nykomling 

med lågt kapital kan utmana den rådande normen som t.ex. avantgardekonsten utmanar den 

etablerade konsten men endast inom de rådande normerna.  Det är nykomlingen som bekräftar och 

påminner om fältets grundläggande lag och det är denna som har det största intresset att förneka 

egenintressen (Bourdieu, 1994, s. 99). En människa kan ingå i flera olika fält och strida för 

legitimitet inom olika fält, o4ch detta gör människan om hen finner det meningsfullt (Bourdieu, 

1994, s. 105). Maktkamp sker alltså inte endast inom ett visst fält utan även mellan olika fält där 

kampen handlar om vilket fält som har mest symboliskt kapital och materiella tillgångar (Bourdieu, 

2000, s. 113). 

2.2.2 Habitus 

 

Habitus är individuella och kollektiva vanor som genom upprepning blivit praktiker efter vilka ett 

visst kollektiv handlar.  Agenterna både reproducerar kollektiva habitus omedvetet och producerar 

dem aktivt på nya sätt. De olika agenterna har gemensamma egenskaper eller habitus, vilka kan vara 

objektiverande, ifall de består av makt eller tillgångar eller förkroppsligande, då det är vanor och 

beteendemönster som t.ex. en viss klass agerar efter. I och med habitus vet agenterna hur de skall 

handla och vara i ett visst socialt fält (Bourdieu, 1994, s. 251). 

2.2.3 Kulturellt-, ekonomiskt-, socialt- och symboliskt kapital 
 

Kapital är tillgångar och olika faktorer som ger legitimitet inom ett fält. Inom det ekonomiska fältet 

är det materiella kapitalet av vikt, bl.a. pengar och andra tillgångar som går att omvandla till pengar. 

Socialt kapital består av släktband och andra sociala nätverk som vänner och bekanta, samt 

förbindelser man fått från utbildnings- och arbetslivet. Kulturellt kapital är en kompetens om vad 

som ger legitimitet inom kulturfältet. Dvs. hur man använder språket och för sig inom fältet. Ofta 

refererar man till en gedigen kunskap om vad som är finkulturen eller ”god smak”. Olika kapital är 

legitima i olika fält och därmed är det kapital människan innehar legitimt beroende på vilket fält man 

rör sig i. Alla de olika kapitalen är av stor vikt för desto mer kapital en människa har desto mer makt 

förfogar hen över (Nancarrow & Nancarrow, 2007, s. 10). Bourdieus skriver även om symboliskt 

kapital, som uppstår då en tillgång tillskrivs värde. En advokat som t.ex. har högt kulturellt kapital 

men inte så stora materiella resurser kan investera i sina barns utbildning samt anpassa sig till 

borgerliga beteendemönster och på det sättet skaffa sig ett symboliskt kapital som blir ingången till 

det borgerliga fältet (Bourdieu, 1994, s. 279) 
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2.2.4 Kulturellt och ekonomiskt kapital 
 

Två fält som är betydande för denna studie är det kulturella och det ekonomiska fältet, där kulturellt 

kapital har hög legitimitet inom det kulturella fältet och ekonomiskt kapital har hög legitimitet inom 

det ekonomiska. Bourdieu skriver att det kulturella och det ekonomiska fältet är varandras motsatser. 

Detta är för att fälten legitimerar varandras kapital mycket lågt. I det kulturella fältet ger det 

ekonomiska kapitalet alltså ingen legitimitet och ifall agenten går med i den ekonomiska kommersen 

riskerar denna förlora kapital inte bara ur en estetisk och etiskt synvinkel men även öppna fältet för 

andra som inte har kunskapen om det kulturella kapitalet och på det sättet förlora exklusiviteten. 

Ekonomiska vinster kan endast vara legitimt om agenten har tillskansat sig mycket kulturellt kapital 

och ett erkänt namn. Då kan symboliskt kapital ackumuleras då kulturella tillgångar tillskrivs nytt 

värde med resultat i ekonomisk vinst (Bourdieu, 1994, s. 156). Det är dock endast de riktigt erkända 

agenterna som kan handla på detta sätt och det finns en risk att detta leder till meningsskiljaktigheter 

inom fältet, då de ”troende” inom fältet anser att man bör gå tillbaka till källan av tron, som i detta 

fall är konsten. De troende måste förneka alla kommersiella praktiker eftersom det inte är renodlat 

”heliga”. Som tidigare nämnt blir nykomlingens roll viktig inom det kulturella fältet, eftersom denna 

upprätthåller det kulturella fältets legitimitet, genom att bekräfta och påminna om fältets 

grundläggande lag (Bourdieu, 1994, s. 168). Utbildningssystemet spelar en avgörande roll i att sprida 

den kulturella legitimiteten genom att “det garanterar ett artificiellt stöd till de kanoniska konsternas 

marknad genom att producera konsumenter som redan är troende, samtidigt som det i sig själv 

tillhandahåller en marknad för den kulturella kompetensen i dessa ämnen. Eller så förser 

utbildningssystemet de konstarter som är på väg att kanoniseras med frivilligt (men långtifrån 

oegennyttigt) bistånd från dem som på grund av för stort eller för litet utbildningskapital roar sig med 

riskfyllda investeringar (detektivromaner, science fiction, film, serier osv). ” (Bourdieu, 1994, s. 

112). Bourdieu skriver att pengarnas värld är ett hot mot konsten. Det ekonomiska fältet har trots allt 

makt över det kulturella fältet för att det ekonomiska fältet kontrollerar produktion, då det är ett 

instrument för produktion. Sedan mitten av 1800-talet har det funnits två grupper som kännetecknar 

det kulturella fältet, den smala avantgardistiska produktionen och den breda industriellt kulturella 

produktionen. Bourdieu skriver att det finns en risk att det snart endast finnas en grupp, på grund av 

att det ekonomiska kapitalet får allt mer makt över den avantgardistiska produktionen (Bourdieu, 

2000, ss. 480-481).  

2.2.5. Klass 
 

Enligt Bourdieu formas en klassbakgrund inte bara av yrke, inkomst och utbildningsnivå utan även 

av kön, ålder och var man geografiskt bor. Hen skriver att ”Den sociala klassen definieras av 

strukturen hos relationerna mellan alla relevanta egenskaper. Det är denna struktur som tilldelar var 

och en dessa egenskaper, och de effekter de utövar på praktikerna, deras specifika värde.” (Bourdieu, 

1994, s. 258). Agenten präglas å ena sidan av familjen och uppväxten å andra sidan av sociala band 

och erfarenheter av uppåtstigande eller nedåtstigande i klass. Agenten kan alltså oavsett härkomst 

göra en klassresa (Bourdieu, 1994, s. 267). Man kan också uttrycka det som att agentens habitus och 
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dess kulturella, ekonomiska och sociala kapital ligger till grund för uppkomsten av särskiljande sätt 

att handla på som kopplar agenten till en klass. Detta blir en universell förklarings- och 

klassifieringsprincip som avgör vilken plats man får inom varje fält (Bourdieu, 1994, s. 270). Hur 

man agerar men även intressen och smak varierar och skiljer sig åt mellan olika sociala och 

ekonomiska klasser och ger olika legitimitet för de som agerar eller deltar i aktiviteterna (Bourdieu, 

1994, s. 250). Agenter som tillhör en klass med mest kulturellt kapital tenderar att investera i 

jämförelse mera i utbildning för sina barn, vilket även gör att de själva bevarar eller förstärker sin 

egen exklusiva position inom fältet, medan agenter som tillhandahåller mest ekonomiskt kapital 

investerar i utbildningar av ekonomisk karaktär. Som tidigare nämnt kan man i specifika tillfällen 

även tillskansa sig symboliskt kapital genom att investera i en tillgång som tillskrivs värde oavsett 

om man har det rätta kapitalet (Bourdieu, 1994, s. 279). 

2.3 Diskursanalys 

2.3.1. Filosofiska premisser 
 

Diskursanalys används i avsikt att förstå förlopp som skapar ett visst förfarande att uttrycka sig på 

och begripa världen. I ett vidare perspektiv kan man förklara diskurs såsom det språk genom vilket vi 

tyder och förhåller oss till världen. Syftet med diskursteorin är att dekonstruera de mönster i språket 

som bedöms naturliga, fasta och givna. I diskursanalys är metod och teori sammanlänkat, och för att 

använda sig av diskursanalys måste man acceptera de fundamentala filosofiska premisserna hämtade 

från socialkonstruktionismen: 

 En kritisk inställning till självklar kunskap: Den världsbild som vi har och den kunskap 

som vi innehar är inte en motsvarighet till verkligheten, utan endast ett resultat av våra sätt att 

kategorisera världen. 

 Historisk och kulturell specificitet: Det sätt som vi ser på världen är historiskt och kulturellt 

specifika. Kontingent: vår världsbild och identitet kunde varit annorlunda om vi fötts under 

en annan tid och den kan förändras med tiden. 

 Samband mellan kunskap och sociala processer: Kunskap kommer ifrån sociala 

interaktioner, där bestämmer man vad som är sant och kämpar för denna sanning. 

 Samband mellan kunskap och social handling: Eftersom vi har en bestämd världsbild 

agerar vi efter denna världsbild. Denna sociala världsbild gör att vi agerar i sociala 

handlingar, i sociala konstruktioner som alltså får konkreta sociala konsekvenser (Winther 

Jorgensen & Philips, 2000, ss. 7-12).  

Man kan därför se diskursanalys som ett redskap för att undersöka det mönster språkbruket är 

strukturerat på, samt som vi utnyttjar oss av då vi befinner oss oavbrutet i en social kontext som 

påverkar vårt handlande (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 7). Dessutom är vår kännedom om 

och anblick på världen formad av oss som historiska samt kulturella varelser, vilket betyder att våra 

synsätt och identiteter är kontingenta. Vår världsbild skapar en norm om vad som är accepterade 
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sociala handlingar och vad som inte är acceptabla handlingar. Ett tydligt exempel som inte är 

accepterat är att ta en människas liv. Utpräglade världsbilder bidrar till en indelning mellan vilka 

gärningar som accepteras och vilka gärningar som är otänkbara inom samma sociala praktik. Alltså 

är våra sociala handlingar raka konsekvenser av den socialt konstruerade kunskapen om världen 

(Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 12). Som vi skrev i början av detta kapitel är språket en 

central del i diskursanalysen, premissen är att språket inte återger verkligheten utan medverkar till att 

utforma den. Vilket leder oss till språkets betydelse. 

2.3.2 Språkets betydelse 
 

Som vi skrev i kapitlet innan definierar språkanvändningen vår verklighet. Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips utvecklar det såhär: 

”Språket är således inte bara en kanal varigenom information om bakomliggande sinnestillstånd och 

beteende förmedlas, eller fakta om världen kommuniceras; språket är däremot en ”maskin” som 

konstituerar den sociala världen. Det gäller också för konstituerandet av sociala identiteter och 

sociala relationer. Därmed är förändring i diskursen också ett av de sätt på vilka det sociala 

förändras. Det sker en strid på den diskursiva nivån som bidrar till att både förändra och reproducera 

den sociala verkligheten.” (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 16) 

I fortsättningen ses diskursanalys som både en teori samt en metod då de är samspelande. Det är 

därför viktigt att förklara den diskursteoretiska inställningen till språket. För att vid den 

diskursanalys som vi kommer att använda oss av, analyseras språket som används. 

Norrsken är något som sker oberoende av människors tal och tankar. Men när vi människor försöker 

att skapa oss en mening om norrsken använder vi vårt språk. Vissa skulle kalla norrsken för ett 

naturfenomen medan andra kanske skulle säga att det var guds skapelse. När norrskenet sker och 

människor talar om det, blir norrsken en del av diskursen. Diskursen avgör vad som är berättigat att 

tala om och vad som exkluderas från diskursen. Socialkonstruktivismen utgår alltså från idéen att vi 

inte någonsin kan vara objektiva när vi pratar om vår omgivning, för då vi talar och handlar, 

medverkar vi aktivt till att skapa samt ändra vår syn på världen, våra identiteter samt sociala 

förhållanden (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 11). 

2.3.3. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe - diskursteori och symboler 
 

Det existerar ett flertal antaganden om vad diskurs är och hur det fungerar samt på bästa sätt skall 

analyseras. Vi har valt att använda oss av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teori om diskurs.  De 

bygger sin teori på att moderera och föra samman Marxismen och 

strukturalismen/poststrukturalismen. Laclau och Mouffe tolkar det sociala såsom ett nät av 

betydelsebildning. Strukturalismen och poststrukturalismen utvidgar förståelsen på vilket sätt 

betydelser uppstår. Laclau och Mouffe lämnar den strukturalistiska idén om att den bakomliggande 

strukturen för betydelse är total och oföränderlig. De har alltså en mer poststrukturalistisk syn som 
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säger att i vårt löpande språkbruk kan tecken få nya betydelser (Winther Jorgensen & Philips, 2000, 

s. 32). Detta är relevant för Laclau och Mouffe, som håller med i denna kritik av strukturalismen. 

För att bidra till förståelse fordras det att begreppet diskurs förklaras och att viktiga begrepp inom det 

definieras. Laclau och Mouffe beskriver diskurs som: ”Den strukturerade totaliteten som blir 

resultatet av denna artikulatoriska praktik.” (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 33). Enklare 

förklarat är det en fixering av mening inom ett visst område. Inom ett område finns det en samlad 

massa av samtliga tecken som sedan bistår människan att arrangera samt förstå omvärlden. 

Nodalpunkter är betydelsefulla punkter som andra tecken ställer sig i förhållanden till. 

Nodalpaunkterna arrangeras och därigenom får de sin betydelse. Moment är de tecken som är i 

relation till nodalpunkterna. Moment har alltså fått en betydelse tillskriven sig innanför den rådande 

diskursen, vilket skiljer dem från andra tecken. För att göra det mera förståeligt skall vi ge ett 

exempel där nodalpunkten sjukvård ger betydelse till momenten sjukhus, sjuksköterska och 

operation. Varje moment har en differentierad position inom diskursen, vilket gör att alla moment 

har en fixerad betydelse. Denna betydelse bestäms när momenten får ett samband till andra moment 

och sätts ihop till ekvivalenskedjor som kallas artikulation. Detta ger moment en utpräglad plats 

inom diskursen (Winther Jorgensen & Philips, 2000, ss. 33-37).  

Oberoende av att ett tecken kan bestå av en nodalpunkt inom en viss diskurs, så kan det förekomma 

motstridiga diskurser som också försöker ge sitt särskilda innehåll till tecknet. Element definieras 

som tecken innanför en diskurs vilka ännu inte givits den slutgiltiga betydelse och därmed uppfattas 

som mångtydiga (Ringnér, 2010). De eventuella betydelser som avlägsnas ur diskursen, alltså 

diskursens yttre, kallar Laclau och Mouffe det diskursiva fältet. Det här kan ses som en figurativ 

reservoar av betydelsetillskrivningar, där givna tecken inom andra diskurser har uteslutits från vissa. 

Den medicinska diskursen, kan vara ett exempel på detta, där man utesluter alternativa 

behandlingsmetoder som inte anses vetenskapliga (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 34). 

Följaktligen förstår vi, att moment, i verkligheten aldrig kan övergå till att vara definitivt fastställda, 

men att alla tecken, moment och element, alltid kommer att vara öppna för förändring. De element 

som i stark grad är åtkomliga för olika omskrivningar av betydelser, kallas för flytande signifikanter 

(Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 47). 

Nedanför följer en figur och tabell för att ge en klarare bild av de begrepp som nämnts: 
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Figur 2.1: Egen tolkning av begrepp från Laclau & Mouffes diskursteori.  

Nodalpunkt: NP 

Element: E 

Moment: M  

Källa: Winther Jorgensen & Philips, 2000 

 

Tabell 2.2: Diskursteoretiska begrepp 

Begrepp Förklaring 

Nodalpunkt Privilegierat tecken runt vilket de andra tecknen 
arrangeras och från vilket de får sin innebörd 

Moment Tecken vilket är entydigt bestämda inom 
diskursen 

Element Tecken som inte fått sin mening fixerad 

Flytande signifikant Tecken som flyter mellan olika diskurser och har 
olika mening beroende på i vilken diskurs som de 
används.  

