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Nyckelord: 
 
Culture management, Cultural management, arts management, administration, producent, KKE, 

management 

 

 

Sammanfattning 

 

Culture management  kan tyckas vara ett svåranvändbart eller relativt okänt begrepp i och med att det 

är ett låneord. Vad ska vi använda istället och behöver det användas något svenskt motsvarande ord? 

Utgör den eventuellt låga kännedomen ett problem? Vårt syfte har varit att undersöka begreppets 

innebörd och användbarhet. Empiriska materialet är i huvudsak inhämtat genom djupintervjuer  med 

sju aktörer, som på olika sätt är verksamma inom culture management i Stockholm, antingen genom 

mer teoretiskt, akademiskt arbete såsom forskning eller som mer praktiska utövare av själva kunnandet 

i form av t.ex. kulturadministratörer, alternativt som kombinationer av teoretiker och praktiker. Culture 

management undersöks  här utifrån aspekterna begrepp, innebörd, tankemässig tolkning, färdigheter 

hos utövarna och behovet av begrepp och kompetens. I uppsatsen har vi utgått ifrån litteratur inom 

culture management, vilken i huvudsak har varit engelsk. Vi har under vår studie insett att det finns 

både fördelar och nackdelar med att begreppet har ett brett innehåll. Fördelen är att det finns mängder 

av kombinationer av färdigheter och kunskaper och därmed ett intressant fält att forska och jobba i. 

Det går att göra olika överlappningar inom företagsekonomi och kulturområdena. Nackdelen kan vara 

att gemene man eller även de som arbetar inom fältet inte förstår behovet av denna breda kompetens 

samt att vi som utbildar oss i det kan få en svag identitet och att det krävs en ständig förklaring till vad 

vi är utbildade inom. Likaså kan det uppstå irritation för att ordet är engelskt och det kan verka som 

om man försöker krångla till något eller verka märkvärdig. Vi har kommit fram till att studien av 

begreppet culture management hela tiden har balanserats på att vara ytterst självklar för att i nästa 

ögonblick öppna enorma vidder med spännande nya tankar och möjligheter 
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Abstract  

 

Culture management can seem to be a difficult concept to envisage, as it is rather unknown, being a 

hybrid word.What can we use instead? Is it necessary to use a corresponding Swedish word? Is the 

possible general ignorance about this a problem? Our intention has been to examine the understanding 

of its significance and usefulness. The basic material is acquired mainly by in depth interviews with 

seven actors who, in their different ways, are active in culture management in Stockholm, either in the 

sense of theory and academic work - like research, or as practitioners working for example, as cultural 

administrators, or alternatively, as a combination of theorist and practitioner. Culture management is 

here examined through aspects of the conception, mental interpretation and proficiency of the 

practitioners and the need for such ideas and competence. In the essay we have started with the 

literature of cultural management. This has been mainly in English. We have realized during our study, 

that there is an advantage in the wide interpretation of the word. The advantage is that there are a lot  

of levels of understanding and knowledge and therefore an interesting field of research and other work. 

It is notable that there are many overlaps between the fields of economics and culture. The 

disadvantage however, can be that  people in general or even those who are working in the field don’t 

understand the need for this competence and also that those who are learning the subject, can have a 

confusing identity and that there will be a demand for continual explanation of the qualification. 

Irritation may well arise because the word is English and it may seem that you are trying to be over 

complicated or unconventional. Our conclusion is that the study of the conception of culture 

management has always to be balanced between being extremely obvious and the next moment, 

presenting enormous potential of exciting new thoughts and possibilities. 
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1. INLEDNING 
 
 
Det har länge förekommit diskussioner om olika former av sammansmältningar mellan konst, kultur 

och ekonomi. Givetvis finns det olika synpunkter kring detta. Området är oändligt rikt och omfattande 

men några diskussioner som kan nämnas är bl.a. populärkultur och framgången hos svensk 

skivindustri, företagsmässig team building och  kreativitet som konkurrensmedel. Inom detta konst- 

och ekonomiområde ingår även konstnärlig frihet och integritet samt minskade statliga bidrag och 

kultursponsring. Något som även ligger i tiden är kulturell mångfald, nyskapande, traditioner och 

kulturen som integrationsverktyg och uttryck. Oavsett hur man väljer att se på förhållandet mellan 

kultursektorn och den företagsekonomiska sfären, kvarstår faktumet att det sker ständiga möten och att 

dessa i takt med globalisering, gränsöverskridningar och vidgade begrepp skapar nya frågeställningar, 

förhållningssätt och möjligheter. Hur vi vill att dessa möten och sammansmältningar ska se ut beror 

mycket på hur vi väljer att hantera och tillvarata förändringarna och hur vi utvecklar oss 

kunskapsmässigt. Den sorts management, som kombinerar det konstnärliga med det 

företagsekonomiska, går internationellt sett under den engelska beteckningen arts eller cultural 

management, dvs management inom kultur. I Sverige kan det verka som ett relativt okänt  och 

svåranvändbart begrepp. Fältet är dock stort och innefattar bl.a. utbildningar, nätverk, forskare och de 

som har det som yrke med specialkompetenser. Som högskolestuderande i gränslandet mellan kultur 

och ekonomi känns det oerhört viktigt att utveckla en förståelse för vad culture management egentligen 

innebär. Vi vill i denna uppsats undersöka begreppet och dess innebörd genom att låta skilda aktörer i 

scenkonstfältet agera som kontext och utifrån kompletterande perspektiv belysa uttrycket. 

 

1.2 Problemområde 

 

Till svårigheterna med detta begrepp hör att kultur såväl som management, på gott och ont är väldigt 

vida och komplexa begrepp. Management är dessutom ett låneord, som saknar motsvarighet i svenskan 

och som i första hand kan förknippas med företagsvärlden. Utöver detta råder en bristande kännedom 

om både begrepp och innebörd. Finns det, som inte ens har ett namn? Hur ska man kunna 

uppmärksamma, utveckla och tillvarata denna dubbla kompetens om det inte finns en förståelse för 

vad det är och vilka möjligheter som finns?  Kan det finnas en svårighet i att få anslag till utbildning 
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och forskning när det inte är definierat? Den mesta litteraturen i ämnet är dessutom skriven på 

engelska och för andra omständigheter än de svenska. Risken finns därmed att det blir svårt att ta till 

sig begreppet och utveckla en förståelse för vad det faktiskt innebär. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Hur uppfattar aktörer i det svenska kulturfältet begreppet culture management, dess innebörd samt 

behovet av denna kunskap?  

Anser de att verksamma inom fältet känner till culture management och utgör den eventuellt låga 

kännedomen ett problem?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att ge exempel på hur olika aktörer verksamma inom området uppfattar 

begreppet culture management, vad de anser att culture management innebär samt hur det beskrivs i 

litteraturen. Uppsatsen vänder sig i första hand till dem som på ett eller annat sätt arbetar eller studerar 

inom området för arts/culture management och i närbesläktade områden.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

• Den största avgränsningen utgörs av att culture management i Sverige här studeras utifrån ett 

begränsat antal aktörers synsätt. Vi har valt ut sju personer vid olika organisationer/institutioner 

som samtliga besitter kunskaper högt relevanta för culture managementområdet och 

scenkonsterna. 

• Som geografisk avgränsning för vår frågeställning och undersökning står huvudsakligen 

Stockholmsområdet, eftersom vi i största möjliga mån ville genomföra intervjuerna ansikte mot 

ansikte och eftersom många av de aktuella organisationerna och intervjupersonerna finns här. 

Undersökningen behandlar således Sverige, men har sitt främsta fokus på läget i Stockholm 

och uppfattningarna där. 

• Inom kultur avgränsar vi oss i första hand till scenkonsterna teater och dans.  
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• Innebörden avgränsas till att undersökas utifrån tankemässig tolkning och betydelse samt 

utifrån vilka färdigheter som krävs av en utövare.  

 

 

2. METOD  

 
Eftersom vår frågeställning behandlas utifrån olika aktörers uppfattningar och kunskap anser vi det 

varken önskvärt eller möjligt att ge en mätbar, objektiv eller heltäckande förklaring. Vi har med 

anledning av detta valt att utgå från det hermeneutiska perspektivet, som eftersträvar en 

helhetsförståelse och tolkning av människors livsvärld. Till skillnad från det positivistiska 

förhållningssättet, som i stor utsträckning bygger på kvantitativ mätning och experiment, intresserar 

sig det hermeneutiska perspektivet för hur människor föreställer sig verkligheten. Uppfattningen att 

ingenting kan vara helt vetenskapligt eller objektivt kan dessutom uttryckas av begreppet reflexivitet, 

med vilket menas att människors kunskap om den sociala världen aldrig kan bli helt objektiv, eftersom 

forskaren själv är del i den sociala världen och därmed utövar en påverkan, både på det som studeras 

och på det som presenteras. 

 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa data 

 

Vår undersökning inom culture managementfältet har ett kvalitativt förhållningssätt.  

Vi använder i denna uppsats en kvalitativ undersökningsmetod, då syftet är att nå djup kunskap om 

valda nyckelaktörers uppfattningar. Den kvalitativa forskningen är ett samlingsnamn för olika typer av 

samhällsforskning och intresserar sig för tolkning, meningsskapande och beteendemönster. 

Utmärkande för den kvalitativa forskningen är att den har sitt eget tillvägagångssätt vid insamlande 

och analys av material istället för att förlita sig på det traditionellt mätbara. Den lägger även vikten vid 

ord och hur individen tolkar sin sociala verklighet. Till skillnad från den kvalitativa datan bygger den 

kvantitativa på mätbarhet, objektivitet och siffror, vars resultat i regel sammanställs i tabeller och 

diagram. Den kvalitativa datan däremot kännetecknas av att forskaren söker nå en förståelse för själva 

livsvärlden hos en individ eller en grupp. 
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2.2 Primärdata och sekundärdata 

 

Undersökningen består av två delmoment, där det första utgörs av en mer teoretisk undersökning av 

culture management utifrån sekundära källor och den andra delen består av primär data i form av 

intervjuer med valda aktörer inom kulturfältet.  Den primära datan är med andra ord sådan som 

forskaren själv samlat in genom t.ex. fältstudier och intervjuer och syftet att få fram det material som 

behövs för studien. Sekundära källor utgörs istället av information, som redan existerar och har 

utformats av någon annan, ofta för något annat syfte.   

 

2.3 Olika intervjuformer 

 

Vi har för denna studie valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med syfte att behandla de för 

studien aktuella ämnena och frågeställningarna och samtidigt lämna utrymme åt djup och bredd i 

diskussionen.  Den semistrukturerade intervjun är i viss utsträckning strukturerad, men lämnar även 

utrymme för flexibilitet och variation. Intervjuaren innehar en lista med ämnen och frågor, som ska 

behandlas, men är inte låst vid en specifik ordningsföljd eller exakt frågeformulering. Man vill vid 

denna typ av intervjuer låta respondenten utveckla sina resonemang, vilket ger öppna svar med 

betoning på den intervjuades åsikter och resonemang. 

Vissa moment har vi dock låtit vara ostrukturerade för att på detta sätt kunna försätta oss i en situation, 

där vi får nya infallsvinklar. Det kan ibland var en poäng i att låta strukturer falla och gå ut i det 

okända. Den ostrukturerade intervjun tar ytterligare ett steg när det gäller att betona den intervjuades 

tankar. Forskarens roll är i detta sammanhang att ingripa så lite som möjligt, medan den strukturerade 

intervjun liknar ett frågeformulär och innebär att forskaren i stor utsträckning styr över både frågor och 

svar. Varje person som intervjuas erhåller här identiska frågor, varför denna intervjutyp lämpar sig bra 

för insamlandet av kvantitativ data.  

 

2.4 Fördelar och nackdelar med vald metod 

 

Bland fördelarna med denna metod kan nämnas informationens djup och möjligheten att kombinera 

bredd, djup och en bestämd undersökningslinje. Anordnande av möte och utrustning är enkel, formen 

lyfter fram informanternas prioriteringar och intervjumetoden innebär dessutom flexibilitet vid 
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insamlandet av data. Utöver detta medför metoden en hög validitet, då datans riktighet och relevans 

kan kontrolleras under själva intervjun. Intervjuer är kort sagt en bra metod för att producera data om 

informanternas åsikter och uppfattningar, vilket också är fallet med denna studie. Bland nackdelarna 

för metoden ska nämnas att analysen av denna typ av data kan vara både svår att tolka och svår att 

jämföra, särskilt då vi som i denna studie valt att kombinera semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer för att komma åt de kompletterande perspektiven. 

 

2.5 Urval av respondenter 

 

De aktörer som valts ut är på olika sätt verksamma inom culture management i Stockholm, antingen 

genom mer teoretiskt, akademiskt arbete såsom forskning eller som mer praktiska utövare av själva 

kunnandet i form av t.ex. kulturadministratörer alternativt som kombinationer av teoretiker och 

praktiker. Inledningsvis listade vi ett antal större kulturinstitutioner/organisationer i Stockholm och 

utifrån detta valde vi ut våra intervjupersoner. Syftet med urvalet är att uppnå en bredd bland 

uppfattningarna för att få en nyanserad bild. Urvalet är även ett s.k. ”sannolikhetsurval” och med detta 

menas ett val baserat på föreställningen om att de människor vi har valt ut är de som är mest sannolika 

att ge en rättvisande och representativ bild av vår frågeställning. Urvalet är även ett subjektivt urval, 

där vi utifrån existerande kännedom och kunskaper valt dem vi anser mest lämpade att ge oss 

intressant och värdefull data. Som kriterium för urvalet av personer fanns även att de skulle vara 

insatta i begreppet culture management. De vi har valt är Sture Carlsson: Förbundsdirektör vid Svensk 

scenkonst, Hans Enflo: Kansliråd på Utbildnings- och kulturdepartementet, Pierre Guillet de 

Monthoux: Professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet, Mikael Jönsson: Chefsproducent 

vid Cullbergbaletten, Mia Larsson: Producent vid Riksteatern, PeO Sander: Högskolelektor för 

teaterproduktion vid Dramatiska Institutet och Emma Stenström: Ekonomie doktor och lärare vid 

Handelshögskolan. 