Källa: Winther Jorgensen & Philips, 2000 

Inom diskurs används ordet politik inte som partipolitik utan som ett brett begrepp som ständigt 

konstituerar det sociala på ett visst sätt och utesluter andra sätt. Laclau och Mouffe anser att varje 

diskurs är politisk eller objektiv. De objektiva diskurserna uppfattas som så naturliga att man missar 

att de är kontingenta. Även om gränsen mellan objektiv och politisk diskurs alltid är flytande och 

skulle kunna närhelst problematiseras på nytt (Winther Jorgensen & Philips, 2000, ss. 43-44). Den 

strid som uppstår mellan diskurser benämns antagonism och avslutas genom hegemonisk 

NP 

M M 

M M 

E 

 

E 

E 

E 
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intervention. Winther Jorgensen och Philips tar hjälp av Michèle Barrett, professorn i modern 

litteratur och kultur, för att förklarar begreppet “hegemoni”: ”Hegemoni kan bäst förstås som 

organisering av samtycke – som de processer varigenom underordnade medvetandeformer 

konstrueras utan att våld eller tvång tillgrips” (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 39). 

Sociala fenomen är inte någonsin bestående, utan det fortgår ständigt strider rörande definitioner av 

samhälle samt identiteter. Grupperade identiteter inom samhället är enligt Laclau och Mouffe 

skapade diskursivt och inte efter olika förhållanden som utbildning, familjetillhörighet, religion eller 

ekonomiska förhållanden. Dessa grupper existerar men endast diskursivt. När det gäller subjekt 

tyckte den franska marxistiska filosofen Louise Althusser att: ”språket konstruerar en social position 

för individen och därmed gör henne till ett ideologiskt subjekt” (Winther Jorgensen & Philips, 2000, 

s. 22). Detta kallas för interpellation. Althusser anser att interpellation är ideologisk då den gömmer 

individens sanna identitet. Men Laclau och Mouffe avfärdar Althussers teori om att endast en 

ideologi styr diskursen, då de anser att olika ideologier ger subjektet olika positioner att tala ifrån 

(Winther Jorgensen & Philips, 2000, ss. 23-24). 

2.4 Metod och teoridiskussion 
 

Den här studien utgår från en deduktiv ansats, vilket betyder att generella teorier appliceras på 

verkligheten. Den här studien gör inte något anspråk på att formulera en ny teori via data som 

införskaffats, vilket i sådana fall skulle vara en induktiv ansats (Bryman & Bell, 2011, s. 25). 

Vi har valt tillvägagångssättet diskursanalys för att få svar på vårt syfte, genom att både klarlägga 

och diskutera inbyggda antaganden samt normativa föreställningar om publikarbete. För att få syn på 

den diskursiva ordningen kommer vi att använda oss av den nyinstitutionella teorin och analysera 

vilka logiker som försöker att göra anspråk på publikarbete. En premiss är således att inom en eller 

flera diskurser verkar en eller flera logiker som gör att institutioner, organisationer och individer 

handlar enligt vissa handlingsmönster inom diskursen. De olika aktörerna har en möjlighet att handla 

efter eller gå emot handlingsmönster men endast inom det omfång som diskursen tillåter. 

För att skapa oss en mera nyanserad bild av hur institutioner, organisationer och individer använder 

sig av logikerna, då de legitimerar och handlar inom diskursen kommer vi att använda oss av Pierre 

Bourdieus teorier om fält, kapital och klass. Aktören som handlar efter en viss logik har ett kulturellt, 

socialt eller ekonomiskt kapitalet. De olika kapitalen värdesätts olika inom olika fält. Bourdieu visar 

att det inte går att bortse från de fält som man befinner sig inom, och att man talar utifrån det kapital 

som man innehar. Bourdieus term klass är också användbart i denna studie då aktörens habitus och 

kapital påverkar vilka kulturella uttryck en aktör är exponerad för och därmed lättare kan relatera till. 

Institutioner, organisationer och individer handlar alltså efter olika institutionella logiker beroende på 

vilket kapital de har. Aktörens kapital värdesätts även olika inom de olika fälten, vilket styr vilket 

handlingsmöjligheter aktören har. 

Handlingsmöjligheterna begränsas till de rådande diskurserna. Arbetet med publik på 

kulturinstitutioner sker inom en diskursiv ordning som styrs antingen av en hegemonisk diskurs eller 
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av flera diskurser. Vi kommer att försöka lokalisera nodalpunkter och moment inom diskurserna som 

styr arbetet med publik och koppla dem till de olika logikerna och kapitalen inom fälten. Element, 

kommer med anledning av sin allmänna obestämda form inte att lyftas fram i analysen. 

Vid analysen kommer vi alltså att undersöka om det är en hegemonisk- eller flera diskurser som styr 

publikarbete genom att analysera publikarbetet genom den konstprofessionella-, demokratiska-, 

byråkratiska- och managementlogiken. Det är faktiskt möjligt att det finns konkurrerande 

underliggande diskurser samt konkurrerande logiker och kapital. De konkurrerande diskurserna kan 

attackera de andra diskurserna genom att förkasta deras nodalpunkter genom antagonism. Detta 

kommer att påverka vilket handlingsutrymme logikerna har och om de inom den institutionella 

pluralismen existerar parallellt eller om de t.ex. skapar löskoppling eller kreolisering. 

2.5 Tillvägagångssätt 
 

Uppsatsarbetet påbörjades med en genomgång av olika konstinstitutioner vilka främst fanns inom 

Stockholmsregionen. Vi läste även böcker samt artiklar som skildrade ämnena “publikarbete”, 

“konstinstitutioner” och “kulturens utveckling”. Vi valde tidigt att en av konstinstitutionerna vi ville 

analysera var Moderna Museet i Stockholm. Efter någon dags sökande kom vi fram till att den andra 

institution som vi ville analysera var Botkyrka konsthall. Vi kommer att närmare gå in på varför vi 

valde dessa två konstinstitutioner under 2.2 Urvalsram. 

Eftersom vi intresserade oss för att se vilka logiker som försöker göra anspråk på att reglera 

publikarbete föreföll diskursanalys vara en lämplig metod. Laclau och Mouffes diskursteori 

värderades som lämpligast för studiens syfte, då de begrepp som diskursteorin tillhandahåller föreföll 

som bäst redskap för att ge svar på uppsatsens syfte. Flerfallstudie valdes eftersom den tillåter 

tillämpning av olika källor och många olika data samt forskningsmetoder kan utnyttjas (Winther 

Jorgensen & Philips, 2000, s. 71). Detta i avsikt att belysa de logiker som försöker göra anspråk på 

publikarbete. 

Efter att vi fått en övergripande bild om vilka teorier och metoder vi ville använda oss av började vi 

leta efter offentliga dokument om Botkyrka konsthall och Moderna Museet. Eftersom vår studies 

fokus är publikarbete har vi valt att analysera de styrdokument och de delar av styrdokumenten som 

tar upp publikarbete. Därmed har vi uteslutit de delar som inte innefattar publikarbete. Exempelvis 

har vi inte analyserat de delar i styrdokument som endast innefattar konstsamlingen på de båda 

konstinstitutionerna. Utöver analys av styrdokument analyserar vi även intervjuer för att ha möjlighet 

att svara på studiens syfte. Intervjuerna gjorde också så att vi kunde se hur de organiserar sin 

verksamhet i relation till styrdokument och det kulturella fältet, samt om det sker en löskoppling eller 

kreolisering inom institutionerna. Vi gick in på konstinstitutionernas hemsidor för att gå igenom 

vilka som jobbade på institutionerna. Därifrån valde vi att maila Botkyrka konsthalls konsthallschef 

samt Moderna Museets chefer på förmedlings- och kommunikationsavdelning. Vilka som 

intervjuades och varför kommer vi att gå närmare in på under 2.2 Urvalsram. Intervjuerna 

transkriberades efter inspelning. Transkriberingen innefattar endast ord och inte t.ex. harklingar. 
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Transkriberingarna finns inte i uppsatsen då vi kommit överens med respondenterna att endast det vi 

finner relevant för studien kommer att publiceras. Frågorna som ställdes under intervjuerna varierade 

efter vem som intervjuades, men den huvudsakliga mallen finner man under Bilaga 1.  

När vi började analysera intervjuerna och styrdokumenten letade vi efter nyckelbegrepp som vi 

kunde koppla till de olika logikerna. Från detta lästes underlagen om ytterligare några gånger, där de 

urskilde hur nyckelbegrepp fungerade som teckensystem för logiker och de diskurser som de 

representerar. Mycket innanför logikerna har övergått till att vara en objektiv sanning, vilket är svårt 

att bortse från, även för oss som försöker att analysera dem. Som tidigare sagt kommer vi att använda 

oss av det som Laclau och Mouffe benämner moment och nodalpunkter. 

Nästa steg innefattade att med hjälp av de nyckelbegrepp vi funnit kategorisera vilka logiker de 

tillhörde, då vi fann att vissa nodalpunkter kunde ingå i två logiker. Momenten var däremot olika 

inom logikerna som hade samma nodalpunkter. Diskurserna beskrev alltså de olika nodalpunkterna 

på olika sätt. De nyinstitutionella logikerna kommer att finnas som stöd för läsaren i analysen för att 

förstå hur samma nodalpunkter kan ha olika moment. 

2.6 Urvalsram 
 

Eftersom vi inte skulle kunna yrka på att göra anspråk beträffande att fullständigt fängsla något så 

komplext, djupt avgränsat och konstruerat, som en strömning inom ett sakområde, kommer 

undersökningsområdet att begränsas till de två konstinstitutionerna Moderna Museet i Stockholm och 

Botkyrka konsthall. Skälen till att vi valde Moderna Museet är det faktum att museet är det största 

museet i Sverige för samtida konst. De är en statlig myndighet och har som instruktion att samla, 

bevara, visa och förmedla samtida konst. Vi fann det intressant att se hur de använder sig av 

publikarbete när de har instruktioner från kulturdepartementet (Moderna Museet, 2016). Vi valde 

Botkyrka konsthall för att de är en kommunal konsthall och inte (till skillnad från Moderna Museet) 

en statlig. De är lokaliserade i förorten, till skillnad från Moderna Museet som är lokaliserad på 

Skeppsholmen i centrala Stockholm. Botkyrka konsthall är även betydligt mindre i storlek när det 

gäller yta, personal, besökare och konstsamling i jämförelse mot Moderna Museet. Men som det står 

på Botkyrka konsthalls hemsida arbetar de med att förvalta konst från Sven X:et Eriksson, ta hand 

om den offentliga konsten i Botkyrka kommun, lyfta fram det lokala konstlivet och inspirera ny 

publik att närma sig samtidskonsten (Botkyrka Konsthall, 2016). Botkyrka konsthalls uppdrag liknar 

de instruktioner som Moderna Museet fått från staten. Detta skapar en bra bas för analys då de 

arbetar mot liknande mål men är olika på de sätt som nämnts. 

Moderna Museets årsredovisningar går att hitta på deras hemsida och vi har valt att använda oss av 

årsredovisningar från 2015. Däremot har vi inte analyserat Botkyrka konsthalls årsredovisning för att 

de är en del av hela Botkyrka kommuns årsredovisning. Det går inte att utläsa vilken del som berör 

konsthallen i kommunens årsredovisning.  
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De styrdokument vi valde att analysera från respektive institution var:  

Tabell 2.3: Styrdokument 

Moderna Museet Botkyrka Konsthall 

Årsredovisning från 2015 Botkyrka kommuns Kultur- och fritidsnämndens 

mål och åtaganden 2017 

Verksamhetsplan 2016 Enhetsplan Botkyrka Konsthall 2016 

Instruktion   

Regleringsbrev 2016  

 

De vi valde att intervjua på Moderna Museet var cheferna på kommunikations- och 

förmedlingsavdelningen, då de har ansvar för avdelningarna som arbetar med publiken på museet. 

Efter dessa intervjuer fann vi det relevant att intervjua två konstpedagoger, på grund av att de jobbar 

handgripligen med att utforma, planera och utföra publikarbete. På Botkyrka konsthall intervjuade vi 

konsthallschefen samt en konstpedagog. Vi valde att intervjua konsthallschefen och konstpedagogen 

av samma orsaker som på Moderna Museet, då chefen programmerar konsthallens program och har 

det övergripliga ansvaret och  konstpedagogen utformar, planerar och utför publikarbetet på 

konsthallen. Alltså intervjuade vi fyra personer från Moderna Museet och två personer från Botkyrka 

konsthall. Anledningen till att vi intervjuade fler personer på Moderna Museet är för att det arbetar 

uppemot 60 personer med publikarbete på Moderna museet, medan det på Botkyrka konsthall endast 

finns fem anställda personer på hela institutionen. Om vi hade intervjuat fyra personer på Botkyrka 

konsthall hade det resulterat i att vi intervjuat nästan hela institutionen. Något som hade varit 

omöjligt att göra på Moderna Museet under den tid som vi hade till att göra studien. De frågor som 

ställdes till respondenterna finns att hitta under Bilagor, bilaga 1.  

Tabell 2.4: Intervjuer 

Respondent Institution Arbete  Tillfälle 

Camilla Carlberg Moderna Museet Avdelningschef på förmedling 22 november 

Miriam Andersson-

Blecher 

Botkyrka konsthall Konsthallschef 30 november 

Charlotte Gateau Moderna Museet Kommunikationschef 30 november 

Pernilla Stalfelt 

och Hillevi 

Beglund 

Moderna Museet Konstpedagoger 6 december 

Kerstin Gezelius Botkyrka konsthall Konstpedagog 7 december 
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3. Presentation av fallen 

3.1 Presentation av Botkyrka konsthall 
 

Botkyrka konsthall är en kommunal konsthall som har funnits i ca 30 år, och konsthallen har under 

en längre tid haft en utställningslokal i Tumba. 2010 startade ateljéprogrammet Residence Botkyrka i 

Fittja. Det är ett ateljéprogram för internationellt verksamma konstnärer, curatorer och arkitekter. 

Under 2015 öppnades Fittjaköket och FörOrten i ett par containrar i Fittja. Containrarna har 

omarbetats till kök och projektrum och där bedrivs program tills dess att en ny konsthall är klar i 

Fittja 2018.  Då flyttar konsthallens huvudverksamhet till Fittja och i Tumba blir det bara kvar en 

mindre verksamhet runt pedagogiskt arbete (Andersson-Blecher, 2016). Dessutom arbetar 

konsthallen med kommunens 1%-uppdrag för offentlig konst. Inom uppdraget arbetar konsthallen i 

nära samarbete med byggherrar, samhällsbyggnadsförvaltningen och arkitekter och är med i 

processen av att ta fram den offentliga konsten i kommunen. Den kan placeras bl.a. på torg och 

byggnader men även i skolor och vårdboenden. Botkyrka konsthall har även utvecklat Labyrint 

Pressen som består av en utställningsserie, ett arkiv och ett förlag för artist’s books och textkonst. 

Tillsammans med Xetsällskapet driver Konsthallen Xetmuseet där den Tumbafödda konstnären Sven 

X:et Erixson arv visas och förvaltas (Botkyrka Konsthall, 2016). 

Botkyrka konsthall drivs alltså av kommunen och är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen som 

ansvarar för kommunens kulturverksamheter, kulturskola, bibliotek, bad- och idrottsanläggningar, 

fritidsgårdar, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet, föreningsbidrag och lokalbokning (Botkyrka 

Kommun, 2016). Den nuvarande konsthallschefen Miriam Andersson-Blecher började arbeta på 

konsthallen för tio år sedan. Då var Joanna Sandell konsthallschef och Andersson-Blecher fick rollen 

att utveckla program- och den pedagogiska verksamheten på konsthallen. 

Botkyrka konsthall separerar inte mellan sin kärnverksamhet och publikaktiviteter, dels pga. att de är 

en liten institution med en liten budget och få anställda men framför allt av konstnärliga skäl. Det 

pedagogiska arbetet med målgruppen barn och unga har sedan konsthallens start för 30 år sedan varit 

något av kärnan i Botkyrka konsthalls verksamhet parallellt med utställningarna. Barn och 

ungdomsperspektivet har varit centralt i Botkyrka kommuns kulturpolitik länge. Det pedagogiska 

arbetet bedrivs främst i ateljén i Tumba, som besöks av barn och skolor men även i Fittja på 

Mångkulturellt centrum och runtom i kommunen (Andersson-Blecher, 2016). 

I denna uppsats fokuserar vi på Recidence programmet och Fittja köket och FörOrten i containrarna i 

Fittja, utställningsverksamheten i Tumba samt den pedagogiska verksamheten i ateljéerna främst i 

Fittja och Tumba men även på andra ställen i kommunen. Detta gör vi för att arbetet med publik 

främst genomförs genom dessa aktiviteter och projekt (Botkyrka Konsthall, 2016).  
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3.2 Presentation av Moderna Museet 
 

Moderna museet är ett statligt konstmuseum som finns i Stockholm och i Malmö, men som nämn i 

metod, kommer vi endast att analysera Moderna Museet i Stockholm. Museet är en myndighet med 

ett nationellt uppdrag att samla, bevara, visa och förmedla modern och samtida konst. Efter en flera 

decennielång diskussion invigdes museet 1958 på Skeppsholmen i Stockholm och då Stockholm var 

kulturhuvudstad 1998 öppnade museets sina dörrar i den nuvarande lokalen på Skeppsholmen. 2009 

invigdes Moderna Museets filial i Malmö. 2010 tillträdde Moderna Museet nuvarande chef och 

överintendent Daniel Birnbaum.  

 

På 1960- talet blev Moderna Museet en internationellt erkänd konstplattform och många utställningar 

blev vida omtalade. I utställningarna och verksamheten omkring blandades konstobjekt, happenings, 

dans, film och konserter.  

 

Moderna Museet är indelat i verksamhetsgrenarna Samla och bevara, vilket innebär förvärv, 

konservering och förebyggande åtgärder och Visa och förmedla, där utställningarna ingår samt 

publikarbete och kommunikation. Museet har en lång tradition av att arbeta med publikaktiviteter i 

samband med utställningar.  

 

Redan på 60-talet utvecklade Carlo Derket en verksamhet inriktad mot barn och unga som byggde på 

att skapa dialog med barn i konstmuseet. Sedan dess har barn- och ungdomsverksamheten varit en 

viktig del av museets verksamhet. Publikaktiviteterna delas på museet mellan Förmedlings- och 

Kommunikationsavdelningen. Förmedling har ansvar för att arrangera samtal, uppläsningar, 

föredrag, konserter, kurser för barn och unga, skolvisningar, helgprogram för barn, festivaler och 

filmvisningar där publiken inte bara får ta del av konstverket utan även av konstnären, tematiken och 

samhällspolitiska perspektiv (Moderna Museet, 2016, ss. 13-21) 

 

Att förmedla konsten görs genom pedagogisk verksamhet för barn, unga och nya publikgrupper och 

genom program och visningar för bas- och konstkännarpublik samt för ny publik på en mängd olika 

språk från arabiska och persiska till finska och spanska. (Moderna Museet, 2016, ss. 13-21) 

Förmedlingsavdelningen gör i hög utsträckning publikarbetet som är riktat till de prioriterade 

grupperna som regleras genom regleringsbrevet. Kommunikationsavdelningen tar däremot hand om 

evenemang för museets vänförening, butiken, värdar, sponsors- och företagsarrangemang samt 

vernissager. Denna avdelning har även ansvaret för publika utvärderingar som enkäter och 

publikstatistik. (Moderna Museet, 2016, ss. 23-26) Kommunikationsavdelningen tar ansvar för 

evenemang som är mera kommersiellt betonade och har som syfte att stärka varumärket, sälja och 

attrahera publik men även nå nya målgrupper. 

 

2005 genomfördes fri entré-reformen med en kraftig ökning av publikströmmen till Moderna 

Museet. 2007 återinfördes dock avgiften för inträde på museet (Moderna Museet, 2016). 2016 intogs 
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fri entré-reformen igen och då blev det gratis att besöka Moderna Museets samlingsutställning. 

Intäktsbortfallet som är ett resultat av fri entré-reformen kompenserar staten, men kompensationen 

täcker inte alla kostnader som uppstår med reformen. Därför har Moderna Museet en blandekonomi 

där de tar inträde till vissa aktiviteter som bland annat de temporära utställningarna, kurser och 

företagsevenemang (Moderna Museet, 2016, s. 6) 
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4. Analys av konstinstitutionerna 

4.1 Inledning 
 

Av de fem logikern som vi presenterat under nyinstitutionell teori kommer vi endast att använda oss 

av fyra av dem; byråkratiska-, demokratiska-, konstprofessionella- och managementlogiken. Vi har 

valt att inte analysera marknadslogiken för att båda institutionernas huvudsakliga ekonomiska grund 

är statliga eller kommunala stöd. Marknadslogikens mål är vinstmaximering, något som varken 

Moderna Museet eller Botkyrka konsthall strävar efter då endast en liten del av deras intäkter 

kommer från sålda varor eller tjänster.  

Vi har delat upp analysen efter de ovannämnda logikerna. Under varje rubrik kommer vi att 

analysera varje logik efter institutionerna Moderna Museet och Botkyrka konsthall. Men under varje 

logik kommer vi även att lyfta fram andra logiker, pga. institutionell pluralism, där logikerna 

existerar sida vid sida och påverkar varandra. Rubriken styr dock inriktningen på analysen för 

kapitlet. Under varje logik kommer vi att redovisa de nodalpunkter och moment som vi funnit inom 

diskursen som logiken handlar inom.  

4.2 Byråkratiska logiken genom styrdokumenten 
 

Den byråkratiska logiken har haft en tydlig roll inom den Svenska kulturpolitiken sedan den moderna 

kulturpolitiken formulerades. Inom kulturfältet har riktlinjer, regler samt ansvars- och 

uppgiftsfördelning utformas av den uppdragsgivande staten eller kommunen och getts till 

konstinstitutioner. På ett rättssäkert och effektivt sätt kan då den statliga kulturpolitiken genomföras 

på konstinstitutioner. David Karlsson skriver att begreppet ”på armlängds avstånd” också har funnits 

som en princip, sedan den moderna kulturpolitikens början. Begreppet har haft uppgiften att 

upprätthålla ett avstånd mellan politiker och konsten med syftet att konsten inte skall 

instrumentaliseras (Karlsson, 2010, s. 173). Denna princip har kommit att institutionaliseras i den 

statliga kulturpolitiken. Konstinstitutioner har enligt principen haft fria händer att formulera museets 

visioner och konstnärliga innehåll i förhållande till styrdokumenten som stat eller kommun 

formulerat. Byråkratiska logiken manifesteras genom styrdokumenten och därför kommer vi att 

redovisa logikerna i styrdokumenten då regelverken instrumentaliseras genom styrdokumenten. 

4.2.1 Byråkratiska logiken – Botkyrka konsthalls styrdokument 
 

Botkyrka konsthall styrs av mål och åtaganden från Botkyrka kommuns Kultur- och fritidsnämnden 

samt en enhetsplan som årligen görs för Botkyrka Konsthall av konsthallens anställda. Konsthallens 

mål och åtaganden korresponderar i enhetsplanen med Kultur- och fritidsnämndens. I enhetsplanen 

lyfts dock endast fram de mål som är relevanta för konsthallen, då flera av nämndens mål t.ex. berör 

sport. Botkyrka kommun gör också en årsredovisning där Botkyrka konsthall inkluderas. Konsthallen 

är en del av den kommunala kroppen och därför är det inte möjligt att ta del av konsthallens del av 

årsredovisningen. Därför har vi inte inkluderat årsredovisningen i denna uppsats men i enhetsplanen 
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finns det en del som täcker redovisning av konsthallens verksamhet. Denna analyserar vi under 

managementlogiken. 

 

I dokumentet Kultur- och fritidsnämndens mål och åtaganden regleras årligen nämndens mål och 

åtaganden. Dokumentet inleds med visionen och värdegrunden.  

 

Botkyrka kommuns vision: 

Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet 

skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid (Botkyrka Kommun, 2016).  

 

Kultur- och fritidsnämndens värdegrund: 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utgår ifrån alla människors lika värde och grundläggande 

behov av utveckling, kultur, fysisk aktivitet, upplevelser, kunskap, hälsa, möten och av att vara 

delaktig (Botkyrka Kommun, 2016). 

 

I dokumentet fortsätter kommunen med att skriva att barn, unga och äldre är prioriterade grupper. 

Sedan räknas Kultur- och fritidsnämndens mål och åtaganden upp punkt för punkt och definieras i 

text. I enhetsplanen för konsthallen lyfts alltså endast de mål fram som berör konsthallen (Botkyrka 

Kommun, 2016).  

 

Botkyrka konsthall har formulerat enhetsplanen i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens mål och 

åtaganden. Enhetsplanen börjar också med kommunens mål och värdegrund och därefter beskrivs 

konsthallens verksamhetsidé. 2016 stod det att de prioriterade områdena i kommunen var: 

medborgarfokus, omvärldsanalys, interkulturellt perspektiv, kommunen som möjliggörare, 

metodutveckling och kommunikation och tillgänglighet. Dessa var vägledande i enhetsplanen. 

Enligt enhetsplanen vill konsthallen vara en kreativ, prövande och öppen mötesplats för samtidskonst 

där Botkyrkas medborgare skall vara med i planering och genomförande av aktiviteter. Konsthallen 

skall ha sin utgångspunkt i Botkyrka och lyssna in vad som händer lokalt för att knyta det till den 

internationella konstarenan. Konsten skall ta upp samtida frågor som skapar förståelse för 

omvärlden. Multidisciplinära möten och sammanhang skall skapas där konst, stadsplanering, 

arkitektur, mat och aktivism möts publikt. Konsthallen vill skapa sammanhang för grundforskning, 

undersökningar och experiment och samarbeta med bland annat konstnärliga högskolor. Konsthallen 

vill vara en möjliggörare för projekt som utgår från medborgarens initiativ och bidra med 

mentorskap samt utveckla metoder för deltagande i publikarbete och konstnärliga processer. 

Konsthallens specifika utvecklingsområden 2016 kretsar kring flytten från Tumba till Fittja och hur 

den lokala förankringen i Fittja kan vara. En tjänst på 50% för lokal förankring tillsätts, 

containerplattformen skall vara öppen 1-2 dagar i veckan och omvärldsanalys om vad Fittjaborna har 

för önskemål på konsthallen skall göras. Ett deltagarperspektiv skall genomsyra programmet för 

aktiviteter med nya målgrupper. En kulturtidskrift skall tryckas tillsammans med gruppen Orten i 

Fokus, som utgår från det lokala kulturlivet. Utställningsprogram, som initieras, genomförs och 
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produceras av aktörer i Botkyrka, skall genomföras. Konsthallen presenterar även internationella 

konstnärer från Danmark, Syrien och Sydafrika i Residence Botkyrka och på konsthallen i Tumba. 

Det pedagogiska arbetet skall också bedrivas och barn i södra och norra delar av kommunen skall 

länkas samman. Junior Residence med feriepraktikanter genomförs sommaren 2016. 

 

I enhetsplanen finns också en del om ekonomi och mätning av verksamheten. Kontinuerliga 

ekonomiska avstämningar görs med kommunens förvaltande ekonom. Mätningen sker genom 

nyckeltal och mätbara mål. 2016 kommer även konsthallen att komplettera kommunens 

mätinstrument med att utveckla metoder för kvantitativ och kvalitativ mätning samt göra en analys 

på vem som egentligen besöker konsthallen (Botkyrka Kommun, 2016). 

 

Därefter presenteras målen tillsammans med Kultur- och fritidsnämndens mätbara mål och 

åtaganden. Kommunen har generella mätbara mål och åtaganden och konsthallen har specifika för 

verksamheten.  

 

Målen är: 

Målområde Medborgarnas Botkyrka: 

-Mål 1- 2019 ska kultur- och fritidsförvaltningen ha medborgarens fokus. 

-Mål 4- 2019 tycker fler medborgare att kultur- och fritidsnämndens verksamhet är angelägen. 

 

Målområde Framtidens jobb: 

-Mål 8- 2019 finns utvecklade arbetssätt med andra förvaltningar och aktörer som leder till att fler 

unga vuxna har sysselsättning. 

 

Målområde Välfärd med kvalitet för att alla: 

-Mål 7- Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver.  

 

Målområde Grön stad i rörelse 

-Mål 9- 2022 har kultur- och fritidsnämndens mötesplatser en gestaltning och en miljö som upplevs 

som trygg, tillgänglig, inspirerande och välkomnande. 

-Mål 10- 2019 är Campus Fittja etablerad med konsthallsverksamhet, studentbostäder och ett 

strukturerat samarbete med Kungliga tekniska högskolan, Kungliga konsthögskolan, 

Botkyrkabyggen med flera. 

 

Målområde Kultur och kreativitet ger kraft  

- Mål 10- Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap. 

- Mål 11- Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur. 

- Mål 12- 2019 genomförs fler evenemang, festivaler, arrangemang och andra aktiviteter av 

föreningar och andra aktörer. 
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Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation  

-Mål 12- Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens. 

-Mål 14 2022 speglar bemanningen på förvaltningen sammansättningen i befolkningen. (Botkyrka 

Kommun, 2016) 

 

Då vi analyserar dokumenten kan vi se att Kultur- och fritidsnämndens och konsthallens mål och 

åtaganden kommer från samma kulturpolitik och är de samma. Åtagandena för kommunen och 

konsthallen är olika då konsthallen själv formulerar sina åtaganden i samförstånd med kommunens 

tjänstemän. Åtagandena är specifikt riktade för konsthallens verksamhet. Kommunens vision, 

värdegrund och prioriterade områdena och grupper artikuleras av kommunen och dessa måste 

konsthallen följa. Konsthallen måste också rätta sig efter kommunens mätinstrument och ekonomiska 

anvisningar.  

 

Kommunens kulturpolitik med medborgarens fokus för in den demokratiska logiken i Botkyrka 

konsthalls verksamhet genom styrdokumenten. Deltagarperspektivet verkar genomsyra nästan alla 

aktiviteter i enhetsplanen. I enhetsplanen betonas också att konsthallen skall vara en ”öppen, orädd 

och energisk mötesplats som möjliggörare för Botkyrkas medborgare att vara delaktiga” (Botkyrka 

Kommun, 2016), i linje med kommunens vision och värdegrund där man skriver om kreativitet, 

nyfikenhet, möten och delaktighet. Inom de prioriterade områdena vill kommunen också vara en 

möjliggörare och utveckla metoder. Konsthallen beskriver det som att de vill vara möjliggörare för 

lokala initiativ, unga konstutövare och samarbeten gällande experiment och forskning. Kommunen 

skriver att kulturpolitiken skall utgå från alla människors lika värde och prioriterade grupper är barn, 

ungdomar och äldre vilket speglas i att konsthallen vill arbeta med pedagogisk verksamhet för de 

yngre. Visionen, värdegrunden och de prioriterade områdena styrs av den demokratiska logiken i 

kommunens kulturpolitik och är detaljerade. Konsthallen har däremot fria händer att programmera, 

producera och genomföra verksamheten. Vi kan se att kommunpolitikerna håller sig på armlängds 

avstånd från konstinstitutionen även om Botkyrka konsthall verkar ha en nära dialog med 

kommunalpolitiker. Mål i enlighet med den konstnärliga logiken är inte starka i enhetsplanen men vi 

kan se en önskan att lyfta det lokala konstlivet och knyta det till en internationell arena. Vår 

förmodan är att detta endast är möjligt ifall den lokala konsten är intressant för en internationell 

konstpublik enligt den konstprofessionella logiken. Denna logik verkar även genomsyra val av 

samarbetsparters då konsthallen vill samarbeta med konsthögskolor. Vårt antagande är att även målet 

att rekrytering, konsultuppdrag och programsättning skall utgå ifrån kompetens- och 

mångfaldsperspektiv betyder att personer med hög konstnärlig kunskap, i enlighet med den 

konstprofessionella logiken, prioriteras. Managementlogiken har också en stark position i 

styrdokumenten och mätning av mätbara mål och nyckeltal har en tydlig plats. Konsthallen själv vill 

komplettera den kvantitativa mätningen med kvalitativa mätinstrument och planerar att utveckla en 

metod för detta under året. 
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I vår analys tar vi fasta på att kommunens kulturpolitik genom den byråkratiska logiken får en central 

roll i konsthallens verksamhet genom att definiera de prioriterade områdena och 

grupperna.  Medborgarens fokus och delaktighet är starka i kommunens kulturpolitik och även en 

nodalpunkt i konsthallens enhetsplan. Denna punkt verkar genomsyra alla verksamheter i 

enhetsplanen. Vi kan även se att mätning är en nodalpunkt som garanterar att så många Botkyrkabon 

som möjligt får ta del av verksamheten.  