 

2.6 Intervjuernas genomförande och bearbetning 

 

Inledningsvis listade vi de personer som vi ansåg mest lämpade för studien. Dessa kontaktades sedan 

och intervjuns övergripande tankar och frågeställning och informerades i förväg, så att personerna i 

fråga skulle ges möjlighet till egen personlig reflektion och förståelse för studiens syfte. Under själva 
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intervjuerna använde vi oss som nämnt av en övergripande och skräddarsydd lista med förslag på 

ämnen och frågeställningar som skulle behandlas. Vi turades om att ansvara för den muntliga delen. 

Vid tre av intervjuerna var uppsatsens båda forskare närvarande, övriga fyra delades upp. Materialet 

har sedan renskrivits direkt efter själva intervjun för att sedan systematiskt sammanställas och 

analyseras och diskuteras i uppsatsen. 

 

2.7 Författarnas jag  

 

Båda författarna läser sjätte och avslutande terminen vid Södertörns cultural managementutbildning 

”Konst, kultur och ekonomi”. Vi har på olika sätt och i varierande grad varit verksamma inom 

scenkonst, både som artister och som administratörer/producenter och är således positivt inställda till 

culture management. Med denna studie vill vi titta närmare på området i Sverige. Det som skulle 

kunna utgöra en risk med studien är att vi omedvetet lägger in något mer positiva tolkningar i resultatet 

än om vi inte hade haft en personlig relation till begreppsinnebörden samt att vi själva ser ett behov av 

denna typ av kunskap. Å andra sidan är syftet inte att tala för eller emot en specifik tes.  

 

 

3. CULTURE MANAGEMENT I LITTERATUREN  

 

För att få en överblick av culture management har vi valt att dela in det i olika områden. Vi inleder 

med att se på begreppet samt närliggande och definitioner av orden culture/kultur och management. 

Som nästa steg undersöker vi om det i litteraturen uttrycks ett behov av ett begrepp och likaså om det 

finns en efterfråga på den här typen av kompetens. På vilka sätt är det viktigt, i vilka sammanhang? 

Och kort om orsaker till eventuellt behov. Vi undersöker även hur litteraturen framställer innebörden 

av begreppet. Somliga uttalanden under detta stycke överlappar till efterföljande som tittar på vilka 

färdigheter en utövare behöver för att kunna arbeta inom fältet. Slutligen avrundar vi med ett stycke 

om hur accepterat och välkänt culture management är i Sverige samt en liten orientering i culture 

managementfältet. 
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3.1 Begreppet culture management och närliggande begrepp 

 

Titlarna för de böcker vi har valt är bl.a. ”Arts management”, ”Management and the Arts” och 

”Konstiga företag”. Samtliga av dessa författare använder här begreppet arts management, medan 

Fitzgibbon och Kellys bok talar om både arts och culture management samt ”administration”. I denna 

uppsats som fokuserar på management inom teater och dans intresserar vi oss i första hand för den 

estetiska delen av kulturbegreppet, men den antropologiska utesluts inte helt då det finns mängder av 

kombinationer mellan t.ex. scenkonsterna, kulturav och det mer samhälls-, och affärsmässiga. Arts och 

culture management är i uppsatsförfattarnas mening två skilda, men samtidigt väldigt intimt 

förknippade begrepp, där arts framför allt avser de sköna konsterna, och kultur är vidare och bl.a. 

inbegriper konst. I denna undersökning kommer dock arts och culture management användas 

förhållandevis synonymt. Både för att begreppen går in i varandra och för att de används om vartannat. 

Management inom scenkonsterna benämns dessutom vanligtvis som arts management.  

 

Enligt Patricia Dewey, ”assistant professor” i ämnet, använder man sig i Europa av begreppet cultural 

management medan man i USA blandar begreppen arts management, cultural management och 

cultural administration. Hon hävdar att det som tidigare var arts, i och med de omfattande globala 

förändringar och paradigmskiften som sker i världen, har kommit att vidgas till culture. Culture 

management kräver i hennes mening dessutom alltmer administrativa kunskaper, vilket hon har skrivit 

om i sin artikel ”From Arts Management to Cultural Administration”.  Exempel på ytterligare personer 

som talar om dessa vidgningar och gränsöverskridningar är Derrick Chong lektor i London samt 

Bernadette Mc Nicolas i Melbourne. Chong skriver i sin bok att de traditionella gränserna för vad som 

t.ex. betraktas som konst, kultur, politik och ekonomi håller på att suddas ut och Mc Nicholas 

presenterar i facktidskriften the International Journal of Arts Management 1 en modell som visar 

hennes undersökningsresultat som ett nytt mångdisciplinärt fält av strategisk konst, kultur och 

ekonomi. (Se bilaga 1.) Enligt denna tolkning har konst-, kultur- och affärsrelationer vilka tidigare 

betraktats som åtskilda och ofta motsatta, nu kommit att interagera i detta komplexa, dynamiska och 

nyskapande system av anpassningsbara förhållanden, ekonomiska fördelar och unika möjligheter för 

kultur såväl som näringsliv och samhälle. Även irländarna Marian Fitzgibbon och Anne Kelly som 

haft ett flertal viktiga positioner inom området arts management skriver att i och med explosionen av 

populärkultur har området breddats till att även inkludera kulturamatörer, artister, managers och 

                                                 
1 Bernadette Mc Nicolas (2004): Arts, Culture and Business. International Journal of Arts Management. Vol 7, Nr 1, s. 57 – 69 
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arbetare inom kulturindustrin”2. Låt oss även citera Paula Clancy ”konst, offentlig administration och 

privata finansiella intressen närmar sig varandra, både i Europa och USA”3. 

 

Den engelske kulturforskaren Raymond Williams, som är ett av de tidiga, stora namnen inom cultural 

studies har påpekat att kultur är ett av språkets mest komplicerade ord4. Chong citerar i sin bok 

Williams främsta kulturdefinition ”Ett oberoende subjekt som beskriver arbete och utövande/träning i 

intellektuell och särskilt artistisk aktivitet5.” Bland de artistiska och visuella aktiviteterna inkluderade 

Williams musik, balett, opera, teater samt målning och skulptering. I boken Festival and Events 

Management nämns även konst som ett globalt fenomen och nära förknippat med festivaler och 

events.” 6 Om man ser på några av de svenska ordböckernas definitioner så beskriver Nordstedts 

svenska ordbok6 kulturen som ”1) Form i vilken (viss) större grupp människor ordnar sin försörjning 

och organiserar gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå. 2) Sammanfattning av allt som 

skapats av människor för att ge (högre) andliga upplevelser. 3) Det att systematiskt odla.” Svenska 

akademiens ordlista SAOL7 ger istället förklaringen ”gestaltning av mänsklig verksamhet inom ett folk 

eller en grupp och då särskilt med tanke på vetenskap, konst, litteratur och religion.” För att övergå till 

ordet management så förklaras det i svenska akademiens ordlista8 som ledarskap respektive ledning av 

företag. Även FAR9 och Norstedts businesslexikon tar upp ledarskap. FAR anger dessutom likartade 

ord som företagsledning, arbetsledning och förvaltning. Vidare listar Norsteds businesslexikon 

förvaltning och ”management” inom citationstecken. Slutligen ger sökning i den Affärsekonomiskt 

lexikon10 förklaringar som handhavande och avklarande. Likt i föregående nämns även företagsledning 

och förvaltning. De svenska versionerna av t.ex. Norstedts stora, Affärslexikon och FAR ger dock inte 

några träffar alls. Resultaten beror i uppsatsförfattarnas mening bl.a. på det faktum att management är 

ett låneord som inte helt tagits upp i svenska språket och som man heller inte hittat någon bra svensk 

översättning för. Eftersom det används flitigt i vardagligt tal har det dock tagits upp i Svenska 

Akademiens ordlista. Som parantes kan även nämnas att Chong nämner Williams påpekande att ordet 

”manage” tycks ha kommit till engelskan direkt från det italienska ordet ”maneggiare” vilket betyder 

att handskas med eller träna hästar. Avslutningsvis skriver Fitzgibbon och Kelly ”Några försök har 

                                                 
2 Fitzgibbon och Kelly, From maestro to manager 
3 Clancy Paula, ur Ftizgibbon och Kelly, From maestro to Manager, s.224  
4 Johannisson Jenny (2005): Kulturpolitiska strategier på lokal och regional nivå:. Centrum för kulturpolitisk forskning. Högskolan i Borås 
5 Byrnes William (1999) s..9 
6  Ali Knight Jane och Robertsson Martin (2004): Festival and Eventmanagement.  
6 Norstedts svenska ordbok, Wordfinder 8 Professional 
7 Svenskt lexikon, SAOL, Wordfinder 8 Professional 
8 Svenskt lexikon, SAOL, Wordinder 8 Professional 
9 FAR, Wordfinder 8 professional 
10 Engelsk-svenskt Affärsekonomiskt lexikon, Wordfinder 8 Professional 
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gjorts att definiera en arts manager och cultural administrator givet den strukturella komplexitet hos 

management inom konsterna11.” Intressant nog hävdar även Emma Stenström att begreppet 

management enligt en källa, användes inom teatern för över 300 år sedan, d.v.s. långt innan ordet 

spreds till näringslivet. Kultur och management är uppenbarligen båda väldigt komplexa begrepp som 

kan definieras och tolkas på en mängd olika sätt. Själva namnet på en utövare av arts eller culture 

management, begreppet för dessa, har som Fitzgibbon och Kelly skriver traditionellt sett talats om i 

mer specifika termer som museidirektör, teaterchef, statlig tjänsteman, impressario, 

kulturadministratör inom specifika områden m.m.  

 

3.2 Behovet av ett begrepp och culture managementkompetens  
 

Byrnes påpekar att det för redan 2000 år sedan fanns ett behov av arts managers som skapade och 

arrangerade mötet mellan publik och konstnärer/artister. Patricia Dewey skriver att den grundläggande 

funktionen som medlare mellan artister och publik har existerat i över tvåtusen år och Emma 

Stenström menar att det i praktiken funnits arts managers lika länge som det funnits konst, som t.ex. i 

det antika Grekland, vid Romarrikets festspel och under Medeltiden. I inledningskapitlet till 

Fitzgibbon och Kellys bok påpekar också en författare att arts managers inte var något nytt som 

plötsligt uppstod, utan snarare är en slags utveckling/anpassning som innehar många likheter med 

”impressarion” vilken fungerade som en producent/projektledare för t.ex. en opera, balettproduktion 

eller en konsert. Det var dock först framåt mitten av 1950 talet som arts management erkändes som 

yrke och akademiskt fält, då huvudsakligen i Nordamerika och Europa, detta enligt både Chong, 

Dewey samt Stenström. Enligt Dewey har det de senaste 35 åren uppstått ett större behov av effektiv 

management inom kultur och därmed av arts managers. Detta beror både på den stora ökningen av 

professionella konst-/kulturorganisationer och ökningen av mindre, privata konst/kulturfirmor. 

Kultursektorn påverkas enligt henne världen över, av förändringar som skapar ett brådskande behov av 

nya färdigheter inom cultural administration12.” Enligt denna författare finns det ett stort behov av att 

utveckla cultural administration som kan hantera förändringar. Insikten att man behöver anpassa sig 

och införskaffa ny kunskap och kompetens, är enligt henne en växande uppfattning även bland de icke 

vinststrävande kulturverksamheterna/organisationerna. Dewey nämner även ett citat av Silkes som 

säger att arts administrators har bättre chans till framtida anställningar om de inser att de är i 

                                                 
11 Fitzgibbon Marian och Kelly Anne (1997)  s.2 
12 Dewey Patricia (2004)  
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kulturindustrin samt Evrard och Colberts citat ur Byrnes som talar om breddning av professionella 

möjligheter för arts managers. Arts managers tycks således passa in i en mängd olika fält och 

sammanhang, där kulturindustrin har ett extra stort behov/intresse.  

 

Vad gäller behovet av ett begrepp så har det som vi tidigare beskrivit gjorts ett antal försök att 

definiera det såväl som mängder av avslutade och pågående försök att på olika sätt närma sig 

begreppet och dess innebörd. Behovet av att skapa förhållandevis tydliga definitioner för arts/culture 

management är hos vissa stort, medan det för andra, som Fitzgibbon och Kelly, snarare ligger i 

intresset att behålla en mångfald av perspektiv och skapa debatt.  De skriver dock att det är viktigt för 

managers att känna till sitt eget fält och kontexten i vilken de fungerar, samt att inneha färdigheter i 

management och ledarskap. För att tala lite mer om anledningarna till det ökade behovet av arts 

managers så varierar det givetvis från land till land och tidpunkt, men flera av författarna tycks vara 

överens om att gränsöverskridningarna är en avgörande orsak tillsammans med den hårdnande 

konkurrensen och det ökade behovet av annan än statlig finansiering. ”En ökad rörelse mot 

centralisering av statliga tillgångar för kulturkostnader, såväl som större beroende av privata 

medel13.” skriver Paula Clancy. Även Fitzgibbon och Kelly tar upp detta. De skriver att det i och med 

denna utveckling behövs alltmer kunskaper i redovisning och effektivitet för att kunna redogöra för 

hur pengarna har använts, vilket kräver managementkunskaper. Enligt Chong har intresset för estetiska 

och organisatoriska managementstudier på senare år ökat avsevärt och bland aktuella ämnen kan 

nämnas konstresearch, kulturellt entreprenörskap, konstnärliga samarbeten, konstnärligt ledarskap, 

institutionsidentitet, kulturmarknadsföring, kreativ kulturfinansiering samt organisationsformer och 

dynamik. Samarbetet mellan företagsvärlden och kultursektorn söker sig enligt bl.a. Chong och Mc 

Nicholas från ren sponsring till mer lyhörda och komplexa samarbetsformer med kreativitet och 

innovation i fokus. Närmare bestämt anser Chong att det kommer ske en nedgång för de traditionella 

yrkesgrupperna vid kulturinstitutioner samt för yrken med tydligt avgränsade ansvarsuppgifter. Det 

nya behovet består istället av kunskapsbaserad produktion, och arts managers med hög professionalitet 

och förmåga till rörlighet/anpassning. Som avslutning på detta avsnitt kan nämnas en artikel ur 

”International Arts Manager” som hävdar att det finns ett stort behov av kulturchefer/ledare och som 

berättar om en ny ledarskapsutbildning i England. De beskriver det som ett nytt initiativ som siktar på 

                                                 
13 Clancy Paula, kap. Skills and competences, s.341. Ur Fitzgibbon Marianne och Kelly Anne. From Maestro to Manager 
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att utveckla färdigheterna hos nästa generation, och hävdar att det redan har varit ett stort intresse från 

kultursektorn14. 

 

Även i Sverige börjar den uttryckliga efterfrågan på culture managementutbildningar öka. I en 

debattartikel ur dagstidningen Stockholm City15 skriver riksdagsledamoten Lena Adelsohn Liljeroth 

”Lär kulturskaparna att sköta ett företag.” Sammanfattningsvis handlar artikeln om att de fasta jobben 

inom kultursektorn blir allt färre och att dagens kulturskapare ofta måste försörja sig som frilansare. 

Enligt debattören brister de konstnärliga utbildningarna när det gäller att lära ut de baskunskaper som 

behövs för att vara egen företagare. Liljeroth skriver att man borde få lära sig baskunskaper i juridik, 

elementär bokföring, egen marknadsföring och avtalsskrivande eftersom det ofta är nödvändigt för att 

kunna överleva som kulturskapare. Örebros Universitet16 och utbildningen ”Kulturentreprenörskap” 

skriver på sin hemsida att Sverige, enligt vår uppfattning, länge saknat en kvalificerad 

managementutbildning inriktad mot kultur- och upplevelsesektorn. Även i den internationella 

kulturutredningen SOU-2003:121 har man skrivit att Sverige behöver en utbildning inom culture 

management och då med internationell inriktning.  

 

3.3 Hur framställer litteraturen innebörden av begreppet? 

 

I Derrick Chongs mening är arts management att klargöra vad som är eftersträvansvärt, arbeta för detta 

och underlätta flödet i den skapande, kreativa processen. Han nämner även författaren Dan Martin  

som säger att folk inom kulturindustrin ofta ser arts management som arbetet med de rent 

administrativa funktionerna hos en konstorganisation snarare än de praktiska och konstnärliga.  

Martins definition av arts administration beskriver det som tillämpningen av de fem traditionella 

managementfunktionerna vid arbetet med en konstnärlig produktion för visuell konst eller scenkonst 

samt presentationen av det här verket för en publik. Chong avslutar kapitlet ”artistic leadership” med 

att skriva att den största sanningen inom management är vetskapen om att förändring är det enda 

konstanta17.  Patricia Dewey skriver i tidskriften International Journal of Arts Management att arts 

management till en början främst uppfattades som management inom icke vinstdrivna organisationer, 

men att utövarna idag arbetar på alla möjliga platser, inom allt från ideella verksamheter för teater och 

                                                 
14 Johansson Eva (2004) New generation. International Arts Manager 
15 Adelsohn Liljeroth Lena (2005). riksdagsledamot Moderaterna. Lär kulturskaparna driva ett företag. Stockholm City, 2005-05-19 
16 http://www.oru.se/html/program/magkulturentreprenor.html, 2005-05-27 
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musik till vinstdrivande företag och t.ex. service, temaparker och media. Enligt en av författarna18 i  

boken ”From Maestro to Manager” sägs det att managers funktion är att kommunicera och medla 

mellan olika aktörer som konstnärer, publik, aktieägare, potentiella finansiärer, andra intressenter 

såsom statliga och lokala myndigheter. I Emma Stenströms bok Konstiga företag finns det ett kapitel 

som handlar om Arts Management. Där beskrivs det som  en beteckning på det företagsekonomiska 

fält, som sysselsätter sig med olika aspekter av ledning och organisering av främst konstnärliga 

organisationer, men i viss mån även kultur industri, där det kan handla om allt från finansiering till 

ekonomisk styrning, marknadsföring, strategiarbete, organisation och ledarskap.”19 Där beskrivs också 

att arts management kan sättas ihop med kulturpolitik och i och med detta blandas ihop med ett mer 

samhällsekonomiskt perspektiv. Detta namnges ofta som kulturekonomi, säger Stenström. Waterloo 

Universitys centrum för culture management ger på hemsidan sin beskrivning av vad de anser att en 

cultural manager är. ”Cultural managers are the management staff in organizations devoted to 

advancing the arts, culture and heritage in society. Cultural managers include the chief executive 

officer and any other senior management staff. But they also include every department head, and every 

program or project manager20.  

 

3.4 Färdigheter hos utövare inom culture managementfältet  

 

Inom Culture managementfältet finns en mängd olika yrken som t.ex. producent, agent, projektledare, 

kulturadministratör, chef, ledare, forskare, teoretiker, praktiker eller en kombination av dessa. De mer 

specifika rollerna kräver givetvis mer av specialkompetens. Här kommer vi dock att försöka titta på de 

mer allmänna färdigheterna för en arts/culture manager. Professor William J. Byrnes skriver i sin bok 

”Management and the Arts” att  arts management handlar om att behärska processerna för planering, 

organisering, ledning och kontroll med syftet att lösa en organisations problem och uppfylla dess 

målsättningar. Själva processen för organisering har i Byrnes bok ”Management and the Arts” bl.a. 

beskrivits som att dela upp arbetet i hanterbara delar eller komponenter och i detta bl.a. skapa scheman 

för hur man ska organisera saker och ting. Planera handlar därmed om att besluta vad som ska göras, 

organisera är att besluta hur detta ska göras och vem som ska göra vad, medan leda innebär att man 

bestämmer hur folk ska genomföra sina uppgifter och slutligen kontrollera och avgöra hur pass väl 

                                                                                                                                                                       
17 Chong Derrick (2002) s.70 
18 Pat Cooke, museimanager 
19 Stenström Emma (2000) s.144 
20 http://arts.uwaterloo.ca/ccm/programs/ccm_cmifaq.html, 2005-05-17 
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man lyckats och vad som ska göras för att förbättra. Till kontrollen hör själva budgetarbetet, säger 

Byrnes. Han understryker vidare vikten av att utbilda managers som med hjälp av känsla och sunt 

förnuft tillämpar avvägda kunskaper från såväl konst/kultursfär som affärsvärld, ekonomi och 

psykologi. Bland färdigheterna skall således finnas känsla och kulturell såväl som företagsekonomisk 

kompetens. I boken Arts Management beskriver Chong att det som generellt betraktas som de 

klassiska färdigheterna hos en manager är Henry Faoyls lista som i stort sätt sammanfaller med Byrnes 

behärskning av processer vilket är: ledning, planering, organisering, samordning och kontroll21.  

Chong tillägger också att Dan Martin som är författare till boken ”Arts Management” identifierar de 

fem managementavdelningarna som: strategisk planering, finansiell management  

insamling av medel, marknadsföring och  management av fysiska företeelser/möjligheter22. 

I boken ”From Maestro to Manager – Critical Issues in Arts and Culture Management” tar även 

Mitchell och Fisher upp fyra kategorier av färdigheter/begåvningar, vilka identifierats under arbetet 

med att försöka definiera arts managers/cultural administrators23. 

1) Administration, organisation och finansiellt, 2) Entreprenörskap, utveckling och 

marknadsföring/kommunikation, 3) Undervisning, utbildning och träning, 4) Teknik och 

stödjande. 

 

3.4.1 Ledarskap 

 

Ledarskap är också en viktig färdighet att utveckla inom culture management. Byrnes menar att  

kreativ drivkraft, ledarskap och förmågan att organisera en grupp människor kring ett gemensamt mål 

fortfarande utgör grunden på vilken all arts management bygger. Den traditionella rollen hos en arts 

manager har delats upp i separata jobb för att bättre klara av den ökade komplexiteten och kraven. 

Uppdelningen innebär dock inte att en barriär måste uppstå mellan managerns konstnärliga och 

företagsekonomiska roll, fortsätter Byrnes, utan istället bör separationen ses som förhållandet mellan 

de två hjärnhalvorna. De två delarna gör det som de är bäst på, men är intimt förknippade och 

kommunicerar med varandra. Han konstaterar även att ansvaret för ”cultural managers” har kommit att 

ändras för att möta ökade och alltmer komplexa krav. Den huvudsakliga funktionen för en manager är 

enligt Byrnes att organisera mänskliga och materiella resurser för att organisationen ska kunna uppnå 

sina målsättningar. Denna definition medför att även en inspicient, ljusdesigner och curator kan 

                                                 
21 Chong Derek (2002): Arts management. s.8. Citat ur International Encyclopedia of Public Policy and Administration.  
22 Chong Derek (2002): Arts management. s.8. Citat ur International Encyclopedia of Public Policy and Administration.  
23 Mitchell och Fisher 1992:25 enligt Fitzgibbon Marianne och Kelly  Anne. s.3 
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betraktas som managers, att detaljerna för deras arbetsuppgifter kan variera, men att ansvaret för 

effektivitet och måluppfyllelse är det samma och kräver ledarskapsegenskaper. I resonemangen kring 

vad som betraktas som viktiga förmågor hos kulturella ledare tas även upp flexibilitet, innovation och 

förändringsförmåga samt organisationsteoretikern Gareth Morgans fantasi, vilket i dennes mening 

”Uppmuntrar en till att bli en skicklig tolkare av faktiska situationer”24.  

 

3.4.2 Entreprenörskap 

 

I culture management kan entreprenörsegenskaper vara en viktig bit när det gäller drivkraft, planering 

och organisering för att uppnå  gemensamma mål. För att förtydliga begreppet entreprenörskap bör vi 

nämna att entreprenörskap är i sig ett helt fält med egen forskning. Det kan sägas ha en 

multidisciplinär karaktär  i och med att begreppet lätt kan fragmenteras upp och bli svårövergripbart. 

Ordet är därmed väldigt brett och kan innehålla allt från att lära sig lite ekonomi och starta en 

småskalig firma till komplex beteendeforskning rörande karaktären på dem som kan kalla sig 

entreprenörer. Hans Landström  är professor i företagsekonomi har i sin bok ”Entreprenörskapets 

rötter”  25   skrivit utförligt om detta. François Colbert är professor i ”marketing” på École des Hautes 

Etudes Commerciales i Montreal  och har med sitt arbete etablerat universitetet som internationellt 

ledande inom fältet arts management. Han säger att entreprenörskap och ledarskap är tätt 

sammanlänkade. ”För att bli en skicklig entreprenör så måste man ha ledarskapsfärdigheter. För att 

vara en ledare så gäller det att kunna guida vägen för andra människor.”26 Entreprenörskap är att ha 

en möjlighet att välja mål och finna möjligheter till att nå dem med de nödvändiga resurserna, menar 

Colbert.  

 

3.4.3 Internationella sammanhang 

 

En annan viktig komponent är att känna till vad som händer internationellt och att se hur det kan 

påverka området. Change management utgörs av en övergripande förmåga att hantera och dra nytta av 

förändring, däribland att bl.a. kunna leda och förstå internationella kulturutbyten. Patricia Dewey säger 

i sin artikel i International  Journal of Arts management att det internationella perspektivet spelar enligt 

denna uppfattning en alltmer avgörande roll för yrket. Vidare nämner hon att det sker det ett ökat 

                                                 
24 Chong, (2002), s.69 
25  Lindström Hans (1999) . Entreprenörskapets rötter.  
26 Colbert Francois (2003). Entrepreneurship an leadership in Marketing the Art. sid. 30 
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behov av change management hos ”cultural administrators”. Hon menar även att innovation samt 

förmågan att kunna representera en kulturidentitet och skapa en hållbar blandning av 

finansieringsformer är eftersträvansvärt. Dessa torde enligt denna tolkning vara det som anses viktigt 

att en arts manager behärskar.  

 

3.4.4 Konstnärliga och ekonomiska processer 

 

Det gäller även att vara väl införstådd med den kulturella processen och detta leder vidare till att  ta 

upp andra färdigheter som Martin i sin bok ”Arts Management” nämner tre åtaganden som ramverk 

och struktur för Culture management 

• förträfflighet och konstnärlig integritet,  

• tillgänglighet och utvecklande publikarbete  

• ansvar och kostnadseffektivitet. 

Den första handlar om att eftersträva förträfflighet och kvalitet i det man skapar samt att vårda och 

skydda den konstnärliga integriteten. Nummer två innebär medvetet arbete för att göra 

konstorganisationen och dess produkter mer lättillgängliga för publik och inblandade och den tredje 

handlar om att uppnå ekonomisk stabilitet och lämpliga samarbetsformer. Det mest aktuella för arts 

managers idag hävdas dock vara professionalisering samt rörlighet/anpassning. 

 

3.4.5 Kommunikation och marknadsföring 

 

En annan viktig komponent är att kunna förstå vikten av att kommunikationen fungerar. 