 

4.2.2. Byråkratiska logiken – Moderna Museets styrdokument 
 

Moderna Museet verksamhet regleras av staten genom en instruktion och ett årligt regleringsbrev. 

Museet skapar därefter själv varje år en verksamhetsplan som korresponderar med instruktionen och 

regleringsbrevet. I verksamhetsplanen har museet fria händer att formulera konstnärligt program och 

innehåll, enligt principen på armlängds avstånd. Vid årets slut görs en årsredovisning. Vi kommer att 

presentera och analyser de delar av instruktionen, regleringsbrevet, verksamhetsplanen och 

årsredovisningen som vi anser relevanta för publikarbete och kommer därmed inte att nämna ämnen 

som t.ex. berör administration, personalfrågor och lokalkostnader. 

Enligt instruktionen skall museet samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-tals konst. 

Gällande det publika arbetet skall museet göra samlingen tillgänglig för allmänheten, ordna 

utställningar och bedriva pedagogisk verksamhet. Genom arbetet skall museet levandegöra och 

främja kunskap om och intresse för konsten. Museet skall arbeta för konstnärlig och kulturell 

förnyelse och utveckla sin position som en ledande institution. I instruktionen står det också att 

museet bör arbeta för jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och 

interkulturellt utbyte och samarbete. Verksamheten skall verka för samverkan med andra aktörer som 

t.ex. universitet och högskolor. Fri entré-reformen intogs 2016 vilket innebär att entrén är gratis på 

Moderna Museets samlingsutställning. Därutöver får museet ta ut avgifter för verksamheten och 

disponera fritt avgiftsinkomsterna. Barn och unga under 20 år skall däremot ha fri entré till alla 

utställningar (Regeringskansliet, 2007). 

Gällande publikarbetet tas i regleringsbrevet främst upp budget, konstnärernas ersättningar och 

publik räckvidd, vilka också skall redovisas till Kulturdepartementet. Konstmuseets skall redovisa 

hur de arbetat med och vilka insatser de gjort för att öka den unga publiken och tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning. Staten vill även veta vilka åtgärder gjorts för att nå nya besökare 

och vilka effekter man har sett i besöksutvecklingen sedan fri entré- reformen tagits i bruk. I 

årsredovisningen och budgetunderlaget skall de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat 

redovisas (Regeringen, 2016). 

I verksamhetsplanen står det att dokumentet främst är ett arbetsmaterial för intendenterna på museet. 

Den skall ge en helhetsbild av museets verksamheter i relation till de mål som finns i instruktionen 

och regleringsbrevet. Verksamhetsplanen börjar med museets vision och vad museets arbetar för att 

vara.  
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Moderna Museets vision enligt verksamhetsplanen 2016 

”Moderna Museet är ett av världens ledande museer för modern och samtida konst med en samling 

av högsta internationella kvalitet. Visionen för museet är att fortsätta verka i den anda av öppenhet 

och experimentlusta som har varit museets signum alltsedan 1958. Konstens och konstnärernas 

närvaro har alltid varit av stor betydelse, likaså dialogen med publiken. Endast genom att verka för 

aktiva kontaktytor mellan dessa kan en betydande verksamhet och konstsamling fortsätta att byggas 

för framtiden.” (Moderna Museet, 2016, s. 4) 

Moderna Museet ska vara: 

Ett öppet museum som arbetar i experimentell anda 

En mötesplats där dialogen mellan historia och samtid främjas 

En verksamhet i vilken konsten utgör en källa till kunskap om världen och oss själva.  

(Moderna Museet, 2016, s. 4) 

Därefter fortsätter överintendenten Daniel Birnbaum och vice museichefen Ann-Sofi Noring med att 

skriva att de vill vara ett öppet och experimentellt museum som vågar ta risker vilket just gett museet 

den legendariska positionen den haft sedan start. Konsten och konstnärernas närvaro skall skapa ett 

levande och angeläget museum i mötet med publiken; barn, ungdomar och vuxna. Bred och smal 

konst, moderna mästerverk och nya impulser skall stå sida vid sida i ett rum där publiken möter en 

dialog genom konst från historian och idag. Mångfald, en analys mellan genus och etnicitet samt 

konstnärlig kvalitet skall genomsyra hela verksamheten och alla aktiviteter. Konsten och de publika 

aktiviteterna skall vara en källa till kunskap och perspektiv som är aktuella och angelägna i den värld 

vi lever i och för varje åskådare. 

En återkoppling görs till instruktionen och regleringsbrevet med tydliga mål i punktform. Dessa 

beskrev vi här ovan i den löpande texten om instruktionen och regleringsbrevet. 

Under rubriken Förmedling i verksamhetsplanen står det att avdelningens huvudsakliga uppgift är att 

just levandegöra konsten och sätta den i relation till samhällets utveckling. Utställningar skall 

tillgängliggöras för alla besökare och antalet tror man kommer att öka i och med fri entré. I 

verksamhetsplanen står det att kunskap om konst skall förmedlas på ett lättsamt och intresseväckande 

sätt genom visningar, audioguider, texter och pedagogisk verksamhet. Program för varje utställning 

och övriga programaktiviteter staplas upp i punktformat. Förmedlingsavdelningens arbete riktar sig 

till en bred målgrupp oavsett språkbarriärer och till prioriterade målgrupper som barn och unga samt 

nya besökare. 

I avsnittet Kommunikation i verksamhetsplanen tas upp att museet skall nå en stor och bred publik 

och delvis nya målgrupper och att avdelningen också skall locka till verksamhet som genererar 

intäkter. Avdelningen skall optimera arbetet med kanaler de redan har som Moderna Museet Vänner, 

100 Vänner, sponsorer och konferensbesökare och på det sättet sprida information om museet och 

locka nya besökare. Dessutom arbetar avdelningen med butiken som skall ha ett sortiment av god 
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kvalitet och främja kunskap och nyfikenhet. Museivärdarna skall välkomna den breda publiken och 

ansvarar för besöksstatistik och publikundersökningar. 

Sedan 2012 har Moderna Museet årsredovisning bestått av en kvalitetsredovisning då 

uppdragsgivande staten ville vidga förståelsen av verksamheten så att den inte endast innehåller 

siffror utan även reflektioner om kvalitet genom ord och argumentation. Vi kommer att fördjupa 

analysen om årsredovisningen under rubriken Managementlogik. 

I analys av styrdokumenten kan vi se att verksamhetsplanen korresponderar tydligt med 

instruktionen och regleringsbrevet. Då det står ”ledande institution” i instruktionen utvecklas 

begreppet i verksamhetsplanen till ”världsledande museum”. I och med att Moderna Museets 

”samling” nämns i instruktionen, skriver museet i verksamhetsplanen att det skall vara ”en samling 

av högsta internationella kvalitet”. Vi ser att staten med de byråkratiska ordvalen vill att Moderna 

Museet skall vara ett tongivande och inflytelserikt museum men det är museet själv som enligt den 

konstprofessionella logiken skriver att museet skall genomsyras av hög konstnärlig höjd och kvalitet. 

Museet väljer själva att betona det höga konstnärliga kapitalet de besitter då det leder till en 

världsledande position inom konstfältet. Museet betonar också att de vill vara ett experimentellt 

museum där konst och konstnärer är starkt närvarandet, i enlighet med den konstprofessionella 

andan. Gällande den konstnärliga programläggningen inom utställningar och publikarbete verkar 

museet ha fria händer och staten håller sig tydligt på armlängds avstånd från verksamheten. Som en 

brygga mellan konsten och publiken skall museet enligt instruktion levnadsgöra konsten och skapa 

pedagogisk verksamhet. Det vill museet göra genom att skapa öppenhet och dialog mellan 

konstnärer, publik och omvärlden och skapa ett mångsidigt publikarbete. Statens kulturpolitik, i form 

av demokratiska värderingar, artikuleras i enlighet med den byråkratiska logiken genom 

instruktionen och regleringsbrevet. Den demokratiska logiken kommer starkt in i instruktionen då det 

står att verksamheten skall arbeta för mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och en ung publik och 

detta vill även museet göra i verksamhetsplanen genom att hela verksamheten skall genomsyras av 

en analys av mångfald, genus och etnicitet. I regleringsbrevet står det att verksamheten skall redovisa 

de prioriterade insatserna av ny publik, ung publik och tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning. Vi kan se att verksamheten är fri att själv styra den konstnärliga 

programmeringen inom utställningarna och samlingen men att den är till hög grad styrda i frågor om 

publiken. Dessa skall mätas och rapporteras in till staten. Innehållet av verksamheten regleras inte 

men däremot vem de skall nås med den. I instruktionen står det också att museet får ta avgifter för 

olika verksamheter och att kommunikationsavdelningen enligt verksamhetsplanen skall locka 

sponsorer och publik som genererar intäkter. Managementlogiken kommer alltså in i verksamheten 

genom de statliga styrdokumenten i enlighet med den byråkratiska logiken. 

Eftersom Moderna Museet är en statlig myndighet måste museet ta hänsyn till de kulturpolitiska 

målen i enlighet med den byråkratiska logiken, som tar form i regleringsbrevet och instruktionen. 

Dessa riktar blicken mot den demokratiska logiken där medborgaren och publiken står i fokus. 

Nodalpunkten i regleringsbrevet är redovisning med momenten ung publik, tillgänglighet och ny 

publik. Dessa är centrala begrepp som även används i verksamhetsplanen samt insatserna för 



30 
 

publikgrupperna skall redovisas årligen. En till nodalpunkt som vi finner i verksamhetsplanen är 

publik med momenten bred publik och ung publik, tillgänglighet och ny publik. Utan en bred publik 

och de prioriterade grupperna samt publik skulle museet inte kunna försvara sin verksamhet inför 

staten. I verksamhetsplanen är konstnärlig kvalitet, enligt den konstprofessionella logiken, en 

nodalpunkt. Den artikulerar museet för att behålla den positionen som ett ledande museum för 

modern och samtida konst. Utan den höga konstnärliga höjden skulle verksamheten inte ha det 

konstnärliga kapital de nu besitter och därmed tappa legitimitet. Vi kommer att gå djupare in på detta 

under den konstprofessionella logiken. De ekonomiska intäkterna samt mätningen och redovisning 

av insatser för de prioriterade publikgrupperna skall rapporteras till staten. Moderna Museet befinner 

sig alltså i en institutionell pluralism. 

4.3 Demokratiska logiken i Moderna Museets och Botkyrka konsthalls 
publikarbete 

 

Som vi skrev i inledningen har kulturens demokratiska roll varit central i den svenska kulturpolitiska 

retoriken sedan början av den moderna kulturpolitiken på 30-talet. Kommunala och statliga 

konstinstitutioner har haft ett särskilt ansvar att arbeta aktivt mot publik så att konsten når 

medborgarna. Elisabeth Lindfors påpekar i boken Marknadsföring av konstföretag att det inte är 

rimligt att tro att stat och kommun i längden ger bidrag om inte kulturinstitutioner når mera publik 

och större målgrupper. Då bidragen samtidigt minskat eller i varje fall inte höjts med skenande 

kostnader har ett ökat krav på intäkter kommit att bli viktiga för kulturinstitutioner (Lindfors, 2005, 

s. 33). Lars Nittve, tidigare chef på Moderna Museet påstår att ”konstföretag måste nå både den 

kräsna och den breda publiken för att överleva och det är med försäljningen till den initierade 

publiken, som konstprojekts framtid avgörs.” (Lindfors, 2005, s. 102) 

4.3.1 Demokratiska logiken – Botkyrka konsthall 
 

Som tidigare nämnt separerar Botkyrka konsthall inte mellan kärnverksamhet och publikaktiviteter. 

Utställning av konst, publik- och pedagogisk verksamhet, möten samt visningar genomförs främst i 

Fittja och Tumba men även på andra ställen i kommunen. (Botkyrka Kommun, 2016)   

 

Vid en intervju berättade en respondent:  

“När jag började jobba här för 10 år sedan fanns det ingen specifik tjänst för program och pedagogik, 

den specifika publika verksamheten… då jag började här var den pedagogiska verksamheten mycket 

separerat från utställningsrummet, där man skulle programmera konst och konstnärer. Min roll blev 

att se att det hänger ihop.” (Andersson-Blecher, 2016) 

 

I linje med den demokratiska logiken har alltså den pedagogiska verksamheten och publikarbetet 

mera och mera integrerats med kärnverksamheten, enligt vår respondent. Vi har redan sett att den 

demokratiska logiken är stark i konsthallens styrdokument. Medborgarens fokus är ett centralt 

begrepp som återkommer ofta.  
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”Vi har tagit oss an medborgarens fokus och velat borra oss in i denna. Vad menar man med det? 

Vad innebär det för vår verksamhet?...Botkyrka konsthall, skall flytta till Fittja, vad innebär 

det?....Hur blir vi en intressant aktör för samtidskonst i Fittja och för Fittjaborna? För då blir vi även 

intressanta för Stockholmare och Malmöborna och någon som kommer från Paris.” (Andersson-

Blecher, 2016) 

 

Respondenterna berättar att de tidigare arbetade med begreppet ”medborgaren i fokus”, som placerar 

medborgaren i en central position men innebär ett ovanför perspektiv. I och med kommunens nya 

riktlinjer med Strategin Kreativa Botkyrka, som lanserades 2014, ville kommunen att medborgare 

skulle få en ännu centralare position. Därför sjösatte de ett nytt begrepp ”medborgarens fokus”. I 

strategin ser man medborgaren som det främsta kapitalet och resursen för kommunen. Medborgarens 

fokus skall alltid tas hänsyn till. (Gezelius, 2016). 

 

En annan respondent berättade att deras uppdrag har nu blivit ännu tydligare och detta försöker de 

implementera i hela verksamheten:  

”Jag känner mig enormt mån om att säkra upp att det finns en konsthall och konstverksamhet i 

Botkyrka om 20 år. För att det skall vara säkert måste den bäras och ägas av de som bor här. Och om 

det kan vara det samtidigt som det är spännande nationell och internationell konsthall för 

samtidskonst så blir det intressantast.” (Andersson-Blecher, 2016) 

 

Medborgarnas delaktighet från planering till genomförande och barn- och ungdomsperspektivet är 

den främsta utgångspunkten för kommunens kulturpolitik. Genom fokusen vill konsthallen göra 

konsten relevant för människor i kommunen som tidigare inte kommit till konsthallen. Endast om 

konsthallen är relevant för kommunens invånare har verksamheten en legitimitet i kommunens 

kulturpolitik. 

 

Derrick Chong hävdar i boken Art Management att det krävs en långsiktig och genuin 

publikutvecklingsstrategi för att nå nya målgrupper. Genom marknadsföring i de vanliga kanalerna 

som media når man främst baspublik och de redan invigda (Chong, 2002, s. 124). Bourdieu pratar 

däremot om kulturellt kapital och skriver att konst skapar mening och väcker intresse endast om man 

har det kulturella kapital i form av kompetens för att läsa och avkoda språket som konstnären 

använder. Om man inte har förståelsen hittar man ingen logik och har svårt att begripa och uppleva 

konstverket (Bourdieu, 2000, s. 254). Artur Danto gjorde på 60- talet observationen att om man inte 

har referenserna till teoribilden bakom Andy Warhols Brillo Box kan man inte skilja den från en 

Brillo Box i en affär (Chong, 2002, s. 118).  