I boken Creative Arts Marketing framhåller författarna  att kommunikation är en betydande 

beståndsdel. Detta kan tex. vara att kunna göra presentationer, intern förhandlingar, kommunikation 

och intern marknadsföring. Detta leder vidare till att föra in kunskap om marknadsföring 

Maria Crealey, forskare och författare skriver i sin artikel att det finns för lite litteratur inom områden 

att sälja kultur och konst. En modell som skulle passa är NPD, vilket betyder ”New product 

development”. Denna modell kan passa bra i kulturella sammanhang i och med att den konstnärliga 

världen levererar nya ”produkter ” hela tiden och kan liknas vid ett riskföretagande. Författarinnan är 

intresserad av att översätta eller använda modellen på konstmarknadsföringen. Det är i princip att 

överföra en marknadsföringsmodell från företagssektorn  till den kulturella sektorn.  
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3.4.6 Psykologi och stresshantering 

 

En ytterligare aspekt är de mer psykologiska som att t.ex. kunna hantera stress. Jim Voltz, en erfaren 

teaterkonsult inom arts managementområdet, USA,  nämner i sin bok ”How to Run a Theater”  om life 

management som nyckeln till framgångsrik arts management. Han  tar upp vikten av att förstå 

mänskligt beteende, kommunikation, förståelse och empati tas upp som avgörande delar. För sin 

personliga time management listar han, förutom de dagliga uppgifterna, de saker som har störst 

övergripande betydelse för honom är att vårda familjen och motion står högst upp för honom. ”De här 

sakerna representerar de viktigaste sakerna i mitt liv, påminner mig om att min karriär inte är allt och 

inspirerar mig att göra mitt bästa på jobbet och hemma27.” Enligt denna uppfattning gör man ett bättre 

jobb om man planerar så att både privatliv och arbete får plats. 

 

3.5 Kännedom om och acceptans av culture management 
 

Emma Stenström skrev i sin doktorsavhandling publicerad år 2000, att arts management som 

forsknings- och utbildningsområde på många håll i världen är ett etablerat område med egna 

professurer och institutioner, men att Sverige har varit väldigt sena i starten. ”Från svensk sida har det 

hittills varit ett svalt intresse för arts management” …. ”Först 1999 kom den första 

universitetsutbildningen i Sverige, vilket kan jämföras med till exempel Canada, där den första 

utbildningen kom 1969”28. Som tänkbara orsaker till den låga kännedomen och acceptansen tas bl.a. 

upp att det p.g.a. den stora andelen offentligt finansierad kultur, tidigare inom funnits ett verkligt 

managementbehov.  Vissa pekar även på att det funnits arts managementutbildningar i Sverige, men 

inom andra områden än företagsekonomin, medan andra menar att uppfattningarna om kultur och 

ekonomi som motpoler, kanske varit extra starka i Sverige.   

 

I en lägesrapport och fortsättningsansökan från år 2002 skriver Sven-Erik Sjöstrand följande om 

forskningsprogrammet ”Fields of Flow”. ”Efter dryga två års insatser är många av de flöden som 

tidigare var svagt utvecklade mellan fälten konst/kultur och företagande/business nu relativt väl 

etablerade”. I rapporten skriver han även att forskningsprogrammet etablerats och institutionaliserats i 

den akademiska världen, både i Norden, men också successivt i övriga Europa. Utöver detta listas ett 

                                                 
27 Volts Jim. (2004) s.4 
28 Stenström Emma (2000). s.145 
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stort antal forskare och forskningsprojekt samt publikationer och utgivna böcker, konferenser, 

utbildningar, kurser och nätverk i vilka ”Fields of Flow”. varit verksamma. Listan är lång och 

insatserna för områdets utveckling många. ”Vi kommer vidare att fortsatt intensivt syssla med 

internationellt konferensdeltagande och arrangerande av och deltagande i olika workshops och 

symposier.” Närmare bestämt kan tas upp att ”Fields of Flow”.  var medarrangör för en stor 

internationell EURAM-konferens. De tar även upp utgivning av en svensk bokserie samt internationell 

publicering i form av vad de hoppas blir en antologi. På utbildningsfronten kan nämnas satsningar på 

både akademisk grundnivå, forskarnivå och för så kallade praktiker. ”Fields of Flow”.  vill framför allt 

framhålla vikten av den internationella konferensen som tidigare nämnts, samt en utställning med 

seminarier, som de anordnat i Berlin. Denna utfördes i samverkan med professionella och väl kända 

konstnärer och konstnärliga ledare.  

 

Enligt en nyskriven debattartikel29 av riksdagsledamoten Lena Adelsohn Liljeroth så borde 

kulturskaparna få lära sig grunderna i eget företagande. Enligt hennes personliga mening är det långt 

kvar innan entreprenörskap i dess praktiska och visionära delar får en självklar plats på högskolorna. 

Tilläggas bör dock att även om de konstnärliga högskolorna inte lär ut entreprenörskap, så finns det 

flera arts/cultural managementutbildningar som genomsyras av just detta, som t.ex. magisterkursen 

”Kulturentreprenörskap” i Örebro.  

 

3.6 En liten orientering i culture managementfältet   

 

Nedan kommer vi att visa på några av de konkreta uttryck som denna utveckling tar sig genom att ge 

exempel på ett par utbildningar, doktorander och nätverk för områdets utövare och utveckling i 

Sverige. De utbildningar som tas upp är exempel på utbildningar som finns i Sverige och som ligger 

inom ramen för culture management. Bland nätverk och organisationer listar vi några av dem med 

störst relevans för Sverige, vilket då även inkluderar några stora, internationella. Vi nämner även ett 

par av de doktorander som har forskat och skrivit avhandlingar som på olika sätt behandlar fältet 

utifrån olika aspekter och sammanblandningar.   

 

                                                 
29 Adelsohn Liljeroth. Lena (2000) Stockholm City. Lär kulturskaparna driva ett företag. 2005-05-19 
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3.6.1 Utbildningar 

 

Vid Stockholms universitet finns den Internationella curatorutbildningen, som vill ge en mångsidig 

både teoretisk och praktisk förberedelse för arbete med utställningar. Inom teaterområdet finns 

Dramatiska Institutet, som har en teaterproducentutbildning där de utbildas till att vara delaktiga i det 

konstnärliga ansvaret. Producentutbildningen vill ge en stor kunskap om hur teaterproduktioner 

organiseras, planeras, finansieras och styrs. På Södertörns Högskola  finns den tvärvetenskapliga  

utbildningen  Konst, Kultur, Ekonomi, som är ett treårigt program och en kombination av  kunskaper i 

kulturvetenskap och företagsekonomi. Utbildningen utbildar människor som kan arbeta i ledet mellan 

kulturen och publiken, finansiärerna, politikerna samt kulturens samarbetspartners och sponsorer.  

Vidare finns det en kvalificerad  yrkesutbildning, som heter  Kulturverkstan, i Göteborg. Den vänder 

sig till kulturutövare – musiker, skådespelare, författare, filmare, konstnärer – , till forskare, 

journalister och tidskriftsmakare men även till kulturintresserade med annan professionell bakgrund. 

Deltagarna får chansen att omsätta sin yrkeserfarenhet och sitt konstnärskap i ett nytt sammanhang. I 

Örebro finns magisterkursen  ”Kulturentreprenörskap”.  Idén är att sammanföra personer, som 

antingen har sin grundexamen inom kultur- och upplevelseområdet (till exempel musik, scenkonst, 

dans, drama, konst, media, måltid, hotell etc.), eller som har sin grundutbildning i det ekonomiska eller 

juridiska området upphovsrätt m.m. är synnerligen centralt i upplevelsesektorn. Kulturvetarlinjen vid 

Stockholms universitet har fristående kurser såsom Visuell och materiell kultur, 

projektledarutbildning, förlagskunskap, kulturarv och museivetenskap. Det finns även kurser på 

Handels och KTH.  Malmö Högskola, Mälardalens Högskolan, Umeå Högskola och Uddevalla 

Högskola har ett varierat utbud utbildningar som ingår i fältet culture management. Sedan finns det 

även t.ex. två folkhögskoleutbildningar som heter ledarskapsutbildning för evenemangsproducent, 

kulturpilot och projektpilot. 

 

3.6.2 Nätverk och organisationer   

 

Inom culture managementfältet finns det olika nätverk som är till för utbildning, forskning samt 

utövare inom området. Bland de aktiviteter som finns kan nämnas olika seminarier och konferenser 

samt vidareutbildning. De följande nätverken är givetvis inte heltäckande, då området är stort.  
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ENCATC30 är ett europeiskt nätverk för institutioner och yrkesutövare i utbildning inom det breda 

fältet Culture management. Det berör främst europeisk utbildning. Nätverket organiserar seminarier 

och konferenser i Europa och har 35 medlemsländer. Ett annat nätverk är AIMAC31 ,”The 

International Association of Arts and Cultural Management” som är ett internationellt nätverk med 

forskare inom arts management och culture management. Den huvudsakliga aktiviteten är biennaler 

och konferenser som hålls i olika städer världen över.  Nätverket kan sägas ha ett Nordamerikanskt 

perspektiv på utbildning och forskning. De ger ut tidningen International Journal of Art  

Management32 AAAE33 och betyder “The Association of Arts Administration Educators” Det är en 

internationell organisation med utgångspunkt från USA, och har som mål att representera college och 

universitet i art administration. De är också  inriktade på utbildning och träning. Inom EU finns 

EricArts,34 som är en organisation med 40 europeiska länder, och dess experter inom kulturområdet 

samarbetar och jämför olika forskningsarbeten. I Sverige finns ECAM35 som är en internationell 

ekonomisk-estetisk forskningsgrupp med uppgift att dokumentera, analysera och aktivt stimulera 

samspelet mellan Konst och Företag i Europa. Pierre Guillet de Monthoux har arbetat med detta och 

det har funnits sen 1987. Hur man kan skapa nya modeller för företagande som omfattar de kulturella 

företagens specifika verksamheter, vars slutprodukter är riktade till människan, inte konsumenten, är 

en central frågeställning för ECAM.  Ett annat forskningsprogram i Sverige är Fields of Flow36 som är 

ett samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm (HHS), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och 

Stockholms Universitet (SU). Det är ett avslutat forskningsprojekt som har givit ut böcker. Synaxis 

Baltica37  är ett nätverk för kulturledarskapsutbildningar i länderna runt Östersjön. De håller årliga 

sommarkurser med olika teman som internationella samarbeten, mångfald, jämställdhet och kreativitet. 

 

3.6.3 Doktorander inom ämnen som berör culture management 

. 

Inom fältet har det producerats ett antal kunniga forskare som i sin tur har startat upp verksamheter och  

i allra högsta grad har vidareutvecklat det. De har alla producerat avhandlingar som täcker in det breda 

fältet och dess konstarter. Ivar Björkman har bl.a. skrivit Sven Duchamp - expert på auraproduktion = 

                                                 
30 Encat:http://www.encatc.org/ about_encatc/inex.lasso, 2005-05-27 
31 Aimac http//www.hec.ca/artsmanagement/aimac, 2005-05-27 
32 International journal of art management :http://www.hec.ca/ijam/editor.htm, 2005-05-27 
33 AAAE http://www.artsnet.org/aaae, 2005-05-27 
34  EricArts: http:// www.ericarts.org/web/index.php, 2005-05-27 
35 Ecam: http:/7www.fek.su.se/forskar/ecam.html, 2005-05-27 
36 Fields of Flow: htpp://www.fieldsofflow.com/symposier.html, 2005-05-27 
37 Synaxisbaltica:  http: //www.synaxisbaltica.com, 2005-05-27 
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[Sven Duchamp - expert on production of aura] : [a study on entrepreneurs, visions, business and art] : 

om entreprenörskap, visioner, konst och företag och är nu rektor på Konstfack. Marje Soila Wadman 

skrev om filmområdet boken ”Kapitalationens estetik: organisering och ledarskap i filmprojekt”. Katja 

Lindquist arbetar på den Internationella Curatorutbildningen och har skrivit ”Exihibition enterprising: 

six cases of realisation from idea to institution enterprising”. Emma Stenström doktorerade med  

Konstiga företag och är bl.a. lärare på Handelshögskolan. Jeanette Wetterström skriver om operan ” 

Stor opera små pengar: ett operativt företag och dess ledningshistoria. Anne-Sofie Köping ” Den 

bundna friheten: om kreativitet och relationer i ett konserthus” samt Clemence Thörnquist, en av Pierre 

Guillet de Monthouxs doktorander och slutligen Lena Lundborg som i nuläget skriver på sin 

avhandling. 

 

4. EMPIRI OCH ANALYS 

 

Vi kommer här att ge en kortare presentation av de för studien aktuella aktörerna samt i övergripande 

drag sammanfatta vad som tagits upp under intervjuerna. I vissa fall har vi även valt att lyfta fram 

vissa intressanta uppfattningar. Samtliga intervjuer genomfördes under perioden 23 mars – 8 april år 

2005, varav en på telefon och sex utav sju varade mellan 35 – 40 minuter.  

 
 

4.1 Informanterna 
 

Sture Carlsson är förbundsdirektör vid Svensk scenkonst, arbetsgivarorganisationen för 

scenkonstnärliga organisationer, institutioner och verksamheter i Sverige. Han har en bakgrund som 

företagsekonom med inriktning på statskunskap och har under många år arbetat inom näringslivet på 

Riksrevisionsverket och Finansdepartementet. Sedan början av 1980-talet har han dock arbetat inom 

kultursektorn, först som ekonomichef vid Stockholms konserthus och sedan 17 år som chef vid 

Göteborgs konserthus. I och med hans stora chefserfarenhet passade vi på att ställa en del frågor 

rörande chef- och ledarskap. Inom området för detta tog vi bl.a. upp motivation, konflikthantering och 

huruvida ledarskapet inom företagsvärlden skiljde sig från det som behövdes för kulturinstitutioner. Vi 

talade även om balansen mellan det konstnärliga och managementbiten. Av Sture Carlsson fick vi 

dessutom en övergripande uppfattning om situationen inom den svenska scenkonstvärlden och ett 

perspektiv på förhållandet till internationella influenser. Han hade även stor erfarenhet av 



Kandidatuppsats i företagsekonomi 10p, VT 2005  Cecilia Holm 630129 
Konst, kultur och ekonomi  Maria Lindén 800420 
Södertörns högskola  Handledare: Ann-Sofie Köping 
 
 
 

 
 

26

kultursponsring. Utöver detta så talade vi om aktuella diskussioner inom kulturpolitik, den nystartade 

utbildningen för kvinnligt ledarskap och svårigheter med mångfald.  