 

Våra respondenter på Botkyrka konsthall säger att de ofta måste berätta och förklara om sin 

verksamhet för att ge en kontext till både politiker och publik. Då konsthallen ligger mitt i Tumba 

centrum vid biblioteket händer det ofta att människor oplanerat hamnar på konsthallen. Vid 
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konsthallens entré skall det alltid finnas någon som hälsar besökaren välkommen och pratar med 

denna, enligt en av våra respondenter. Tröskeln skall vara låg och människor som inte har ett högt 

kulturellt kapital skall bli bemötta på ett öppet och omhändertagande sätt. Men det är inte konfliktlöst 

att ha en konsthall mitt i ett samhälle. En av våra respondenter berättade att speciellt vuxna som är 

ovana vid konst kan ha starka åsikter om vad konst skall vara. Då brukar vår respondent fråga vad 

som är konst för personen. Ofta kommer det fram att personen tycker att det är sköna tavlor som man 

kan kontemplera över. Beroende på vilket kapital besökaren har och vilket fält personen är van att 

röra sig i, påverkar hur denna relaterar till och tolkar konstverk. Respondenten påpekar att konst 

alltid väckt reaktioner och varit provocerade genom tiden. Detta är inte något nytt fenomen. Unga 

besökare är däremot mera öppna för att konst kan ta olika uttryck och former (Gezelius, 2016). En 

annan respondent berättar om en erfarenhet där hen stöter på människor som aldrig varit på 

konsthallen och har uppfattningen att de inte passar in på konsthallen då den är en del av finkulturen. 

Då blir det respondenten uppgift att förklara hur de arbetar med konst och just det lokala i Botkyrka. 

Hen frågar sig kontinuerligt vad som får Botkyrkabon att kliva in i konsthallen (Andersson-Blecher, 

2016). En pågående dialog förs alltså om hur konsthallen kan vara relevant för Botkyrkaborna och 

enligt Bourdieu kunde man hävda att invånarnas intressen och smak varierar beroende på deras 

kapital.  

 

För att underlätta flytten till Fittja och förankra konsten i området har konsthallen startat Fittja köket 

och FörOrten i containrarna i närheten av platsen där konsthallen skall öppna 2018. I drygt fem år 

har de också bedrivit Residence programmet i Fittja. Syftet är att skapa nätverk bland människor som 

bor i området och locka dem att delta i verksamheten. De har arrangerat en del lyckade verksamheter 

i containrarna som t.ex. då de inom den nya biennalen för konst och arkitektur i Botkyrka bjöd in till 

konstfestival och loppmarknad på Fittja torg och konstcontainrarna. Men det har också visat sig att 

det är svårt att få människor att delta i arrangemangen i containrarna. Respondenten funderar på om 

det kan bero på att människorna inte hittar igenkänningsfaktorer och att det även är kallt i 

containrarna (Gezelius, 2016).  

 

En stor del av konsthallens arbete med barn och unga sker i ateljéverksamheten i Tumba och Fittja. 

Kommunen har nämligen något de kallar ”Botkyrkas kulturella allemansrätt”, vilket innebär att barn 

i skolan från 0-9 skall vara garanterade en kulturupplevelse per årskurs (Andersson-Blecher, 2016). 

Kommunen ser alltså att det är viktigt att alla barn får ta del av konsten för att just få ett kulturellt 

kapital. Pedagogiken bygger på Levande Verkstad- pedagogik och enligt en av våra respondenter 

handlar det om att samtala med barnen. När unga och skolor besöker konstutställningen utgår hen 

från barnens egna frågor. Sedan får barnen själva göra konstverk i verkstaden och förverkliga sina 

idéer. Hen anser att det är enklare att samtala då man samtidigt gör något med händerna och därför är 

arbetet i ateljén extra fruktbart (Gezelius, 2016). Respondenten använder sig av dialog för att 

introducera konst till barnen från deras eget perspektiv och på det sättet göra konst som kräver ett 

kulturellt kapital tillgängligt för barn.  
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Den demokratiska logiken har en dominerande roll i kommunens kulturpolitik vilken även får en 

mycket stark roll på konsthallen genom styrdokumenten. Medborgarens fokus är en nodalpunkt som 

genomsyrar all verksamhet och legitimerar konsthallens verksamhet i ett längre perspektiv. En annan 

nodalpunkt är ny publik med momenten barn, unga och åldringar. Verksamheten med direkt 

koppling till publik blir centralt då den bygger på samtal och skapar dialog runt konstverken. 

Publikaktiviteterna och den pedagogiska verksamheten förmedlar konsten och sätter den i ett 

sammanhang. Men det är inte bara enkelt att arbeta med den lokala kontexten då konsthallen stöter 

på reaktioner som provoceras av verksamheten eller har förutfattade meningar om den. Men för att 

överbrygga kunskapsbristen och meningsskiljaktigheterna använder sig konsthallen av strategier 

kopplade till medborgarens fokus i enlighet med den demokratiska logiken.   

 

4.3.2. Demokratiska logiken – Moderna Museet 
 

”Vi skall ha ett brett utbud eftersom det är vårt mål att nå alla. Det är utbudet som är det viktiga. Vi 

skall inte uppfylla en viss kvot av människor som besöker programmet. Det är däremot extra viktigt 

att arbeta mot grupper som normalt inte skulle söka sig till museet och få dem att börja komma 

hit….Vi följer samhällsdebatten och vad som händer i världen och tar även hänsyn till 

regleringsbrevet.” (Carlberg, 2016) 

Den demokratiska logiken är tydlig i Moderna Museets arbete med publik. En av våra respondenter 

berättade att deras utbud är brett eftersom de, som statlig konstinstitution, skall nå alla. Det är ju 

svenska folkets museum och samling. Hen påpekar att de inte prioriterar mellan olika grupper men 

de har dock prioriterade målgrupper som är barn och unga samt ny publik, som regleras genom 

regleringsbrevet. Tillgänglighet är också ett prioriterat område. Ett brett utbud av aktiviteter har 

företräde framför populära publikaktiviteter och för att nå den breda målgruppen arrangeras samtal, 

uppläsningar, föredrag, konserter, kurser för barn och unga, skolvisningar, helgprogram för barn, 

festivaler och filmvisningar, där publiken inte bara får ta del av konstverket utan även av konstnären, 

tematiken och samhällspolitiska perspektiv. Målgruppen spänner från vuxen publik i hela landet till 

turister och de prioriterade grupperna. Visningar arrangeras på många olika språk. Aktiviteter för ny 

publik arrangeras bl.a. för nyanlända, hemlösa kvinnor, kriminella, särskolor, åldringar med 

Alzheimers och synskadade. Fri entré- reformen hjälper också till att öka publikantalet. Museet 

ligger på Skeppsholmen, mitt i Stockholm centrum, på en ö där ingen bor. Museet har alltså ingen 

omedelbar målgrupp lokalt (Carlberg, 2016). 

En respondent på Moderna Museet berättar att de aktivt måste prioritera de nya målgrupperna för att 

nå ut till dem. Det kräver mest resurser att nå de nya grupperna men det kräver även stora insatser att 

nå konstkännarna. Museet måste alltså rikta sin verksamhet till en smal grupp konstkännare med hög 

konstexpertis, samt till grupper som kanske aldrig besökt konst- och kulturevenemang (Carlberg, 

2016).  
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För att nå ut till de nya målgrupperna har museet börjat samarbeta med bland annat 

flyktinganläggningar, boenden för hemlösa och organisationer för funktionsnedsatta. Genom 

organisationerna får de direkt kontakt med målgrupper som de annars har svårt att nå. De samarbetar 

bland annat med Berättarministeriet i Södertälje och S:ta Clara Kyrka. Moderna Museet gör även 

uppsökande verksamhet t.ex. i Södertälje. De har även arrangerat busstransport för grupper som inte 

kan eller har råd att själv ta sig till konstmuseet. En av respondenterna berättade att då de började 

arbeta med nyanlända flyktingbarn var det svårt att locka dem till museet. Då hittade museet 

volontärer från museets vänorganisation som åkte till boendena och hämtade de nyanlända till 

museet (Carlberg, 2016). 

”Det berodde på att det inte fanns någon direkt kunskap om Moderna Museet på deras boende, det 

fanns ingen peppning att de skulle komma hit…. man måste arbeta jättemycket med nätverk och med 

människor som man vet att kan hjälpa till. Annars händer ingenting. Det är ett långsiktigt arbete och 

man skall inte ge upp och tänka att arbetet är så jobbigt så det orkar vi inte med.” (Carlberg, 2016). 

Respondenten uttrycker att det är mycket svårt för ett museum att nå målgrupper som vanligtvis inte 

besöker museet pga. att de inte har det kulturella kapitalet. De måste lägga mycket resurser och 

tålamod på arbetet. Tröskeln att komma till museet måste vara låg och alla skall känna sig som 

hemma där oavsett vilket kapital de har. Ibland tar Moderna Museet bort publikaktiviteter då det är 

en väldigt liten uppslutning till aktiviteten under en lång period, även om de gjort allt de kan tänka 

sig för att locka publik. De har haft problem med att t.ex. nå arabisktalande publik även om de 

erbjuder visningar på arabiska och har haft utställningar från arabisktalande länder. Respondenten 

begrundar, i Bourdieus anda, att det kan bero på att dessa grupper inte har det kulturella kapital som 

gör museet attraktivt. Om man inte vet varför man skulle gå och vad man missar om man inte gör 

det, har man ingen anledning att gå till museet (Carlberg, 2016).  

För att skapa det öppna museet och kunna kommunicera med olika människor använder sig Moderna 

Museet av dialog pedagogik inspirerad av Reggio Emilia- pedagogik, vilket bygger på dialog där 

man lyhört bjuder in deltagarna till samtal genom konsten. Utställningarna har ofta angelägna men 

ibland svåra teman som t.ex. krig. Då måste konstpedagogerna på kreativa sätt arbeta med 

konstverken med olika målgrupper som har olika bakgrunder. En respondent berättar att de skapar 

inspirerande och lustfyllda aktiviteter i verkstaden och i utställningsrummet där konsten alltid skall 

stå i centrum. Det blir en slags kvalitetstid för deltagarna. Barn och ungdomsaktiviteter och 

skolvisningarna är en viktig del av verksamheten och en av respondenterna berättar att hen men även 

överintendenten Daniel Birnbaum kom till museet som barn och nu arbetar de med verksamheten. 

Hen säger att det bästa sättet att få vuxna att komma till museet är att de varit där som barn (Stalfelt 

& Berglund, 2016).  

”Det finns en tradition på Moderna Museet att man skapar en relation och kärlek till stället redan som 

barn. Då väcker man ett konstintresse och det fantastiska som konst kan vara… Vi jobbar med barn 

som i framtiden ska komma hit.” (Stalfelt & Berglund, 2016) 
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En av respondenterna berättar att om man vill nå många människor med en aktivitet så skall man 

göra aktiviteter för barn. De tar med sig en mängd andra personer som föräldrar, syskon och andra 

släktingar. På det sättet sprids kunskap och information om Moderna Museet. 

Vi kan se att publik är en nodalpunkt med momenten bred publik, nya publik, barn och unga samt 

tillgänglighet. Den demokratiska logiken har genom den statliga kulturpolitiken en stark position i 

museet verksamhet med publik. Genom aktiviteter som berör publik legitimerar museet hela sin 

verksamhet i ett kulturpolitiskt sammanhang. Vi ser att det kan vara svårt att nå nya publikgrupper 

för museet pga. läget på Skeppsholmen. Det finns ingen omedelbar målgrupp på ön. Å andra sidan 

skapar avståndet att publiken som kommer till Moderna Museet aktivt gjort ett val att besöka museet, 

i motsats till Botkyrka konsthall där besökare ibland hamnar på museet oplanerat. Genom att satsa på 

dialog och pedagogisk verksamhet vill museet skapa upplevelser för barn och unga som gör att de 

även kommer till museet som vuxna. Museet vill genom arbetet med publik skapa framtidens publik 

och på det sättet genom den demokratiska logiken stärka sin position i relation till kulturpolitiken. Vi 

kan även se den nodalpunkten kvalitet, här är momenten angelägenhet och bred målgrupp. För 

museet är det viktigt att genomdriva en angelägen publikverksamhet för en bred publik. Det är 

kvalitet för museet.  

4.4 Konstprofessionella logiken i Moderna Museets och Botkyrka konsthalls 
publikarbete 

Målet med den konstprofessionella logiken är att skapa konst av hög konstnärlig kvalitet med 

värdeord som t.ex. nyskapande, kritiskt tänkande och professionellt hantverk. Vi har använt oss av 

begreppet konstnärlig kvalitet även om själva ordet kan ses som problematiskt. Vi beslöt oss för att 

använda ordet kvalitet eftersom det funnits med i de nationella kulturpolitiska målen sedan 1996. 

Inom kulturfältet har begreppet varit omdebatterat länge och genusvetaren Vanja Hermele har bl.a. 

hävdat i en rapport till Konstnärernas riksorganisation att tal om kvalitet och konstnärlig frihet 

används för att hålla jämställdhetsreformer borta från att ifrågasätta konserverande normer av ett 

manligt definierat kulturarv (Karlsson, 2010, s. 189). I kulturutredningen som Alliansregeringen 

sjösatte 2007 kom utredningen fram till att de ville stryka begreppet konstnärlig kvalitet. David 

Karlsson skriver att det mest uppseendeväckande inte var att de ville ta bort begreppet utan hur de 

motiverade det: ”Innebörden av konstnärlig kvalitet har hittills inte kunnat preciseras.” (Karlsson, 

2010, s. 190) Karlsson hävdar att kvalitetsproblemet hört till kulturpolitikens vardag och att ta bort 

det är ett tecken på ett administrativt obehag att konfronteras med ett undflyende fenomen. Hen 

skriver däremot att konstnärlig kvalitet måste vara något som diskuteras hela tiden från verk till verk. 

Det är däremot inget godtyckligt utan något som uppstår genom en sakkunnig och öppen diskussion 

som ständigt måste ompröva skäl och argument.  Efter en högljudd debatt bestående av mycket 

motstånd och efter remissvar bestämde sig regeringen för att återinföra begreppet konstnärlig kvalitet 

i målen (Karlsson, 2010, ss. 190-197).  
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4.4.1 Konstprofessionella logiken – Botkyrka konsthall 
 

”Det är intressant att arbeta med samtida och experimentell konst som alltid har relevans till 

platsen….att publiken är en del av konsten, det är Botkyrka konsthall. Det är det som gör oss unika. 

Det är det som gör det spännande även för folk från andra regioner och länder att åka hit och titta på 

konsten.” (Andersson-Blecher, 2016) 

Enligt en av våra respondenter skiljer sig konsthallens uppdrag från andra kommunala konsthallars 

då den inte endast riktar sig till den lokala konstscenen, som ett galleri för de lokala konstnärerna 

utan förutom medborgarens perspektiv deltar i en större samhällsdiskussion och har ett program som 

spänner sig från det lokala till det internationella. Konsthallen skall alltså arbeta utifrån platsen 

Botkyrka, lyfta konst och deltagande skapande och knyta dessa till den internationella konstarenan. 

(Andersson-Blecher, 2016) 

”För oss är det en konstnärlig kvalitet att ha utrymmet för att lokala aktörer gör sitt avtryck.” 

(Andersson-Blecher, 2016) 

På Botkyrka konsthall har kvalitetbegreppet att göra med att arbeta från platsen. En av 

respondenterna berättar att de i projektet DIN satt upp olika mål för kvalitet som hade med den nya 

metoden att göra. Projektet DIN innehöll en utställning och en tidskrift som genererade nya möten. 