 

Hans Enflo är kansliråd och arbetar på kulturenheten på Utbildnings- och kulturdepartementet. Han 

har varit huvudsekreterare för Internationella kulturutredningen (SOU 2003:121) men nu arbetar han 

inte med utredningsperspektivet utan med propositionsperspektivet. Intervjun med Hans Enflo 

behandlade culture management utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv med bl.a. fokus på 

behovet av utbildning och kompetens. Han berättade att den internationella kulturutredningen 

beskriver hur den internationella utvecklingen påverkar kulturarbetets villkor och människors 

kulturvanor och framhåller behovet av förstärkt utbildning för detta eftersom kunskaperna och 

kompetensen inte räcker idag. Hans Enflo säger samtidigt att man vet att det redan finns utbildning och 

att någon kanske säger att utredningen slår in öppna dörrar. Men det viktiga är att ge signaler om att 

utbildning för internationella kulturkontakter är viktig. Utbildningarna bestäms av högskolorna själva 

och det går därför inte att styra uppifrån menar Hans Enflo på frågan om vilka utbildningar som ska 

inrättas. Den kommande propositionen måste uttrycka sig allmänt. ”Om vi ska driva en 

internationaliserad kulturpolitik måste vi ha den rätta kompetensen för detta” säger Hans Enflo.  

 

Pierre Guillet de Montheux är professor i företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har 

sysslat med forskning och utbildning inom arts/cultural management i Sverige i 20 – 25 år.  Han är en 

av de mest betydelsefulla personerna för områdets utveckling i Sverige. Han leder också ECAM, en 

internationell ekonomisk-estetisk forskningsgrupp med uppgift att dokumentera, analysera och aktivt 

stimulera samspelet mellan Konst och Företag i Europa. Vi talade om de problem som funnits tidigare 

och syftar därmed på att det inte fanns kompetenta människor i fältet. För att undvika att starta några 

kurser med folk, som inte visste någonting, så producerade de inom ECAM ett antal doktorer, vilket 

tog tio år ungefär. Pierre Guillet de Monthoux informerade om att det finns ett antal personer i Sverige 

som är verksamma och har kontakter och driver projekt inom detta område. Pierre Guillet de 

Monthoux  är nu sysselsatt med ett institut ”Art and leadership”, som finns på Handelshögskolan i 

Danmark, som har startat upp. De arbetar även med finländarna och då speciellt med Åboakademin. 

Vidare tror han, att det framförallt är väldigt många människor som utbildar sig till det här och han 

tycker att det  ska bli kul att se vad de hittar på i framtiden.  
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Mikael Jönsson är sedan 1999 chefsproducent vid Cullbergbaletten. Han började arbeta vid 

Cullbergballetten 1996 som turnéledare. Han är ursprungligen dansare och har läst ekonomi vid 

Stockholms Universitet samt ledarskapsutbildning i Spanien vid IESE (Universidad de Navarra). Vi 

talade om definitionen och vad man lägger i begreppet Culture management, vilket kan vara att leda en 

organisation som inte är vinstgivande. Det är en viktig del i samhället, därför är samhället berett att gå 

in med subventioner för att klara av och se till att den här verksamheten existerar. Vi skulle kunna säga 

att vi är en del av att forma ett lands kultur, vilket vi egentligen är därför att vi, som arbetar med de 

kulturella uttrycksformerna, är en del av att försöket att spegla den kultur vi lever i. Samtidigt vill vi 

inte bara spegla någonting utan man vill också ge någonting och att kanske vilja försöka påverka. Det 

kan ta sig i uttryck i att man kanske tar upp någon samhällsfråga, som är fel, som man vill peka på att 

den är fel. Ofta finns det en ambition att man vill åstadkomma någonting med det man gör.  

En annan aspekt tycker Mikael Jönsson är påverkan, att man påverkar hela landets kultur. Vilka 

färdigheter som krävs beror mycket på vilken typ av organisation man leder. Att jobba med artister, 

med levande människor som ska utföra en föreställning, en ”liveperfomance”, en levande föreställning  

på scenen runt om i hela världen, det krävs att man bygger upp en grundtrygghet i dem, att de känner 

att de har en trygg struktur och en trygghet och även att de kan gå upp på scenen och  känna att vi har 

folk omkring oss som litar på oss. 

 

Mia Larsson arbetar sedan år 2000 som producent vid Riksteatern och Unga Riks. Riksteatern är en 

folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst, bedriver omfattande turnéverksamhet runtom i 

landet och utgörs av dryga 240 lokala och regionala teaterföreningar och dess medlemmar. Som del i 

Riksteatern finns bl.a. Unga Riks, som ansvarar för barn- och ungdomsteatern och spelar mycket teater 

ute i skolor. Innan Mia Larsson kom till Riksteatern hade hon bl.a. utbildat sig vid Dramatiska 

Institutets utbildning för teaterproducenter, arbetat som producent vid Västmanlands länsteater samt 

startat upp och drivit ett produktionsbolag tillsammans med en kollega. Sedan april 2005 är hon 

nybliven chefsproducent på Unga Riks. Intervjun med Mia Larsson handlade mycket om arbetet som 

producent, hennes uppfattning och kännedom om begreppet culture management samt Riksteaterns 

förhållningssätt till kultursponsring. Vi talade även om eventuella likheter och skillnader mellan 

kvinnor och män, könsfördelning inom teatervärlden och hennes erfarenhet av internationella projekt. 

Hon påpekar att övergången till verksamhetschef kommer att kräva mer ledarskap och management av 

henne än i rollen som producent och projektledare.  
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PeO Sander arbetar sedan 1991, vid Dramatiska Institutet där han är högskolelektor för 

teaterproduktion och en av de ansvariga för teaterproducentutbildningen. Han har en ekonomexamen 

från Linköpings universitet samt över 20 års erfarenhet av arbetet som producent/ekonom på 

institutioner som Östgötateatern, Dansteatern i Stockholm samt Stadsteatern i Uppsala och Stockholms 

Stadsteater, Unga Klara. Intervjun med PeO Sander rörde i första hand producentskap och 

utbildningsfrågor. Vi ställde frågor kring vad han anser att en producent är, vad man behärska och hur 

arbetet i olika teaterorganisationer skiljer sig åt. PeO berättade även om utbildningens utformning, val 

av litteratur och hur utbildningen varvar kultur och ekonomi respektive teori och praktik. PeO Sander 

menade att kultursponsringen handlar om ömsesidiga relationer, men är nästan försvinnande liten inom 

den svenska teater- och dansvärlden. Utöver detta talade vi lite om kulturpolitik, skillnaderna mellan 

chefskap och ledarskap och att man lägger olika betydelser i olika begrepp.   

 

Emma Stenström är ekonomie doktor, undervisar vid Handelshögskolan i Stockholm och bedriver 

mycket tvärvetenskaplig forskning i gränslandet mellan bl.a. företagsekonomi och kultur. Hon har 

tidigare givit ut avhandlingen ”Konstiga företag”, skriver krönikor i Dagens Industri och arbetar nu 

med en bok om kroppsföretagande och kulturekonomiska teorier.  Utöver detta sitter hon med i 

styrelsen för kulturrådet, Dansens Hus samt Stiftelsen D Carnegie & Co. Bland ämnesområdena som 

diskuterades under intervjun fanns bl.a. hennes bakgrund och erfarenheter, socialt entreprenörskap, 

utbildning, begrepp och personlig uppfattning av begreppsinnebörden. Även aktuella kulturpolitiska 

diskussioner och könsfrågor togs upp och eftersom hon är en av dem som varit med från tidig start, 

fick vi chansen att ställa en del övergripande frågor om fältet, dess utveckling och forskningen. Som 

det viktigaste och mest avgörande för utvecklingen inom svensk arts management valde hon Pierre 

Guillet de Monthoux och hans arbete, dagen då Ann-Sofie Köping, Katja Lindqvist och Marja Soila- 

Wadman disputerade samt de verkliga mötena mellan utvecklingen inom det akademiska området, 

kultursektorn och näringslivet.  

 

4.2 Utformning och tillvägagångssätt  

  

De intervjuades uppfattningar är för strukturens skull indelade i olika områden, men går av förklarliga 

skäl inte att särskiljas helt i och med att rubrikernas ämnen tenderar att överlappa varandra. Vi vill 

understryka att intervjuerna som följer i största möjliga utsträckning är presentationer av de 

intervjuades uppfattningar där vi försökt att ha ett objektivt förhållningssätt. Då vi själva tolkar eller 
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hävdar något står detta på ett eller annat sätt angivet i texten. Analyserna kommer i första hand titta på 

de intervjuades åsikter i förhållande till varandras, men även på det empiriska materialet i förhållande 

till litteraturen. För att inte gå miste om viktiga aspekter och tankegångar har vi i vissa analyser även 

hänvisat till material som ligger placerade under andra rubriceringar och ibland även tagit upp sådant 

som inte tidigare presenterats, men som är av stor betydelse.  

 

I första stycke kommer vi att sammanfatta vad som sagts om begreppet culture management och 

närliggande begrepp som arts management och administration. I kombination med detta tittar vi då 

även på yrkestitlarna för utövarna av detta såsom kulturproducent m.fl. Vi vill se hur begreppen 

upplevs av de intervjuade, vilka begrepp de kan identifiera sig med och hur vad de säger om de olika 

begreppen. I stycke nummer två ser vi på de tillfrågades uppfattningar om det eventuella behovet av 

culture managementkompetens och ett begrepp. Fortsättningsvis undersöker vi begreppets räckvidd 

eller om man så vill andemening utifrån informanternas uppfattningar och åsikter om innebörden. 

Vidare tittar vi på de intervjuades uppfattningar om vad man kan tänkas behöva behärska som utövare 

av culture management, vilka färdigheter är det som krävs. Slutligen tar vi upp det som rör de 

intervjuades uppfattningar om hur folk i allmänhet som arbetar inom kulturen, känner till och har tagit 

till sig culture managementbegreppet och dess innebörd.  

 

4.3 Begreppet culture management och närliggande begrepp 

 

Enligt Pierre Guillet de Monthoux talar man i USA mer om arts administration än om arts management 

där arts administration är mer byråkratiskt. Man blir en tjänsteman, en administratör på t.ex. en 

stiftelse, en teater eller ett museum. Entreprenörsdelen, att man ska starta saker och ting och driva i 

egen regi, är enligt honom förvånansvärt mindre vanligt i USA än i Europa. När vi talar med PeO 

Sander säger han att culture management är mer av ett linjebegrepp, alltså det långsiktiga arbetet hos 

en administratör, medan en producent gör en scenkonstproduktion. Istället för management brukar PeO 

Sander tala om chefskap och ledarskap som två olika delar, där det formella är chefskapet, ansvaret för 

de professionella befogenheter man fått i organisationen och ledarskapet är hur chefen gör sitt arbete. 

Han påpekar dock att chefer också bör ha ledarskap. Vad gäller begreppet teaterproducent så har man 

på DI en definition av vad det är, samtidigt understryker PeO att vad en teaterproducent är varierar 

beroende på t.ex. hur organisationen ser ut och vilka betydelse människor lägger i begreppet. Mia 

Larssons känner i likhet med PeO Sander inte att hon som teaterproducent kan identifiera sig med 
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begreppet culture management. Hon känner sig mer som en arts manager. Inte heller ser hon sig som 

kulturadministratör. När det kommer till begreppet kulturproducent svarar hon att det beror på vad 

man lägger i begreppen konst och kultur. Själv tänker hon att hon jobbar med konst, scenkonst. Hon 

menar dock att om någon kallade henne för kulturproducent, så skulle hon inte invända. Hon är ju t.ex. 

vad som kallas kulturarbetare. Någon svensk motsvarighet för culture management kan hon inte 

komma på. Däremot kommer hon att tänka på begreppen projektledare och producent där även 

producent titeln är knepigt eftersom den kan betyda så många olika saker beroende på vilket område 

man arbetar i. Enligt hans Enflo har man inte riktigt hittat någon svensk översättning på begreppet 

culture management, men han berättar att man på Kulturdepartementet talar om kulturmanagement.  

”Längre kommer vi nog inte i det begreppet.” 

 

Emma Stenström understryker att både management och kultur är problematiska begrepp och att kultur 

är ett av språkets mest komplicerade ord, med fördelen att det går att hänga på vilken diskurs som 

helst. Hon föredrar att tala om arts management framför culture, då detta signalerar konst snarare än 

kulturindustri, men anser att ordvalet är mycket av en smakfråga. Begreppet administration ger enligt 

henne ofta associationen byråkratiskt och culture management är i hennes uppfattning inte 

nödvändigtvis samma sak som att leda en kulturverksamhet. Inte heller termen kulturproducent är 

nödvändigtvis vad arts/cultural managers sysslar med, utan är väldigt specifik. Jämfört med 

arts/culture management så är begreppet kulturekonomi, som också används, en mer 

samhällsekonomisk inriktning som bl.a. tittar på vad. kulturen ger i form av tillväxt, men man hafsar 

enligt Emma Stenström lätt med begreppen. På frågan vilket svenskt ord Mikael Jönsson skulle 

använda istället svarar han att det beror på vad man lägger in i begreppet. På engelska är culture 

management ett mycket större begrepp. Som svenskt förslag på motsvarande ger han istället 

”ledarskap för kulturella områden”. Sture Carlsson säger i diskussionen om begreppet arts/culture 

management att det är ganska tydligt vad det betyder och att det har blivit ett vidare begrepp. 

Skillnaden mellan arts och culture är att kultur rent allmänt är vidare än arts. Cultural administrator 

anser han vara ett vedertaget begrepp och på befattningen manager kommer han genast att tänka på 

chef. På sätt och vis anser han sig falla inom ramen för titeln kulturproducent, men påpekar samtidigt 

att en kulturproducent kan vara väldigt mycket och att man måste specialisera sig på någon konstform. 

Ordet kulturarbetare kan han inte alls identifiera sig med. Det är något helt annat.  
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4.3.1 Analys 

 

Det är inte helt lätt att definiera eller översätta begreppet culture management. Området är både brett 

och komplext varför det kan vara svårt att formulera en bra och träffande definition. Även författarna 

till litteraturen som undersökts har haft svårigheter i att definiera vad det är och insett att det kanske 

inte handlar om slutna definitioner så mycket som närmanden och beskrivningar. Samtliga 

intervjupersoner känner i större eller mindre utsträckning till själva begreppet och vad det innebär och 

svaren som ges är förhållandevis lika. P.g.a. områdets komplexitet och bredd varierar de dock, både 

beroende på vilken roll och erfarenhet den tillfrågade har och också beroende på själva 

frågeformuleringen och sammanhanget för diskussionen. Begreppet kultur såväl som management är 

besvärliga, men rent allmänt tycks dock informanterna uppfatta kultur som bredare än konst och enligt 

vissa närmare förknippat med samhälle. Man säger t.ex. att kultur är vidare än arts och mer intimt 

förknippat med ett lands övergripande kultur. Bland definitionerna av arts management finns det en 

som påminner mycket om William Byrnes med behärskandet av processen, med vissa bestämda 

ansvarsområden. I övrigt listas inte så mycket specifika arbetsuppgifter eller ansvarsområden utan 

snarare övergripande tankar kring ledarskap.  

 

De intervjuade har dock, förmodligen p.g.a. frågeformuleringarna inte talat så mycket om själva 

vidgningen av begreppen vilken nämns mycket i litteraturen. Däremot har mycket tankar kring flöden 

mellan olika fält och områden kommit till uttryck. Vad gäller managementbegreppet så föredrar de 

flesta intervjupersoner att använda andra ord och beskrivningar framför management. Endast en 

svensk motsvarighet med management i namnet tas upp. Bland förslagen är istället ledarskap, vilket 

även är det som anges i de svenska ordböckerna, den vanligaste uppfattningen. Till skillnad mot 

ordböckerna förknippar många management med just chefsroller. När det kommer till valet av begrepp 

nämns samma orsak som litteraturen tar upp, d.v.s. att det är skillnad mellan Europa och USA och att 

arts management används för scenkonsterna. Vissa ser dessutom administration som byråkratisk, där 

en åsikt uttryckt att det är mer administrativt i USA och mer entreprenörsinriktat i Sverige.  Ytterligare 

en intervjuperson talar mycket om vikten av entreprenörskap och möjligheterna till nyskapande samt 

nämner att kulturekonomi länge var den beteckning som arts management räknades till. När begreppet 

kulturproducent tas upp påpekas det att det är väldigt brett och att man behöver specialisera sig på 

någon konstform. Som framgår av intervjuerna används istället för begreppen arts och culture manager 
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mer specifika titlar som förbundsdirektör, chef, teaterproducent, forskare eller dyligt. Detta hävdar 

även Fitzgibbon och Kelly i sin bok, att managern inom kultur inte är något nytt, utan har funnits 

länge, men under mer specifika yrkestitlar.  

 

4.4 Behovet av ett begrepp och culture managementkompetens 
 

 

I diskussionen kring begrepp och behov av dessa säger Mikael Jönsson att man väl alltid försöker hitta 

på terminologier för att klassificera in det. Så som han uttrycker det har det gått en trend i att ta kontakt 

med kulturen som har att göra med motivation. Samtidigt menar han att de i kultursfären har hållit sig 

väldigt mycket för sig själv. Det finns i hans mening otroliga mängder av kunskaper och många 

personer som jobbat inom kulturvärlden, men som inte vill beblanda sig med resten av världen. I hans 

uppfattning behöver kulturen finnas med mer i samhället och vara mer medveten om vad som händer 

på många olika plan, att vara delaktig. Sture Carlssons menar att själva kompetensen av culture 

management är något som frågats efter länge, fast man inte riktigt vetat vad man menar med det, men 

att det nu har kommit lite grann och att det på senare år har blivit en ökad professionalisering. I hans 

mening finns det ett stort behov av chefer inom kulturen och folk som tar hand om ansvaret. Under 

intervjun med Emma Stenström talar vi en hel del om begreppsbehovet och hon säger att det i vårt fall 

blir viktigt med definitionen, medan det i hennes fall är det tvärtom. Dessutom ogillar hon att använda 

engelska begrepp. ”I mitt intresse ligger antagligen att det inte definieras för hårt. Det öppnar upp för 

mig att vistas på många olika håll, röra över och gå in i olika spår och inte låsa fast mig, eftersom jag 

inte behöver sälja. I mitt intresse ligger att ha det så öppet som möjligt.”… ”Men jag förstår verkligen 

ert dilemma, som blir det här vi inte vet vad det är”… Emma Stenström drar även paralleller till 

designbegreppet som plockats rakt av och där det i någras intresse ligger att definiera, medan andra har 

behov av just det motsatta, att splittra definitionen. I hennes mening är det även mycket av en 

ekonomisk fråga där bl.a. upplevelseindustrin är ett sätt att haka på och få pengar och där för hårda 

definitioner kan skapa begränsningar. Hon tar även upp Cirkus Cirkör som är vad man kallar 

entreprenörer De hänger så som Emma beskriver det,  på nycirkus på allt och kan jobba med både 

underhållning, integration och bistånd, vilket teoretiskt kallas för socialt entreprenörskap. I hennes 

mening används begreppen för detta område ganska slarvigt i Sverige, men är å andra sidan kanske 

inte det avgörande. ”Det är kanske inte begreppen som är det viktiga. Det viktiga är ju kombinationen 

av perspektiv”. Det finns även en makt och genusaspekt av det hela som enligt Emma Stenström kan 
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verka splittrande för begreppet. Hon upplever ibland att det är professorerna, vilka i princip alla är 

manliga, som försöker definiera. I Emma Stenströms uppfattning är det ofta professorerna högst upp 

som har behov av att definiera vad som är centralt och ge anspråk på att kunna fältet.  Som bakgrund 

till hennes arbete vid bl.a. Handels anger hon viljan att kombinera kunskaper inom ekonomi och 

humaniora. Hon kände det som att ekonomen skulle ha något att bidra med till kulturen, genom att 

skapa bättre förutsättningar samtidigt som kulturen har väldigt mycket att ge både samhället och 

näringsliv. Flödena går åt alla håll.  

 

På tal om flöden mellan kultur och den företagsekonomiska världen kan kultursponsring vara ett 

exempel. Vid Riksteatern arbetar man med sponsring och har t.o.m. en fundraiser anställd och vid 

Göteborgs konserthus där Sture Carlsson tidigare var chef har man arbetat mycket sponsring och 

däribland Volvo. Enligt PeO Sander var det dock inte särskilt aktuellt att diskutera kultursponsring 

eftersom den är i stort sett obefintlig inom scenkonstvärlden. Om kultursponsringen skulle göras 

avdragsgill tror han att folk skulle välja att sponsra andra saker än teater och dans. När det kommer till 

efterfrågan på och behovet av utbildningar inom culture management så svarar Emma Stenström att 

det alltid finns en tilltro till managementutbildningar. I internationella kulturutredningen står dessutom 

uttryckligen att det behövs och även inom scenkonst har man sagt att det behövs. Hon säger att det 

definitivt pratas om ett behov av managementkunskap. Samtidigt påpekar Emma Stenström att det 

finns vissa som anser att det sker en överproduktion, som t.ex. Derrick Chong. Hon menar dock att det 

behövs mycket arts managers och dubbla perspektiv inom framför allt näringslivet och även på 

universiteten. Så som hon ser det är det jättebra att få dubbla perspektiv med sig precis oavsett vad 

man ska göra. Emma Stenström understryker dessutom vikten av att skilja på olika nivåer när man 

talar om utbildningsbehov. För konstnärerna behövs kanske grundutbildningar medan de konstnärliga 

cheferna kan behöva vidareutbildning inom det mer ekonomiska, administrativa. Sedan finns det t.ex. 

ekonomer likt de på Handels som utbildar sig lite grann, men som inte nödvändigtvis kommer arbeta 

inom kultursektorn. Det finns även de som redan arbetar vid organisationer och behöver vidareutbilda 

sig inom specifika områden och i likhet med Sture Carlsson säger Emma Stenström att det är väldigt 

svårt att hitta chefer över huvud taget. Det är så många balansgångar och hon tycker att vi med vår 

förståelse för kultur och ekonomi, har en jätteviktigt roll att fylla i samhället. Där ser hon ett politiskt, 

tjänstemannamässigt jättebehov av cultural managers.  
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Som bakgrund till att han producerade ett antal doktorander anger Pierrre Guillet de Monthoux, bristen 

på kompetenta människor inom culture managementområdet. Vad han är intresserad av är att utbilda 

folk som producerar och ser till att det händer spännande projekt och ser till att det finansieras. När vi 

frågar honom vad han tror om efterfrågan på dem som utbildar sig inom det här svarar han att han 

antar att de blir producenter av olika slag. De får nog rätt ofta skapa sina egna arbeten. På curatorsidan 

har de flesta som gått ut hittat jobb, annars kan man misstänka att det sker en överproduktion som är 

jättestor. Han har svårt att tänka mig att det behövs så enormt mycket folk som har den här bakgrunden 

i Sverige. PeO Sander vid teaterproducentutbildningen på DI säger att behovet av ledare inom 

scenkonsterna växer, och framför allt de som kan diskutera kulturpolitik och sedan början av 1990-

talet har ledarskapsbiten blivit en allt större del av deras utbildning. Han ser i övrigt att det vid 

teaterproducentutbildningen finns ett behov av att lägga till utlandspraktik. Vid intervjun med Hans 

Enflo berättar han att man vid Kulturdepartementet föreslår en utbildning inom kulturmanagement 

med internationell inriktning och att de konstaterat att det här förmedlande produktionsledet är viktigt 

och nödvändigt för att Sverige ska få bra internationella kulturkontakter. På kulturdepartementet har 

man på uppdrag av regeringen tillsatt en utredning som utformat förslag vilka man sedan låtit folk på 

bl.a. svenskt näringsliv tycka till om. Nuvarande, såväl som förre kulturminister är enligt Hans Enflo 

inställd på att gå vidare och lägga in en regeringsproposition, vilket är det man nu arbetar med just nu.  

Man hoppas på att kunna lägga fram propositionen till hösten. ”Vi vill understryka att det behövs och 

finns ett behov av att fler blir medvetna om det här behovet.” Personligen säger han att han är 

övertygad om att behovet finns och att det kommer att öka. 

 

4.4.1 Analys 

 

Enligt både litteraturundersökning och intervjuer finns det ett stort och brett behov av olika former av 

managementkompetens inom konsten och kulturen. I stort sett alla författare som undersökts i 

litteraturstudien såväl som intervjupersonerna uppger på ett eller annat sätt att det finns behov av 

managementkunskap inom kulturen. En av författarna samt en av de intervjuade anser dock att det 

utbildas för många. Derrick Chong skriver att han tror att det sker en överproduktion, i alla fall inom 

de mer traditionella yrkesrollerna där man arbetar som anställd vid en kulturinstitution eller dylikt. 

Han ser däremot en uppgång för de culture managers som sysslar med kunskapsbaserad produktion 

och som är rörliga/flexibla. I likhet med Chong misstänker även Guillet de Monthoux att det sker en 

jättestor överproduktion, men även han skiljer på dem som utbildar sig till tjänstemän/administratörer, 
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jämte dem som blir mer av entreprenörer och startar upp egna saker. En av de intervjuade uttrycker en 

uppfattning om ett stort behov av människor med dubbla perspektiv inom framför allt näringslivet, 

men även på institutioner som universitet och inom politiken. I hennes mening behövs de dubbla 

perspektiven oavsett var man arbetar. Bland författarna som tagits upp i litteraturundersökningen så 

anser Dewey att behovet av arts managers ökar och en av de intervjuade talar likt Byrnes om 

breddning och fler möjligheter för arts managers. Som anledning till det ökade behovet av culture 

managementkunskaper anges i litteraturen bl.a. den hårdnande konkurrensen och finansieringsbehovet. 

Om detta kan nämnas att varken Mia Larsson, PeO Sander eller Sture Carlsson tror att andelen statliga 

medel kommer att öka. I litteraturen talas dessutom mycket om att kultursponsringen söker sig till 

alltmer lyhörda former. Vid både Göteborgs konserthus och Riksteatern tycks dock den sponsring man 

får huvudsakligen bestå i pengar. PeO Sander uttryckte dock endast intresse för de ömsesidiga 

samarbetsformerna. I hans mening var kultursponsring långsiktiga utbyten och inte envägsöverföring i 

form av rena pengar eller produktplacering. Påpekas bör att texterna för litteraturundersökningen ofta 

är skrivna ur ett amerikanskt perspektiv där kultursponsring är vanligt förekommande. De intervjuade 

upplevde dock inte diskussionen om kultursponsring som särskilt väsentlig. Enligt en åsikt för att den 

utgör en så pass liten del av intäkterna och enligt en annan för att ämnet var uttjatat.  

 

Om man ser till efterfrågan på ledare och chefer inom kulturen så anser flertalet av de intervjuade att 

det finns ett stort behov av bra chefer och ledare och särskilt kulturpolitiskt insatta. Det talas mycket 

om vikten och behovet av utbildningar inom culture management och bl.a inom politiken. Enligt Enflo 

anser man dessutom att folk behöver blir mer medvetna om själva behovet. Här kan dras paralleller till 

det som Fitzgibbon och Kelly skriver, att det är viktigt att förstå sitt fält. En av de intervjuade 

understryker att man behöver skilja mellan olika nivåer för utbildningarna. Själva behovet av ett 

begrepp för culture management, genom antingen ett anammande av låneordet eller genom att man 

skapar och etablerar ett svenskt begrepp eller uttryck, tycks i de intervjuades uppfattning inte alls vara 

avgörande. Behovet av ett begrepp varierar från person till person och beroende på t.ex. yrkesroll och 

arbetsplats. På Kulturdepartementet har man försökt enas om något att kalla det. En annan uppfattning 

kan vara att forskarna på högsta nivå är de som har behov av att skapa definitioner. I likhet med 

Fitzgibbon och Kellys uppfattning förespråkade Emma Stenström ett mer öppet begrepp. Behovet av 

en öppen definition var i hennes mening större, både med tanke på finansieringsmöjligheter och för 

t.ex. den tvärvetenskapliga forskningen. 
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4.5 Hur tolkar informanterna innebörden av begreppet? 