Personer som tidigare känt att de inte kunde ställa ut på konsthallen hörde av sig. Att skapa möte där 

lokala aktörer får sätta avtryck är konstnärlig kvalitet. Men respondenten påpekade att perspektivet 

även måste korrespondera med den internationella samtidskonsten. En annan respondent sade att hög 

kvalitet inom publikarbete är att kunna arbeta med det konstpedagogiska arbetet en längre period 

med en grupp och ha möjligheten att dyka djupt in i tematiken och de konstnärliga samtalen. Precis 

som det står i konsthallens enhetsplan stödjer konsthallen yngre förmågor i kommunen genom 

mentorskap. De vill att Botkyrka konsthall skall vara en plats där framtidens konstnärer får stöd och 

möjlighet att experimentera samt utvecklas. Kommunen har ett stödsystem i form av stipendier som 

unga med kreativa intressen kan söka för bl.a. sin första utställning. På det sättet vill kommunen vara 

möjliggörare, i enlighet med Botkyrka konsthall (Andersson-Blecher, 2016). 

Då konsthallen har arbetat med medborgarens fokus har det varit tvungna att utveckla nya metoder 

för att det är ett nytt sätt för dem att engagera deltagare. Detta har påverkat värderingar som berör 

den konstprofessionella logiken och det kulturella kapitalet på konsthallen. En respondent berättar att 

de länge ansett att de arbetat med den lokala kontexten men då de under det sista året skruvat till 

fokuset och provat nya metoder insett att de inte gjort det tidigare. I utställningen DIN bjöd de in den 

lokala organisation Orten i fokus, som består av bl.a. journalister och konstnärer i Botkyrka, och 

frågade vad de ville göra för program i utställningsrummet. Gruppen svarade att de ville göra en 

tidning och en utställning (Andersson-Blecher, 2016).  

”Det blev en helt annan arbetsmetod för oss. Vi var tvungna att kliva åt sidan och släppa makten. Vi 

måste utmana oss själva då utställningslokalen gavs till en lokal aktör.” (Andersson-Blecher, 2016) 
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Enligt Bourdieu kunde man hävda att konsthallens personal har ett högt kulturellt kapital men i den 

andra kontexten bestod det höga kapitalet av något annat. De var tvungna att kliva åt sidan och ge 

plats åt de lokala rösterna. En respondent uttrycker det så här:  

”Det kan vara provocerande då vi är skolade i att vi är experter, och det är vi ju också inom vårt fält. 

Det handlar om att känna sig trygg i sin roll och känna att man inte blir hotad eller utmanövrerad av 

att flera kommer in i en process. Personligen känner jag att det är just det här som är spännande. Hur 

bygger man en institution på det här sättet? (Andersson-Blecher, 2016) 

Respondenten berättade även att konsthallen länge arbetat med att konsten skall överraska och 

berätta något nytt. Men att de nu bytt strategi och börjat undersöka hur Botkyrkabon kan bli 

bekräftad. 

”Det känns som Botkyrka som plats behöver bli bekräftad ännu mera för att sedan navigera in mot 

det där de inte känner till. Det har varit en resa för mig. För jag har alltid tänkt att man vill bli 

överraskad och se någonting nytt, att det är inneboende i att ta del av konst och kultur…Men 

deltagande är även viktigt. (Andersson-Blecher, 2016) 

Bourdieu skriver att konstbesökare inte främst önskar att bli bemötta av konstprofessionell 

kompetens utan av ”Status- inducted familiarity” (Bourdieu, 1994, s. 251). Det kulturella kapital en 

person har måste alltså korrespondera med konsten för att man skall kunna tolka det och ta till sig 

det. Konsthallen har alltså gett plats till Botkyrkabon och enligt respondenten då nått en helt ny 

målgrupp som förr inte besökte konsthallen.  

Men respondenten säger att detta inte skett utan friktion. Hen beskrev det som att hen måste ständigt 

ha helikopterperspektivet och se hur allt hänger ihop. Är det något som skaver? Konsthallen utmanar 

definitivt den traditionella konstprofessionella logiken genom att öppna upp för det lokala 

deltagandet. Hen reflekterar över att utställningen DIN inte lockade den initierade konstpubliken som 

vanligtvis besöker konsthallen. Respondenten undrar om det kan bero på att de inte lyfte fram 

specifika konstnärer med resultatet att den vanliga konstpubliken uteblev (Andersson-Blecher, 2016).  

En annan respondent uttryckte att hen tycker att det senaste årets program med medborgarens fokus 

har varit mycket intressant men att konsthallen inte får tappa den konstprofessionella konsten. Den 

har en mycket viktig plats på konsthallen och är som en motor för inspiration i det pedagogiska 

arbetet. Hen berättade även att de fått reaktioner på att de lokala konstnärerna inte var tillräckligt 

lokala då någon t.ex. flyttat från Botkyrka och nu bodde någon annanstans. Huvudsakligen var dock 

mottagandet positivt. Nu skall konsthallen göra en egen undersökning där de kommer att fråga olika 

människor i konstfältet hur de ser på konsthallens image idag (Gezelius, 2016). 

Begreppet med armlängds avstånd är viktigt inom den konstprofessionella logiken. Politiker skall 

inte detaljstyra verksamhet då de konstprofessionella anses ha mest kompetens att bedriva angelägen 

och aktuell konst med konstnärlig höjd.  En respondent berättar att konsthallen har ett nära samarbete 

med kommunen och deras intressen går i samma riktning. Samtidigt poängterar respondenten att de 

aldrig upplevt att kommunpolitiker eller tjänstemän direkt velat påverka konsthallens program och 
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innehåll. Hen anser att konsthallen till stor del själv har fått möjligheten att definiera sitt uppdrag 

genom ett organiskt sätt som kommunpolitikerna lyssnat på. Respondenten berättar att då de är en 

liten grupp anställda arbetar de mycket nära varandra och alla i arbetslaget har en möjlighet att 

påverka programmet. De anställda utvärderar sina olika aktiviteter själva efter varje aktivitet och 

reflekterar över vad som fungerade och vad som inte gjorde det, i enlighet med den 

konstprofessionella kompetensen och det kulturella kapital de har. Sedan ändrar de aktiviteterna om 

det behövs (Andersson-Blecher, 2016).  

Konsthallen samarbetar också med konsthögskolor och får genom det ta del av unga konstnärer med 

konstprofessionell bakgrund samt konstnärlig forskning. Detta ger en konstprofessionell legitimitet 

till verksamheten. 

Vi kan se att de anställda på Botkyrka konsthall har ett högt konstnärligt kapital och tillhör det 

konstprofessionella fältet. Kommunen håller sig på armlängds avstånd från de professionella, som 

med finess förvaltar kommunens kulturpolitik och arbetar för att bevara den plats de har på den 

internationella konstarenan. För att kommunens kulturpolitik med medborgarens fokus skall komma 

till sin rätta har de konstprofessionella tagit ett steg tillbaka och gett plats åt lokala aktörer som gör 

avtryck på konsthallen. Vi tolkar det som att det skett en kreolisering av metoderna som konsthallen 

arbetar med och hur de legitimerar konstnärlig programmering och verksamhet. Det som tidigare 

ansetts ha högt konstnärligt kapital har transformerats genom de lokala rösterna till något nytt. Vi 

kan se att en demokratisk logik har tagit plats inom fältet och skapat nya metoder att arbeta på och 

legitimera konstnärliga val. Reaktionen på kreoliseringen av verksamheten har varit positiv men även 

skapat negativa reaktioner av personer som ifrågasätter vad som är konstnärlig kvalitet. 

Medborgarens fokus är också ett begrepp som går att problematisera då man kan ställa frågan vem 

som egentligen är lokal? Hur länge måste man ha bott på en plats för att vara lokal? Måste man bo 

där permanent? Förändringarna har också skapat osäkerhet på konsthallen om hur de ses inom den 

konstprofessionella arenan och därför tror vi att de har inlett en undersökning om detta. På Botkyrka 

konsthall anser vi att den demokratiska logiken trängt in i det traditionellt konstprofessionella fältet 

och skapat en transformation av värdegrunder som kunde liknas vid kreolisering. Nodalpunkten i 

arbetet med kvalitet i publikarbete är inte det konstnärliga kapitalet i Bourdieus traditionella mening. 

Medborgarens fokus har förskjutit det konstnärliga kapitalet och förändrat begreppet kvalitet. Vi 

anser att nodalpunkten är medborgarens fokus, då begreppet inte går att bortse ifrån. Det är en 

radikal förändring och nu blir det intressant att se hur konstarenan tar emot förändringen på längre 

sikt. Även om konstnärlig kvalitet, enligt den konstprofessionella logiken, inte får en så stor plats i 

samtalet tror vi att konstprofessionella värderingar är viktiga för konsthallen för att behålla det 

kulturella kapitalet som konsthallen strävar efter på den internationella konstarenan. Vi tror att den 

internationella konstscenen tvingar på konsthallen logiker som styrs av det konstprofessionella 

kapitalet. Detta kommer att analyseras mera ingående under den konstprofessionella logiken.  
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4.4.2. Konstprofessionella logiken- Moderna Museet 
 

På Moderna Museet består ett bra publikarbete av ett brett utbud som når så många som möjligt. 

(Carlberg, 2016). 
 

”Syftet är att berätta om konsten. Vårt mål är i vårt uppdrag att förmedla konsten som finns på 

museet på bästa sätt.” (Stalfelt & Berglund, 2016) 

Museet skall förmedla konsten och det gör man genom ett brett program för olika målgrupper. Det är 

inte mängden deltagare som är viktigt utan mängden utbud av högsta kvalitet. För att göra ett bra 

arbete med publik berättar våra respondenter att samtalet om konstnärlig kvalitet är något som finns 

med i arbetet på museet hela tiden (Carlberg, 2016). 

”Vi diskuterar kvalitet i alla våra val. I alla våra val av program. Kvalitetsbegreppet finns med i alla 

våra diskussioner….kvalitetsbegreppet är en helt naturlig del av våra diskussioner då vi planerar. Vi 

frågar oss hur vi kan höja kvaliteten och vad är kvalitet.” (Carlberg, 2016) 

Respondenterna beskriver det som att då man besöker Moderna Museet skall man få det bästa 

bemötandet av värdarna, i butiken skall det finnas ett unikt utbud i olika prisklasser, i caféet skall 

man få den godaste espresson och guiderna samt konstpedagogerna skall ha hög kompetens samt 

hålla intressanta aktiviteter av högsta kvalitet. Flera respondenter reflekterar att begreppet kvalitet 

kan betyda olika saker för olika publikgrupper. För en hemlös kan begreppet vara att bli mottagen 

med värme och bli bjuden på fika, för ett barn kan det vara att få göra ett konstverk och för en 

utlandsfödd kan det vara att få ta del av en visning på sitt modersmål. En respondent säger att kvalitet 

i det pedagogiska arbetet är då besökaren stannar upp och reflekterar över konstverken. Genom 

visningar och andra aktiviteter kan besökaren få en aha- upplevelse som öppnar upp nya sätt att tänka 

och se på världen. T.ex. har detta hänt upprepade gånger med Marcel Duchamps flasktorkare. 

Genom att ge en teori och bakgrund till konstverket kan helt nya dimensioner öppnas (Gateau, 2016) 

(Stalfelt & Berglund, 2016).  

”Då blir det nästan som att ge en heroinspruta, de kan bli alldeles frälsta. Om man har 100 personer 

så kanske ett par tre stycken har blivit frälsta för livet.” (Stalfelt & Berglund, 2016) 

Många av konstkurserna och helgaktiviteterna för barn och unga är mycket populära, och blir 

slutsålda direkt även om de ofta tar en avgift för aktiviteterna, berättar en respondent. Museet har 

nämligen ett trumfkort då det är ett konstmuseum, vilket t.ex. en kulturskola inte är. De har deltagare 

som kommer långa vägar för att delta på kurser och då är det en fördel att museet har bra service 

gällande parkering, restaurang, butik och café (Stalfelt & Berglund, 2016). 

Det är mycket hög konkurrens att få ett jobb på Moderna Museet förmedlingsavdelning och för att 

bli anställd på museet som konstpedagog eller guide behöver man en hög meritnivå. En respondent 

berättar att många av värdarna och konstpedagogerna är doktorander i konstnärliga ämnen eller 

konstnärer. 
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”Då man kommer som ny guide får man passera ett nålsöga genom en provvisning. Klarar man inte 

det blir man inte anställd. Vi accepterar inte heller att guider har papper då de pratar. Det ställs höga 

krav. ” (Carlberg, 2016) 

Många av museets anställda har arbetat på museet i över 10 år och har mycket erfarenhet av 

verksamheten. Mycket av kvalitetsbegreppet ligger alltså inom den konstprofessionella logiken på 

Moderna Museet. Det konstnärliga kapitalet förmedlas genom de olika programmen, visningarna och 

pedagogiska satsningarna, enligt museets vision: ”Moderna Museet är ett av världens ledande museer 

för modern och samtida konst med en samling av högsta internationella kvalitet.” (Moderna Museet, 

2015) 

En av respondenterna berättade att varje avdelning har stor frihet att forma sitt arbete i samklang med 

verksamhetsplanen. Hen beskriver det med principen “på armlängds avstånd” och att staten ger de 

konstprofessionella stor frihet att forma innehållet av verksamheten. Ledningen på museet har tillit 

till att intendenterna, konstpedagogerna och guiderna bedriver verksamheten på det bästa sättet då de 

just har ett högt kulturellt kapital gällande konst och publikarbete (Carlberg, 2016). 

Genom intervjuerna får vi uppfattningen att man framför allt legitimerar beslut genom sin 

yrkeskompetens och erfarenhet snarare än styrdokument. De mycket erfarna medarbetarna får stor 

frihet att själva forma hur de lägger upp sina arbetsuppgifter då de har ett högt kulturellt kapital. Vi 

får uppfattning att mycket av styrningen av publikaktiviteter påverkas av vad som händer i 

organisationen och omvärlden snarare än anvisningar i instruktionen eller regleringsbrevet. Det 

kollegiala samtalet ligger till grunden för mycket av beslutsprocessen, då medarbetarna har högt 

kulturellt kapital och arbetsgivarna därmed har tillit till att de gör sitt arbete på det bästa sättet.  

Museet utbildar också sina anställda kontinuerligt, då det är viktigt att personalen t.ex. använder 

passande begrepp under visningarna. Ingen skall bli illa berörd, alla publikgrupper skall känna sig 

trygga och sedda. De anställda behöver ha kunskap om vilka ord och begrepp som används inom 

olika områden som t.ex. HBTQ- fältet. Då Moderna Museet hade en utställning som handlade om 

HBTQ- frågor bjöd de in RFSL till museet för att ge en kurs i vilka ord som var lämpliga att 

använda. Konstpedagogerna och värdarna måste alltid hålla en hög konstprofessionell kompetens 

(Carlberg, 2016).  

En av respondenterna berättar att de har mycket samarbeten med andra organisationer som har hög 

kunskap inom andra områden. Ett exempel är då Södertörns högskola arrangerade ett publikt samtal 

med den internationellt erkända filosofen och feministen Julia Kristeva. Vår respondent berättar att 

föreläsningen var helt i linje med det utbud museet vill presentera och attraherade mer än 300 

personer. Museet får mycket förfrågningar om samarbeten men kan bara inleda samarbete med en 

bråkdel av de som skickar förfrågningar. (Carlberg, 2016) Vår uppfattning är att de anställda har en 

hög konstprofessionell kompetens och får avgöra vilka samarbeten som passar museets verksamhet. 

En respondent beskrev det som att samarbetena måste passa platsens anda (Carlberg, 2016).  
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Vår analys är att den konstprofessionella logiken är mycket stark på Moderna Museet där man vill 

erbjuda ett program för publik av högsta internationella kvalitet. För att behålla nivån är den höga 

konstprofessionella kompetensen viktig och ett samtal om vad som är kvalitet förs ständigt. Vi kan se 

att en nodalpunkt på Moderna Museet är konstnärlig kvalitet. Denna kan ta sig uttryck på olika sätt 

beroende på vems perspektiv man har. För en familj kan det vara att ha kvalitetstid tillsammans på en 

tipspromenad bland museets samling, för en synnedsatt kan det vara att få ta del av samlingen genom 

en intressant syntolkning och för en anställd kan det vara att få samtala om kvalitet istället för mäta 

siffror. Genom det breda utbudet kommer även den demokratiska logiken in i samtalet om 

konstnärlig kvalitet men vår analys är att den konstprofessionella logiken inte är hotad. Man skulle 

dock kunna ifrågasätta om det är möjligt att ha ”alla” som målgrupp, då det kan ses som en 

omöjlighet att attrahera alla. Men i och med att det är ett statligt museum måste museets erbjuda 

aktiviteter som kan vara aktuella för alla svenskar. Ur det perspektivet får den demokratiska logiken 

en stark position. Vår uppfattning är dock att i och med att det är en omöjlighet att nå alla tappar den 

demokratiska logiken sitt värde och den konstprofessionella logiken förblir ohotad. Museet erbjuder 

ett brett utbud men målet att nå alla får inte fäste i praktiken, då det kunde ses som en omöjlig 

uppgift. Vi föreslår att man här kan se en lös koppling, då museet påstår sig arbeta mot något som är 

en omöjlighet och samtidigt fortsätter museet bedriva verksamheten genom ett brett utbud. Brett 

utbud är inte detsamma som att nå alla. Det kan speglas av begreppet “tillräcklig kvalitet”, som lyfts 

fram i Moderna Museets årsredovisning och vi analyserar under nästa rubrik om managementlogiken 

på Moderna Museet. 