 

Vi reciterar här informanterna i längre stycken för att tydliggöra resonemangen. När det gäller att 

förklara ett begrepps innebörd så menar Emma Stenström att: ”Ursprunget för mig är att culture 

management kommer från företagsekonomi. Startpunkten en tro på ekonomin och företagsekonomin. 

Culture economics är en annan sak och kulturekonomi, som min kurs heter, det är ju mycket mer 

samhällsekonomisk inriktning, den tittar på ett makroperspektiv: vad ger kulturen i form av tillväxt? 

Arts and culture management är traditionellt för mig ett mycket mer företagsekonomiskt synsätt och 

det handlar ju ursprungligen om att integrera både företagsekonomi,  humaniora och kulturvetenskap, 

för det är också mötet mellan olika discipliner samt att fundera på hur man ska kunna skapa bättre 

förutsättningar för konsten och kulturen och det är ganska ofta på mikronivå. Sen har det här fältet, i 

takt med att den västerländska ekonomin  ändrat karaktär och gått mot en form av avindustrialisering, 

så har också näringslivet förändrats. Man har börjat värdera den typ av kunskap som finns att hämta 

inom konsten och kulturföretagandet i ökad utsträckning, vilket har gjort att om det ursprungligen 

handlade mer om att i utgångspunkt i ekonomi och humaniora skapa förutsättningar för konst och 

kulturen, så tycker jag att man idag också ser mycket av att flödet går åt andra hållet, d.v.s. att det 

finns lika mycket att hämta, vad man än håller på med för slags företagande, utifrån konst och 

kulturen och utifrån kunskapen om konsten och kulturen, eller vetenskapen som estetiken, för att förstå 

och förbättra förutsättningarna för företagandet, all slags företagandekulturekonomi som min kurs” 

  

När det gäller fenomenet culture management så menar Mikael Jönson från Cullbergbaletten:   

” Det är det  komplexa  att  leda en organisation som egentligen inte är vinstgivande. Man arbetar 

däremot med någonting som samhället ser som en värdefull aspekt att utveckla. Det är en viktig del i 

samhället, därför är samhället berett att gå in med subventioner för att klara av och se till att den här 

verksamheten existerar.” 

 

 En ytterligare aspekt på innebörden ger PeO Sander, lärare på DI:s producentutbildning, som svarar 

på vad det innebär att vara  producent. 

”Det är svårt, för definitionen av producent är så beroende av var man befinner sig och vem man talar 

med. Institutionerna är olika, om man är producent vid den institutionen eller den där, vilket  i sig kan 
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vara mer likt en frigruppsproducent på vissa institutioner än andra. Han menar att man inte alltid kan 

dra skarpa gränser mellan privatteatrar och fria grupper. Det blir mer en fråga om definition av de 

olika institutionerna. Det handlar om visioner på varje enskild arbetsplats, hur man arbetar.”  På DI 

har de sin definition av vad en producent är.  

 

Mia Larsson verksamhetschef på Riksteatern: 

”Jag har träffat på begreppet genom utbildningen i Finland, som heter kulturproducentskap, som 

faktiskt inte heter teaterproducent, utan också är en bredare. Om man tittar i litteraturen så är  

begreppet culture management ofta med. Men jag kan också tänka mig att det dyker upp ibland när det 

handlar mer om samhällsfrågor.” 

 

På frågan vad Hans Enflo tänker på när han hör culture management ger han följande svar:   

”Det är att se till att medverka i produktion och förmedling av kultur, inte konstnärligt utan däremot 

att medverka i ledet, i den processen, där man ser till att det blir möjligt att förmedla kulturen i olika 

sammanhang. Det är nog så komplicerat och viktigt i dagens samhälle”. 

 

När vi talar med Pierre Guillet de Monthoux om orsaker till nyfikenheten på det här området så säger 

han ”Det är ett helt synsätt och går inte att sammanfatta med några ord. En hel syn på vad ekonomi är 

och vad konst är. Det är ett stort kapitel.”… ”Culture management, det har med entreprenörsdelen, att 

man ska starta saker och ting.”  

 

4.5.1 Analys  

 

I tankemässig tolkning och betydelse av begreppet kan det läggas in ett macro-perspektiv och därmed  

syfta på vad kulturen ger i tillväxt. Det kan även vara ett mer samhällspolitiskt innehåll och betyda  att  

kulturpolitiska frågor också  har bakats in. Begreppet kan också ha olika startpunkter och utgå från 

olika akademiska fält som tex. det företagsekonomiska eller det humanistiska. I innehållet kan det vara 

dessa flöden mellan fälten som har en betydelse. Tolkningen av ordet kan tidigare också ha syftat på 

det som rör icke vinstdrivande organisationer men  idag kan det vara användbart inom en mängd andra 

områden. Ett fokus kan också vara inriktat på att leda en organisation som inte är vinstgivande men har 

andra värdefulla aspekter. Begreppets tolkning kan dessutom tätt höra samman med  vilken kontext 

man förknippar det med och därmed länkas samman till ett företags vision. Sedan kan även begreppet 
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innehålla variabler såsom övergripande betydelser eller specifikationer. Det kan även tangera att 

innehålla färdigheter som att underlätta olika flöden inom organisationen. Innebörd är därmed en 

tolkningsfråga. Svårigheten kan givetvis vara att det betyder olika utifrån vem man talar med och hans 

eller hennes bakgrund. Utifrån detta kan det vara så att begreppets användbarhet kan skapa ett problem 

eller så är det inte det i och med att ordet kanske inte ens behövs användas . Det kan vara enklare att 

tala direkt om kulturpolitik, ledning av organisation osv. Detta leder vidare till en diskussion, om det 

inte är de sammanhang som en person är i som avgör om det är viktigt att använda begreppet eller inte.  

 

4.6 Färdigheter hos utövare enligt informanterna  

 

När det gäller färdighet menar Pierre Guille de Monthoux att man ska ha en förmåga att se till att det 

händer spännande projekt och ta fram en  finansiering. Likaledes bör man kunna skapa, driva och 

producera sitt eget arbete. Att ha en väldigt stark humanistisk grundsyn menar chefsproducenten på 

Cullbergballetten är viktigt. Det tror han nog är en förutsättning för att kunna jobba med de här 

delarna. Det beror väldigt mycket på vilken  typ av organisation man leder, säger han vidare. Vi på 

Cullberg jobbar med artister, med levande människor, som ska utföra en föreställning, en 

”liveperfomance”: Då krävs det att man kan bygga upp en grundtrygghet i dem, och att de får de bästa 

förutsättningarna för att kunna ge sitt yttersta. Han nämner vidare att de försöker ta bort alla onödiga 

stressmomenten som finns runt omkring. Vad är det som är det viktiga?  I deras fall så är det 

föreställningen. Publikens upplevelse är det absolut viktigaste. All verksamhet runt omkring  är bara 

stödverksamheter, för att publiken ska få sin optimala upplevelse. Förståelse och kunskap om 

konstarten  kan  både vara en fördel och en  nackdel, ibland  begränsar man sig själv, säger Mikael 

Jönsson p.g.a. att man har egna erfarenheter. Kommer man helt utifrån och inte har några som helst 

färdiga bilder eller visioner eller idéer om vad det här är, så kanske man testar helt andra fält och 

jobbar på ett helt annat sätt. Det är ingenting som säger att det skulle vara fel. Det kanske skulle gå 

jättebra, fast det skulle vara annorlunda. När det gäller färdigheter  tänker han på en djup humanistisk 

förståelse. Att man jobbar med människor och deras värderingar och känslor, när man jobbar med 

konst och personers tyckande, tänkande och smak. Det gäller att man har ett öppet synfält, en 

vidsynthet och en stark humanism.  

 

Vi talade om de färdigheter som krävs av en culture manager och Hans Enflo svarade att han kanske 

inte har specialkunskaper att uttala sig om vad som krävs i detalj, men menar att man ska ha goda 
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kunskaper om kulturskapande och ha nära relationer till kulturarbetarnas villkor och skapande samt 

naturligtvis kunna alla formaliteter och all juridik kring just det. Vi talade även om vad som gäller i 

internationella sammanhang. Där nämnde han att god förmåga och kunskaper för att etablera 

kulturkontakter över gränserna är viktigt, vilket kräver god kännedom om andra länders kultur- och 

samhällsliv, för att kunna bli den här bryggan och förmedlaren, ta nya initiativ och upparbeta nya 

kontakter. Det kan vara en krävande funktion och många kanske säger att det är svårt att förena alla 

egenskaper i en person, men önskan måste vara att man kan så mycket som möjligt av det här.  

Emma Stenström tillfrågas om vilka färdigheter en utövare av culture management bör ha, en 

producent inom scenkonst eller en konstnärlig chef? Hon säger att för det första så är de ju väldigt 

svåra att hitta och det är väldigt svårt att hitta chefer över huvud taget, i alla fall de som är så perfekta 

som vi tror att de ska vara. Det finns nästan inga sådana människor. Det handlar ofta om svåra 

personalfrågor och organisationsdynamiska frågor, som ska lösas. Delvis handlar det om att den 

personal som är anställd inte är någon lätt personal. De är väldigt kunniga, de är väldigt professionella, 

det gäller många professionella organisationer, de vill och vet väldigt mycket. De är inte fullt ut 

accepterande för nya chefer och deras idéer. Och parallellt med att chefer ska vara både konstnärligt 

kompetenta och dessutom vara bra på human resource management, är det  inte så lätt att hitta sådana 

människor och vem vill ha en supermänniska, man vill ju ha en mänsklig chef. Hon säger vidare att det 

också finns en viss skillnad i teatervärlden och de mer traditionella industriföretagen, faktiskt så är 

teatervärlden mycket statisk. Om man tittade på de institutioner med högst bidrag i scenkonstområdet 

så styrdes alla av vita, medelålders män, tillägger hon.  

 

Sture Carlsson Svensk Scenkonst anser inte att det finns några skillnader mellan en bra chef inom 

kulturen och chefskap inom företag och näringsliv. Han menar att det handlar om att man ska vara en 

mycket social person, som kan engagera andra människor och som har egen bäring på vad 

verksamheten går ut på. Det krävs ändå att kunna vara en medlare, eftersom det handlar så mycket om 

människor. PeO Sander, lärare på teaterproducentutbildningen, säger att en scenkonstproducent är 

specialiserad från start till slut av en produktion. En start av en produktion kan vara ett val av en pjäs 

eller val av personer. Han fortsätter med att säga att man bör vara expert på hela den processen som 

finns i en produktion med repetitioner och föreställningar och efter sista föreställningen ha en 

utvärdering. Att vara expert på hela den processen är producentens ansvarsområde, i det finns många 

olika delar. Det finns en processkunskap. Med organisation, planering och ekonomi och kunskap i 

processerna, där ligger det. Han säger att när det gäller framtida ledare inom vårt område, scenkonsten, 
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så kommer det att vara enormt viktigt att de kan diskutera kulturpolitik och vara företrädare för 

kulturen och föra såna diskussioner. Där ser han ett sånt uttryck och nämner här utbildningen av 

kvinnliga ledare inom teaterbranschen. Kulturpolitisk diskussion är alltså enormt viktig. Ledarskap har 

blivit en större del av DI- utbildningen sedan –91 och man vidhåller på DI vikten av att kunna arbeta i 

team. Sedan han började har det blivit en större del och han vidhåller att man måste kunna arbeta 

mycket i grupp och i team. Enligt Maria Larsson är hennes roll som producent att behärska  framför 

allt planering och ekonomi. ”Sen är det väldigt mycket arbetsledning, på så sätt att man ska få ett gäng 

människor att jobba tillsammans och att ha samma mål”.  Till sist säger hon att det är  viktigt att 

kunna budgetera. 

 

4.6.1 Analys 

 

En viktig del av färdigheterna är entreprenörsdelen vilket kan innebära att driva och producera sitt 

eget arbete. I detta kan det ingå den viktiga biten att kunna guida och leda andra. Att ha en 

humanistisk grundsyn kan vara en angelägen färdighet i och med att det gäller att handha relationer 

mellan konstnärer/artister och se till att uppnå målsättningarna, där publikens upplevelse också ingår. 

Här kan också nämnas att det inte alltid är säkert att man som manager ger ett bättre resultat för att 

man känner till den specifika konstart som man arbetar med. Det kan ibland vara till en fördel att 

personen ifråga kommer ifrån ett helt annat håll. Förutom detta så kan även kunskap inom juridik och 

alla dessa formaliteter nämnas som en tillgång. I internationella sammanhang bör man även kunna 

agera som förmedlare. Som ett verktyg kan man använda tex. change management för det innehåller 

ingredienser såsom föränderlighet, vilket i sig kan sammanfalla med att vi lever i en 

globaliseringstid. Inom färdigheter ingår även ledaregenskaper som också kan kopplas till att det är 

svårt att hitta den perfekta chefen. Det kan även vara så att det inte är någon större skillnad på chefer 

inom kultur eller på företag. I konkreta arbetsuppgifter på de konstnärliga arbetsplatserna ingår att 

förstå processen att skapa konst från ruta A till Ö och sedan även de rent företagsekonomiska 

uppgifterna som att budgetera, planera, sätta mål, marknadsföra, implementera, kontrollera osv. För 

att avsluta analysen så kan det nog vara en poäng att inte glömma sitt privata liv för att på detta sätt 

bli bättre på sitt jobb. Utifrån den ovannämnda sammanställningen kan man diskutera om det inte 

skulle kräva en övermänniska för att behärska alla områden? Det leder till förklaringen av att 

begreppet i sig kan var ett linjebegrepp i och med att innehåller så vitt olika yrkesroller. Utifrån 

färdighetsperspektivet ser det ut som man kan urskilja det som är nära den konstnärliga processen 
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och därmed måste ha en mer praktisk yrkeserfarenhet, vilket leder till en fråga om hur utbildningarna 

är upplagda. Ibland kanske den förståelsen fattas inom de mer teoretiskt inriktade utbildningarna, 

likaledes kan det vara tvärtom inom de mer konstärliga utbildningarna som kanske behöver en större 

teoretisk del. 