4.5 Managementlogiken i Moderna Museets och Botkyrka konsthalls 
publikarbete 

 

Effektivitet är ett centralt begrepp inom managementlogiken och kopplas inte sällan till kvalitet, då 

det sistnämnda kopplas till mätning. I analysen av styrdokumenten kan vi se att mätning är något 

institutionerna måste arbeta med oavsett om de vill det eller inte. I och med samhällsutvecklingen i 

stort har kulturorganisationer tagit allt mera intryck från näringslivet och managementtekniker 

gällande mätning av resultat och mål (Tomson & Svensson, 2016, ss. 34-35). Genom idéer som bl.a. 

New Public management har introducerat har man hittat nya sätt att mäta kvalitet och i dessa teorier 

har kunden en central roll då just kundens behov och krav på kvalitet skall tillfredsställas och mätas. 

Medborgaren, klienten och publiken får en central roll och mera makt just i rollen av kund (Roland, 

2012, ss. 26-27). Statliga och kommunala institutioner måste mäta publikarbete enligt sina 

styrdokument. Men det är inte enkelt att mäta en upplevelse och därmed mäter man oftast publikantal 

och mångfald av publik samt intäkter och kostnader. 

4.5.1 Managementlogiken- Botkyrka konsthall 
 

2014 antog Botkyrka kommun Strategin Kreativa Botkyrka, efter att de under de senaste 15 åren 

arbetat med en upplevelsesatsning. Under upplevelsesatsningen startade många kreativa och 

kulturella företag, besöksmål byggdes och flera större festivaler och evenemang etablerades i 
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kommunen, bl.a. Botkyrka konsthall, Subtopia, Cirkus Cirkör, Fanzingo, Filmbasen och Xenter. 

Upplevelsesatsningen formades under samma period som den statliga satsningen på 

upplevelseindustrin uppkom (Botkyrka kommun, 2014). Klara Tomson skriver i boken Kampen om 

hur den svenska staten inspirerades av den brittiska satsningen på ”Creative Industries”, där man 

lyfte fram kulturens och kreativitetens tillväxtpotential för regioner, nationer och EU (Tomson & 

Svensson, 2016, s. 97). Eglé Rindzeviciute beskriver i samma bok hur nyliberal styrning med 

tyngdpunkt på kommersialisering och marknad var tongivande i den brittiska ”Creative Industries” 

(Tomson & Svensson, 2016, s. 76).Satsningen på upplevelseindustrin kom snart att utvecklas i 

Sverige till satsningen på kulturella och kreativa näringar. Botkyrka kommun var tidigt med i 

upplevelsesatsningen men 2014 antog man den nya satsningen. Kommunen skriver att man gjort 

många framgångar med upplevelsesatsningen men att det trots det var många Botkyrkabor och lokala 

aktörer som inte kände sig delaktiga i arbetet. Fortsättningsvis fanns det stora skillnader mellan 

människors sociala livsvillkor, vilket gjorde att många inte hade möjlighet att delta i det kreativa 

Botkyrka. Botkyrka kommunchefen Mattias Jansson myntade i detta sammanhang begreppet 

“medborgarens fokus” och den nya strategin för ett kreativa Botkyrka lade Botkyrkabon i centrum 

(Botkyrka kommun, 2014). Från att arbeta för att vara en kommun som ville sätta sig på kartan som 

en kreativ kommun dit många vill resa, fokuserade man nu på medborgarens perspektiv. Man ville 

utveckla en attraktiv kommun genom att satsa på de som bor i kommunen. Kulturella och kreativa 

näringar utvecklades med logiker som kan härledas till managementteorier med målstyrning och 

effektivisering som verktyg. Med den nya satsningen lyfte man däremot fram aspekter av den 

demokratiska logiken genom medborgarens fokus. Vi kan dock se att managementlogiken från 

upplevelsesatsningen har gått vidare i satsningen Strategin Kreativa Botkyrka men att fokus har 

skiftats från “medborgaren i fokus” till “medborgarens fokus”.  

I Botkyrka konsthalls enhetsplan ser vi tydliga kopplingar till målstyrning och mätning i 

managementlogikens anda. Som tidigare nämnts i kapitlet om den byråkratiska logiken har mätbara 

mål och åtaganden satts upp för både Kultur- och fritidsnämnden och för Botkyrka konsthall. De kan 

t.ex. handla om ”antalet besökare som är positiva till personalens bemötande (85%)” eller ”andel 

besökare som anser att de kan påverka verksamheten om de skulle vilja det (80%)”. Åtaganden för 

konsthallen ser bl.a. ut så här: ”2016 ska Botkyrka konsthall testa och utvärdera nya metoder för att 

utgå från medborgarens fokus. Detta kommer att ske genom utställningsverksamheten och 

programgenomförande” (Botkyrka Kommun, 2016).I enhetsplanen står det också att konsthallen 

regelbundet skall rapportera nyckeltal och mätbara mål. Under 2016 vill konsthallen komplettera 

redovisningen med en undersökning av vilka konsthallens besökare är och var de bor, vad de 

uppskattar med verksamheten och varför de inte når vissa målgrupper. Nya metoder för att mäta 

konsthallens verksamhet skall utvecklas för att nå kvalitativa och kvantitativa resultat (Botkyrka 

Kommun, 2016). 

Vartannat år görs en medborgarundersökning om kultur och fritid samt en brukarundersökning i 

enkätform där kommunen försöker kartlägga kvaliteten på verksamheten. Man vill beräkna hur 
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mycket deltagare de olika verksamheterna har, vilket kön de har och vad de tycker om 

verksamheterna i syftet att utveckla verksamheterna (Botkyrka Kommun, 2016). 

Konsthallen har en nära dialog med chefen för Kultur- och fritidsförvaltningen och redovisar budget 

och mål till kommunens handläggare. Konsthallen har inte en egen årsredovisning utan är en del av 

kommunens årsredovisning. En av våra respondenter uttrycker att det är väldigt svårt att arbeta med 

de kvantitativa målen i nyckeltal och antal besökare. Hen tycker också att frågorna i 

medborgarundersökningen är trubbiga och speglar inte konsthallens verksamhet. I perioder har 

konsthallen haft egna enkäter för att komplettera resultaten från medborgarundersökningen. Hen 

påpekar att man självklart skall mäta en kommunal verksamhet men inte på det sättet. En offentligt 

finansierad verksamhet har alltid en blick på sig och det skall den ha, tycker hen. Respondenten 

berättar att de och de andra kulturaktörerna försöker påverka kommunpolitiker att se på mätning av 

konst på ett annat sätt. De vill hitta nya metoder för att mäta kvalitet då det idag går att mäta värden 

på bättre sätt, hävdar respondenten (Andersson-Blecher, 2016). 

Konsthallen har en mycket begränsad budget om man t.ex. jämför med Moderna Museet. Men då de 

är en del av den kommunala kroppen kan kommunen effektivisera resurserna genom att t.ex. 

Botkyrka kommuns kulturskola använder konsthallens ateljé då den inte används av konsthallen 

(Gezelius, 2016). I enlighet med enhetsplanen skall konsthallen utveckla arbetssätt i samarbete med 

andra förvaltningar som bidrar till att flera unga vuxna blir sysselsatta. Detta har konsthallen t.ex. 

gjort genom feriepraktikanter inom Junior Residence som arrangerades i Fittja sommaren 2016.   

Vi kan se att begreppet medborgarens fokus går i linje med managementlogiken som ofta ses i 

dagens samhälle där just medborgaren, klienten och publiken får en viktig position genom kundens 

roll. I Botkyrka konsthalls verksamhet handlar det inte om att kunden skall bidra till ekonomisk 

tillväxt genom konsumtion då många aktiviteter på konsthallen är gratis. Men medborgaren som 

kund ställs istället mot skattebetalarnas pengar och därför blir medborgaren perspektiv viktig i 

relation till att legitimera kommunal verksamhet. Då konsthallen är en del av den kommunala 

kroppen kan konsthallens lokaler och resurser användas effektivt och utnyttjas av andra intressenter i 

kommunen. Konsthallens personal upplever det problematiskt med mätning av nyckeltal och 

kvantitativa mål men kan heller inte frånsäga sig det eftersom mätning av mål- och resultat verkar 

vara en central del i kommunens politik för att legitimera val. Mätning av aktiviteters angelägenhet 

för medborgaren är en nodalpunkt i Botkyrka kommun som konsthallen inte kan ignorera. 

Konsthallens personal arbetar för att metoderna för mätning skall bli mera anpassade efter behov 

som konstnärliga verksamheter har. En annan nodalpunkt är medborgarens fokus samt begreppet 

utveckling. Det sistnämnda hittar vi i styrdokument och i intervjuerna när respondenterna pratar om 

publikarbete. 

4.5.2 Managementlogiken- Moderna Museet 
 

För att effektivera arbetet och spara resurser berättar en respondent på Moderna Museet att de ofta 

samarbetar med andra organisationer som bland annat museets vänorganisation, ideella 
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organisationer och Litteraturfestivalen. I instruktionen från staten står det också att museet skall 

samverka med högskolor och det gör museet t.ex. med Södertörns högskola. Moderna Museet har 

inte svårt att hitta samarbetsparter, enligt en respondent, eftersom det är väldigt många som vill vara 

knutna till museet pga. deras rykte och plats på konstarenan. Många ställer tom. upp gratis för att få 

vara i museets kontext (Carlberg, 2016). Moderna Museet har alltså erövrat ett så högt kulturellt 

kapital att det även stärker deras ekonomiska kapital genom att samarbetsparterna investerar sina 

resurser i aktiviteterna på Moderna Museet. Flera respondenter betonade att museet måste vara 

mycket noga med resurser och tänka effektivt då museet ju bekostas till stor del av det svenska folket 

genom skattebetalarnas pengar (Gateau, 2016) (Carlberg, 2016) 

För att stärka varumärket, öka försäljningen, dra in intäkter, attrahera publik och nå nya målgrupper 

arrangerar avdelningen för kommunikation evenemang som är kommersiellt betonade (Moderna 

Museet, 2016, ss. 23-25). En av våra respondenter lyfte fram att deras lokaler är mycket passande 

och attraktiva för sponsors- och företagsevenemang. Varje uthyrning skall inledas med en 

introduktion om Moderna Museet, med målet att öka kunskap på museet i allmänheten. (Gateau, 

2016)Verksamheten planeras generera en vinst till museet på 1,5 miljoner kr i året, efter avdrag av 

alla kostnader (Moderna Museet, 2016). Genom fri-entréreformen har Moderna Museet förlorat 

intäkter som till viss del täcks av staten och museet är därför en blandekonomi för att även själv 

kunna dra in intäkter. 

Moderna Museet är däremot en av fem myndigheter som lyfts fram av staten för att göra 

kvalitetsredovisning. I årsredovisningen refererar museet till Framtidskommissionens 

underlagsrapport där det står att ”Mätbarhetens logik är en Akilleshäl för kulturen”. (Moderna 

Museet, 2015, s. 7). Museet lyfter fram att konst syftar till att skapa meningsskapande upplevelser 

och inte primärt till att sälja biljetter eller attrahera ett stort antal besökare. Därför använder de sig av 

kvalitetsredovisning, där de redogör för kvantifierbara siffror men även beskriver kvaliteten i arbete 

genom argumentation. Museet skriver att kvalitet inte är ett objektivt definierbart begrepp. Kvalitet 

är något som man måste omdefiniera ständigt i mötet med nya situationer. Det är en pågående 

process av att definiera. Museet skriver att de vill nå ”tillräcklig kvalitet” genom att ha en budget i 

balans, uppnå uppdragsgivarens mål, som finns i styrdokumenten, samt svara på de förväntningar 

som åläggs institutionen av den internationella och nationella konstvärlden. De vill svara för den 

plats de haft i konstvärlden och fortsätta vara relevant och angeläget samtidigt som de skall uppnå 

myndighetens ekonomiska och byråkratiska krav. Museet skriver att ”Tillräcklig kvalitet ska i så fall 

förstås som den ideala kombinationen av ett antal betingelser som gör att utväxlingen mellan satsade 

resurser och utfallet av desamma står på plus” (Moderna Museet, 2015, s. 7). I processen av att 

beräkna kvalitet måste de hela tiden kunna svara på frågan ”varför” de legitimerar detta och inte 

detta val. Genom att sätta ord på vad de anser vara kvalitet skapar de en medvetenhet om den egna 

organisationen vilket är en ständig dialog mellan medarbetarna, konstnärerna och publiken. Men 

analysen måste sedan sättas i handling och endast då analys och handling genomförs i praktiken kan 

man nå kvalitativa resultat. 
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Då vi i intervjusituationen tog upp frågor om mål och kvalitet i årsredovisningen svarade en 

respondent att de inte arbetar med målformulering och mätning av de publika aktiviteterna. Istället 

för målformuleringar använder de ordet utbud. Avdelningen för förmedling presenterar utbud i 

verksamhetsplanen men inte antal evenemang eller publikräckvidd. 

”Vi formulerar vad vi skall göra i utbud. Den innebär inte längre att vi har målformulering, vi hade 

det förut men det har tagits bort….Därför att det blev kvantitativa mål som inte var relevanta.” 

(Carlberg, 2016) 

Vi kunde se att det på Moderna Museet fanns olika inställningar till managementdiskursen i 

samhället. På förmedlingsavdelningen kunde vi urskilja en antagonism, enligt Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe, mot managementlogiken. Respondenten betonade att de inte förhåller sig till mål 

som går att mäta med besökssiffror och istället hade bytt ut ordet mål mot utbud. Däremot arbetar 

kommunikationsavdelningen med publikstatistik och intäkter och den avdelningen måste tydligt 

förhålla sig till managementlogiker som finns i samhället och som dikteras genom regleringsbrevet.  

Respondenten på avdelningen förmedling berättar att de gör beslut genom den professionella 

kunskapen de har och den erfarenheten de fått under sina år på museet. Genom sin kännedom om 

organisationen kan de avgöra om utbudet är möjligt att verkställa, som en del av museets 

publikarbete. På förmedlingsavdelningen mäter de alltså inte målen på publikarbetet kvantitativt, 

utan istället har de möten varje vecka där de diskuterar hur veckans arbete fungerat. 

Avdelningschefen kan också själv utvärdera evenemang. Det kollegiala samtalet är starkt på 

avdelningen och samtidigt är de måna om att inte gå in på andra avdelningars arbetsområden. Flera 

respondenter svarar att de inte kunde uttala sig om saker som inte tillhör avdelningen ansvarsområde. 

Enligt vad vi ser är tankar om effektivitet i organisationen viktiga just då det är en statlig institution 

som bekostas av skattebetalarna. Moderna Museet har utvecklat kvalitetsredovisning där mätbara 

mål presenteras parallellt med argumentation om kvalitet. Vår tolkning är att som offentlig institution 

kan man inte undvika mätning av kvalitet i kvantitativa mål. Vi kan dock se att redovisningen av 

verksamheterna är i förändring och kompletteras med konstkvalitativa argument. En nodalpunkt är 

kvalitet. Däremot skiljer sig denna nodalpunkt från den konstprofessionella nodalpunkten kvalitet. 

Skillnaden är momenten som vi presenterar under den avslutande rubriken. Vi anser också att 

utvärdering är en nodalpunkt med momentet mätning. Vi frågar oss om det inte går att se en 

förändring av redovisning av publikaktiviteter, speciellt i relation till de prioriterade grupperna som 

barn, tillgänglighet och mångfald. Kanske har det skett en kreolisering just inom redovisning av 

publikarbetet för de prioriterade grupperna där kvalitativa mått bytts ut mot antal utbud. På Moderna 

Museet kan vi se ett motstånd genom antagonism mot managementlogiken och mätning specifikt. På 

museet vill man inte vara en del av managementlogiken, som blivit en institutionaliserad norm i 

dagens samhälle. Men pga. regleringsbrevet kan man inte heller vara utanför den. 
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5.1 Påverkar publikarbetet kärnverksamheten? 
 

Som vi tidigare nämnt presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en 

lagrådsremiss om en ny kulturarvspolitik den 8 december 2016 (Regeringskansliet, 2016). I remissen 

formuleras prioriteringar inom kulturarvspolitiken och bl.a. presenteras en ny museilag. Regeringen 

betonar att kulturarvets värden skall komma alla medborgare till del och vidareutvecklas så att det 

blir angeläget för alla, att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att besökarens 

medskapande och engagemang främjas. I remissen vill man se museerna som kunskapsinstitutioner 

där även den publika verksamheten anges i lagen. Man vill också utöka stödet till museala 

verksamheter som arbetar för det civila samhällets och de nationella minoriteternas kulturarvsarbete. 

Samtidigt vill man hålla museum oberoende och ”…I lagen förtydligas att politiken inte ska lägga sig 

i innehåll eller perspektiv i museiverksamheterna.” (Regeringskansliet, 2016) Att stärka devisen på 

armlängds avstånd kan vara ett svar på den debatt som förts tidigare i år där kulturministerns politik 

har kritiserats för att tvinga på museum ett normkritiskt perspektiv. Ola Wong har tom. anklagat 

regeringen för att förvandla museum till propagandacentrum (Wong, 8). 

 

Vår tolkning är att publikarbetet på konstinstitutionerna till stor del just ansvarar för de områden som 

berörs direkt av den nya remissen. Det är just inom publikarbetet som man arbetar med prioriterade 

målgrupper och skapar broar till konsten genom att göra den tillgänglig för en mångfald av olika 

publikgrupper. Arbetet skapar delaktighet genom visningar, kurser och workshops. Alliansregeringen 

intog de nuvarande kulturpolitiska målen genom Tid för Kultur och där ansåg man att det inte fanns 

någon motsättning mellan konst och ekonomisk tillväxt i enlighet med managementlogiken 

(Kulturdepartementet, 2009). Den nuvarande regeringen har en annan kulturpolitik som mera 

grundar sig på demokratiska värderingar och logiker.   

5.2 Påverkar publikarbetet kärnverksamheten på Botkyrka konsthall? 
 

Botkyrka konsthall är i en förändringsfas där det pedagogiska publikarbetet och utställningarna allt 

mera växt ihop. Barnens och ungdomarnas konstverk har fått plats i utställningarna sida vid sida med 

professionella konstnärer, konstverkstäderna har tidvis blivit en del av konstrummet och definitionen 

av vem som är en professionell konstnär har omprövats. Respondenterna berättar att konsthallen 

försökt hitta nya metoder för att undersöka vad som medborgarens fokus verkligen betyder för 

konsthallen. Vi anser att det genom processen har skett en kreolisering av vad som är 

konstprofessionellt och hög kvalitet. Konsthallen har inte släppt de traditionella konstprofessionella 

värderingarna för samtida konst med hög konstnärlig höjd men i och med projekten har 

värderingarna förskjutits och demokratiska logiker har fått stor plats. Då vi försökte definiera 

förändringen tyckte dock en av våra respondenter att det är mycket svårt att lägga ord på om det skett 

en förändring i själva kvaliteten av konstverken. Vi håller med och anser att vi endast kan lägga ord 

på de nya strategierna och metoderna för programmeringen av konsthallens verksamhet. 

Utställningarna har påverkats av publikarbetet då flera av projekten blivit konstverk som ställs ut på 
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konsthallen. En av respondenterna berättar om ett spel som de skapade på Fittja torg med 

feriearbetare sommaren 2016. Nu är spelet en del av konsthallens utställning. Deltagarperspektivet 

har alltså tydligt kommit in i konsthallens programmering. Som under den konstprofessionella-, 

demokratiska- , byråkratiska-, managementlogiken är nodalpunkten i hel publikarbetet på 

konsthallen medborgarens fokus och den demokratiska diskursen är stark. Dock betonar en av våra 

respondenter att de inte får tappa den konstprofessionella legitimiteten. Hen poängterar att de 

internationella konstnärerna som kommer till Botkyrka för att arbeta på konsthallen kommer med 

kunskap som de behöver. Konstnärerna ger respondenten inspiration och idéer för det pedagogiska 

arbetet. Genom att den demokratiska logiken fått större plats i programmeringen kan det ha skett en 

förskjutning av det kulturella kapitalet. Botkyrka konsthall har nu inlett en intervjuundersökning där 

de vill ta reda på hur externa personer ser på konsthallens image. Vi anser att det finns indikationer 

på att de nya metoderna på konsthallen kan bära frukt då det finns ett växande intresse i Europa för 

konst som bygger på ett förankringsarbete på orter utanför stadskärnan och förortens perspektiv. En 

ledande aktör är Liverpool Biennal. Våra respondenter betonade att det finns få studenter på Sveriges 

konsthögskolor som kommer från Botkyrka och att de vill arbeta för att stärka konstintresset för 

framtidens konstnärer i kommunen. De vill lyfta fram de röster som vanligtvis inte får plats på 

konstscenerna. En av respondenterna på konsthallen betonade som tidigare nämnt att hens 

huvuduppgift är att säkra att det finns en konsthall i Botkyrka om 20 år. För att det skall vara legitimt 

för kommunen måste det ägas och bäras av dem som bor i kommunen. 

5.3 Påverkar publikarbetet kärnverksamheten på Moderna Museet? 
 

Våra respondenter på Moderna Museet trodde inte att publikarbetet direkt påverkar 

kärnverksamheten på Moderna Museet, då utställningarna är mycket stora och dyra och man måste 

programmera dem många år i förväg. Ofta är de också en del av en längre turné som går till 

Helsingfors, Köpenhamn och Oslo då detta är kostnadseffektivt. Publikarbetet är enligt 

respondenterna en parasiterande verksamhet, som plastiskt följer museets utställningsprogram 

(Stalfelt & Berglund, 2016). Moderna Museet måste hålla en hög konstnärlig höjd för att behålla den 

internationellt erkända positionen. Däremot skulle museet inte vara en mångsidig och angelägen 

konstinstitution i världsklass utan förmedling av konsten genom program, verkstäder och publikt 

deltagande för en mångfald av målgrupper. Det skulle också vara tveksamt om museet skulle kunna 

uppnå kraven från regleringsbrevet utan publikarbetet. En av våra respondenter berättade att museet 

idag lägger mycket uppmärksamhet på miljön genom designen i foajén, värdarnas bemötande och 

restaurang- och caféverksamhet. Respondenterna betonade också att överintendenten Daniel 

Birnbaum brukar lyfta fram i sina tal publikarbetet på museet som något han är extra stolt för. 

Birnbaum har satsat på publikarbete vilket inte alla hans företrädare gjort i lika hög grad, enligt 

respondenterna. 

Vår slutsats är att ett attraktivt konstmuseum idag måste ha en bred verksamhet för att locka besökare 

men även för att vinna legitimitet hos kulturpolitiker och konstvärlden. Den konstprofessionella 

logiken måste vara stark på museet för att upprätthålla den internationella kvaliteten. Nodalpunkten 
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är alltså kvalitet men i publikarbete finns även nodalpunkten ”publik” baserat på den demokratiska 

logiken.  Genom mångfald och tillgänglighet i publikarbetet svarar institutionen för många av de 

krav som finns i regleringsbrevet baserade på ny publik samt barn- och ungdomsverksamhet. I det 

publika arbetet på museet finns det dock en stark konstprofessionell stolthet och kunskap och den 

demokratiska- och konstprofessionella logiken samexisterar inom en institutionell pluralism och 

komplexitet. De olika aktiviteterna har olika målgrupper och syften och kan samexistera parallellt 

genom en lös koppling. Tillsammans legitimerar de Moderna Museets existens inför staten och gör 

att verksamheten förblir ett museum i världsklass. 
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6. Avslutande ord 
Vi kan se att medborgarens fokus är en nodalpunkt som återkommer inom den konstprofessionella-, 

demokratiska-, byråkratiska- och managementlogiken på Botkyrka konsthall. Mätning är också en 

central nodalpunkt som återkommer på Botkyrka konsthall i den byråkratiska- och 

managementlogiken. På Moderna Museet kan vi däremot se nodalpunkten kvalitet inom alla fyra 

logiker vi analyserat. Däremot skiljer sig momenten för kvalitet, t.ex. inom den konstprofessionella 

logiken där momenten är kopplade till konstprofessionell kunskap och att hålla sig angelägna för en 

internationell konstpublik. Inom managementlogiken relaterar momenten däremot till antalet 

besökare och speciellt nya besökare. Inom den demokratiska logiken är det också kvalitet att nå 

publik i bemärkelsen bred publik och olika målgrupper. Då är momenten ny publik, tillgänglighet 

och barn samt unga. Vi kan alltså se att det inte är en hegemonisk diskurs som tar anspråk på att styra 

och reglera konstinstitutionernas publikarbete. Vi kan däremot se att det är många olika logiker som 

existerar i en institutionell pluralism. Den demokratiska logiken har definitivt ett starkt grepp om 

publikarbete och tar form på Botkyrka konsthall genom medborgarens fokus med inriktning på det 

lokala. På Moderna Museet lyfts däremot en bred målgrupp med prioriterade grupper fram, vilket 

korresponderar med deras nationella uppdrag. Vi finner det intressant att den demokratiska diskursen 

är så stark på både kommunal och statlig nivå. Botkyrka konsthall som befinner sig på en kommunal 

nivå, med fokus på det lokala och kommunens medborgare, och Moderna Museet som befinner sig 

på en nationell nivå, med strävan efter att nå alla i landet och vara ett internationellt relevant 

museum. Kanske är det just publikarbetet som har fått bära kraven från stat och kommun att nå nya 

målgrupper och arbeta för mångfald och tillgänglighet. Flera respondenter betonade att om man 

förmedlar en konstupplevelse på ett sätt som berör besökaren kommer de att vilja komma tillbaka, 

vilket i förlängningen ökar publiksiffrorna. Genom managementlogikens etablering i samhället är det 

omöjligt att inte ta hänsyn till effektivitetsmål och båda institutionerna måste mäta sin publika 

verksamhet. Respondenterna lade dock inte tyngdpunkten på de kvantitativa effekterna utan på 

argument som grundade sig på konstnärliga- och pedagogiska värderingar. Vår tolkning är att kultur- 

och demokratiministerns nya remiss är ett resultat av en diskurs som redan finns inom kulturfältet 

och som bygger på demokratiska logiker. Vi kan se att den ju länge varit en del av den svenska 

kulturpolitiken men frågan är om den nya remissen förstärker argumenten baserade på de 

demokratiska logikerna. Om den demokratiska diskursen tidigare funnits på ett retoriskt plan är den i 

dagens Sverige mera förankrad i praktiken. Vi kan se att beroende på om man befinner sig på 

nationell nivå eller kommunal nivå har man olika relation till uppdragsgivarna, där man på 

kommunal nivå verkar ha en närmare kontakt och på den nationella nivån snarare tydligt hålla sig på 

armlängds avstånd. På kommunal nivå verkar det däremot ske mera rörelse inom publikarbete genom 

kreolisering, då det demokratiska- och konstprogessionella möts och skapar nya uttryck. På Botkyrka 

konsthall har arbetet med publik flyttat in i själva konsthallen och blivit en del av kärnverksamheten. 

På Moderna Museet separerar man ännu mellan publikaktiviteter och utställningar men museet 

kunde knappas vara ett internationellt erkänt museum utan publikarbete. Vi kan alltså se att arbetet 

med publik har en betydande roll för Botkyrka konsthall och Moderna Museet. Konstnärlig kvalitet 

är dock ständigt närvarande i samtalen och på Moderna Museet genomsyrar begreppet “kvalitet” all 
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verksamhet. På Botkyrka konsthall är inte begreppet lika tydligt men det finns med i bakgrunden och 

i samtalet om hur man legitimerar konst.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Frågor till Moderna Museet och Botkyrka konsthall 

 

Detta är basfrågorna som modifierades under varje intervju beroende på respondentens 

arbetsuppgifter i organisationen. Följdfrågor ställdes också under intervjuerna beroende på vad 

respondenterna svarade.  

 

Definition och organisation 
 

-Hur definierar ni publikarbete (kringaktiviteter) på Moderna museet/Botkyrka konsthall? 

 

-Separerar ni mellan kärnverksamhet och publikarbete? 

 

-Hurdana aktiviteter arrangerar ni inom publikarbete?  

 

Mål och strategier 

 

-Vad har ni för syftet med publikaktivitet? 

 

-Har ni mål?   

 

-Hur förhåller ni er till de mål som uppdragsgivaren/kommun/staten ger er? 

 

-Har ni strategier gällande publikaktiviteterna?  

 

-Har det någon gång uppstått ett glapp mellan  mål, strategier och det praktiska arbetet? 

 

 

Målgrupper 

 

-Vilka målgrupper har ni för de olika aktiviteterna?  

 

-Har ni strategier för målgrupperna? Har ni olika strategier för målgrupperna?  

 

-Har ni valt bort en publikaktivitet då den troligtvis endast lockar en mycket heterogen publik?  

 

-Hur arbetar ni långsiktigt med publikutveckling?  

 

-Hur attraherar ni en publik som har mycket olika kunskaper om konst, t.ex. konstkännare och 

personer som aldrig varit på museum/konsthall?  

 

-Hur lockar ni målgrupper som känner till konstvärlden dåligt? 

 

Konstnärlig höjd 
-När tycker du att ett publikarbete har en konstnärlig höjd? När förlorar man den konstnärliga 

höjden?  
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-Är det viktigt för er att arbeta för att fördjupa publikens konstnärliga upplevelse?  

 

-Kvalitet är ett ord ni använder. Vad är ett kvalitativt publikarbete? 

 

-Påverkar publikarbetet kärnverksamheten på konsthallen/museet? 

 

Om konstpedagogiken 

 

-Vilken utbildning har konstpedagoger?  

 

-Hur mycket får ni själva påverka hur aktiviteterna formas?  

 

-Hur mycket arbetar ni? Är du timanställd eller fast anställd?  

 

-Får ni vidareutbildningar i olika ämnen?  

 

Beslut 
-Hur gör ni då ni utvecklar en publikaktivitet? 

 

-Vem beslutar gällande publikarbete?  

 

Mätande 

 

-Utvärderar ni publikarbetet? 

 

-Hur mäter ni publikarbetet?  

 

-Är det viktigt att mäta publikarbetet?  

 

-Vilken betydelse har resultatet av utvärderingen? Använder ni resultaten i forsat arbete? Hur?  

 

Ekonomi   
 

-Har ni varit tvungna att välja bort en publikaktivitet pga ekonomiska faktorer? Händer det ofta?  

 

-Tar ni betalt för deltagande på kringaktiviteterna?  

 

-Räknar ni med att kringaktiviteterna ökar biljettintäkterna till utställningarna?  

 

-Hur mycket resurser har ni för kringaktiviteterna?  

 

Varumärke 

 

-Vilken betydelse har kringaktiviteterna för varumärket?  

 

Utveckling och fortbildning för personal 
-Hur fortbildar ni er? Vilka kurser går ni på?  

 

-Diskuterar ni vad kvalitet är och specifikt kvalitativt publikarbete? 



55 
 

 

Samarbete 

 

-Samarbetar ni med andra organisationer gällande kringaktiviteterna? Varför? 

 

  