 

4.7 Kännedom om och acceptans av culture management  
 

Här sammanfattas sådant som direkt eller indirekt kan knytas an till de intervjuades uppfattningar om 

hur den mer allmänna medvetenheten och mottagandet ser ut. Sture Carlsson menar att det på senare år 

har skett en ökad professionalisering, men att den förekommer mycket mer utomlands, som t.ex. i 

England där det länge funnits olika slags chefsutbildningar. Han har inte stött på begreppet bland folk i 

allmänhet i Sverige, däremot ofta i organisationens internationella nätverk och genom inbjudningar till 

internationella kurser och konferenser. Vi frågar honom om han känner till några nätverk för 

kulturmanagers i Sverige varpå han svarar att det i så fall är dem de ordnar själva. Han tror inte att det 

finns så många kurser för kulturchefer i största allmänhet, bortsett från den kvinnliga 

ledarskapsutbildningen man på Svensk Scenkonst har startat. Han tillägger dock att det säkert finns för 

kommunala chefer. Inte heller  PeO Sander har stött på begreppet i praktiken inom scenkonstvärlden i 

Sverige, bortsett från i litteraturen och i samband den internationella cultural managementkonferens 

han besökt. Mia Larsson är likt många av de intervjuade bekant med ”Konst, kultur och 

ekonomiprogrammet” vid Södertörns högskola. De övriga sammanhang där hon stött på begreppet 

culture management är genom litteraturen samt en utbildning i Finland vid namn 

”Kulturproducentskap” vilken är bredare än en teaterproducentutbildning. Hon tror att begreppet kan 

dyka upp mer när det handlar om samhällsfrågor, men upplever det inte som att många i branschen i 

Sverige känner till det. Hon säger själv att hon inte skulle veta exakt vad det är, om hon skulle förklara 

för någon, och detta trots att hon ändå är relativt insatt som känner till vår utbildning och begreppet. 

Påpekas bör även att Hans Enflo, som nämnt, berättat att man vid Kulturdepartementet ser ett behov av 

kulturmanagement. I övrigt så leder Emma Stenström en kurs i arts/culture management på 

Handelshögskolan i Stockholm, vilken fått ett bra mottagande. Hon har även utsetts till ”Årets lärare” 

på Handels, vilket hon upplever som ett hedrande erkännande för ämnet. När vi tillfrågar  Pierrre 

Guillet de Monthoux om utvecklingen inom culture managementområdet i Sverige säger han att han 

inte tror att Sverige ligger efter i utvecklingen jämfört med övriga Europa. Skillnaden är att det är 
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större i andra länder. Dock anser han att Sverige är extremt lokalt inriktat och att det är få svenskar 

som, trots behovet, är uppdaterade på vad som händer runtomkring i världen. På frågan hur fenomenet 

ser ut säger han att det sker en boom. ”Det är väldigt mycket som händer när det gäller det här, kurser, 

fast de kanske inte kallar det culture management.” 

 

4.7.1 Analys 

 

Begreppet culture management används enligt de intervjuade inte i praktiken inom svensk scenkonst i 

Sverige. Enligt tre av källorna känner folk i denna bransch i regel inte till det. Däremot förekommer 

det ofta i utländsk litteratur och utomlands, som i t.ex. England, USA och Finland. För att dra 

paralleller till litteraturmaterialet under denna rubrik, så säger Sture Carlsson likt Emmas Stenström 

doktorsavhandling Konstiga företag, att Sverige har varit sena i starten när det gäller utbildningar. Av 

intervjuerna har dock framgått att det finns ett förhållandevis stort intresse, kanske inte för att kalla och 

benämna det just culture management, men ett stort intresse för lärande, sammanblandningar och 

möten mellan olika fält och discipliner. Engagemanget för respektive yrke finns utan tvekan och det 

finns även ett intresse av att lära sig mer om culture management. Däremot tycks det bland 

informanternas mer praktiska utövare inte finnas något överhängande behov av att åka på t.ex. 

internationella konferenser.  Så som PeO Sander upplevt den han besökt, var den alltför 

managementinriktad och saknade mycket av den konstnärliga kompetensen. Enligt Sture Carlsson har 

han visserligen velat åka och delta i någon av en cultural managementkonferenser, men hela tiden haft 

andra arbetsuppgifter med högre prioritet. Avslutningsvis kan påpekas att i rapporten från FLOW listas 

en mängd olika aktiviteter och projekt inom området för culture management och bl.a. Sverige. 

Kännedomen i Sverige framstår här som förhållandevis hög. Man bör dock komma ihåg att dessa 

aktiviteter i stor utsträckning rör dem som redan är insatta och kanske inte är helt representativt för 

kännedomen och acceptansen i allmänhet. Genom t.ex. förläsningar, mindre kurser, större 

utbildningar, samarbetsprojekt, debatter och utgivna böcker så sprider sig dock både kännedom och 

acceptans och det har hunnit hända mycket de senaste åren. 
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4.7 En linjemodell för begreppet och dess innebörd 
 

Begreppet culture management är en övergripande linje med olika nedslag som innehåller 

specialkompetenser och yrkesroller såsom  

 

                                            Culture management 

 

producent, agent, projektledare, kulturadministratör, chef, ledare, forskare teoretiker, praktiker  

eller en kombination av dessa.   

 

Som ett partitur kan olika färdigheter och yrkeskompetenser kombineras  

 

 
Fig 1.1. Culture management  (egen modell) 

 

Mängder av parametrar kan mötas och skiljas åt i ett oändligt system och likt ett partitur kan olika 

instrument, som i detta fall kan vara specialkompetenser, kombineras i en mängd variationer och 

därmed vara nyskapande inom detta område.   

 

 

5. SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION  

 

Med anledning av begreppets komplexitet är det svårt att formulera en definition som både omfattar 

allt som kan inkluderas och som samtidigt inte blir för snäv eller intetsägande. Vi gör det svårt för oss 

själva att utgå från ett låneord oavsett dess betydelse och det kan konstateras att ett direkt lån sällan är 

det bästa valet. I detta fall är begreppet så mångfasetterat och innehållsrikt att även detta kan utgöra ett 

problem, med andra ord två problem på varandra. De tillfrågade tycks av förståeliga skäl uppleva en 

svårighet i att översätta begreppet. Samtidigt var de definitioner och beskrivningar som lades fram 

relativt likartade med mycket process och helhetstänkande. Ingen av de enskilda aktörerna valde t.ex. 

att använda låneordet management, utan använde istället svenska ord som ledarskap och chefskap. 

Påpekas bör dock att frågorna vid intervjuerna varit något olika ställda och att vi inte heller 
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uttryckligen bad de intervjuade om en specifik definition. I de flesta fallen åsyftas den breda 

betydelsen för vad culture management innebär men i vissa fall hör förklaringen samman med något 

mer specifika yrkesområden. Rent allmänt angående begreppet kultur, så gav flera av informanterna 

uttryck för en uppfattning av kultur som bredare än konsten och i viss utsträckning även närmare 

förknippat med både samhälle och politik. För att sammanfatta så kan den tankemässiga tolkningen 

och betydelsen av begreppet ha en mängd ingångar, allt ifrån ett macro-perspektiv och vad kultur kan 

tillföra ekonomin, till aspekter som att en organisations vision kan färga begreppets innehållet. Vi har 

samtidigt upptäckt vikten av att kunna hantera skilda delar som i flera fall kan vara ganska långt ifrån 

varandra. Ett exempel kan vara att vara införstådd med en konstärlig process för att sedan revidera och 

budgetera och planlägga. Sammantaget kan det kännas som om det är dubbla kompetenser som de 

flesta informanterna har talat om.   

 

När det kommer till intervjupersonernas uppfattningar kring behovet av ett begrepp har det visat sig att 

det varierar, men att det inte föreligger något stort och överhängande behov av ett namn. Behovet har 

istället visat sig vara förhållandevis lågt och man talar om culture management i andra termer. Endast 

Kulturdepartementet och kanske även vissa forskare uppgavs eftersträva att sätta ett namn på det. En 

av de intervjuade framhöll istället flertalet fördelar med att inte ha ett självklart och helt definierat 

begrepp. Bland fördelarna nämndes möjligheten till finansiering, nya former av samarbeten samt 

gränsöverskridande forskning. Vad gäller de intervjuades åsikter om behovet av culture 

managementkompetens så sker enligt en av informanterna en överproduktion. Han ställer sig dock 

hoppfull till entreprenörerna inom fältet som drar igång projekt och kan skapa sina egna 

arbetstillfällen. Så som vi har uppfattat uttalandet om överproduktion syftade han på dem som ämnar 

arbeta som administratörer vid befintliga kulturinstitutioner. Bortsett från detta uttrycks många tankar 

om ett behov av culture managementkompetens och därmed av utbildningar för detta. Framför allt 

anser de intervjuade att det behövs ledare och chefer inom kulturen. Man tar även upp näringslivet och 

politiken som områden där det kan behövas människor med dubbla perspektiv. 

I det som framkommit vid intervjuerna med våra informanter är begreppet culture management inte 

något som folk i allmänhet eller i scenkonstvärlden använder sig av. Däremot finns det ett intresse för 

fenomenet inom politiken samt den akademiska världen och forskningsvärlden. Det tycks dessutom 

finnas en viss kännedom och intresse för det inom näringslivet. Som svar på frågeställningen om 

kännedomen kan sägas att den i många avseenden kan uppfattas som låg, men att den inom vissa fält 

och grupper är välkänt och etablerat. De intervjuade aktörerna tycks inte uppleva situationen som 
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problematisk. Det kan dock finnas en svårighet i att finna ledare som har den dubbla kompetensen och 

den Internationella Kulturutredningen menar att det kan behövas en kompetens inom internationella 

kultursammanhang. 

 

5.1 Avslutning 
 

En svårighet som dök upp i arbetet var att frågeställningen på ett sätt kan tyckas begränsat de vi 

intervjuade. Ett exempel kan vara när vi frågade Pierre Guillet de Monthoux om området och han 

svarade med att säga att det kan förklaras med  ”hur ekonomin fungerar på konstsidan och för det 

andra att man kan lära sig ekonomi genom konsten.  Det är ett helt synsätt och går inte att sammanfatta 

med några ord” Sedan att vi inte följde upp detta utan bara frågade om begreppet är exempel på 

begränsningen. Fördelen med begränsningen kan vara att samtliga informanter genom sin stora  

kunskap erbjuda oss ett varierat och rikt svar på hur de uppfattar culture management. Vi kan därmed 

också belysa begreppet och dess innebörd ifrån flera olika håll och kartlägga en något större yta. När 

det gäller utbildning och att namnge kurser och program, så kan det enligt uppsatsförfattarna ha en 

betydelse vilken högskola eller universitet som det rör sig om. Namnet är i vissa fall anpassat efter 

lärosäte trots att dess innehåll är snarlikt. För att ge ett exempel kan programmet Konst, Kultur och 

Ekonomi passa in i Södertörns gränsöverskridande profil och ordet verkstad vara ett praktiskt synsätt 

att se på saken vilket också passar till Kulturverkstan i Göteborg.  

 

Avslutningsvis kan vi säga att….   

Det som är uppenbart är att culture management är ett låneord och att det finns specifika yrkestitlar 

och specialiseringar. Även när man ser till färdigheter går det att lista många utmärkande och 

ändamålsenliga egenskaper. Det som däremot öppnar upp till nya tankar är t.ex. de näst intill  

obegränsade möjligheterna  att  kombinera olika områden, perspektiv och arbetssätt och därigenom 

påverka samhället i stort. Förhållningssättet  till de dubbla perspektiven ger nya spännande och 

meningsfulla uppslag till forskning och projekt.  

 

 

 

♣ 
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Bilaga 1 
 

Mc Nocholas figur som visar hennes undersökningsresultat likt ett nytt mångdisciplinärt fält. Mc 

Nicholas Bernadette (2004): Arts, Culture and Business. Vol 7, nr 1, s. 66  
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Bilaga 2. 

 
Vikten av specifika uppgifter för arts managers 

From Maestro to Manager, s.355, tabell 16:1 

 
GRUPP  RANKIN

G 

GRUPP 1  

Planera för organisationen 1 

Finansiell budgetering 2 

Planera program 3 

Sätta mål 4 

GRUPP 2  

Hantera relationer med nationella institutioner/finansiärer 5 

Lansera/marknadsföra organisationen  6 

Hantera relationer med andra organisationer 7 

Hantera relationer med artister/konstnärer 8 

Program/projektmanagement 9 

Hantera relationer med styrande organ inom organisationen 10 

Hantera relationer med besökare/användare 11 

GRUPP 3  

Delegering och kontroll av personalens aktiviteter 12 

Ordna finansiering 13 

Hantera relationer/kontakt med publik 14 

Personalfrågor/utveckling 15 

Anställningar 16 

GRUPP 4  

Buildings management  17 

Försäljnings management 18 
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Bilaga 3 
 

Ranking av managementkompetenser för arts managers  

From ”Maestro to Manager” s. 360, tabell 16:3) 
 

UPPGIFT RANKING 

GRUPP 1  

Förmågan att effektivt schemalägga tid, uppgifter och aktiviteter, organisera resurser och etablera 

en strategier för att uppnå specifika mål. 

1 

Förmågan att förmedla/uttrycka självsäkerhet och att vara övertygande. 2 

Förmågan att lyssna till andras åsikter/synpunkter, förhandla på ett lyhört sätt och ta hänsyn till 

andras behov. 

3 

Förmågan att kvantifiera och organisera finansiella resurser och övervaka  4 

GRUPP 2  

Förmågan till effektiv skriftlig kommunikation och presentation 5 

Förmågan att göra effektiva verbala presentationer 6 

Förmågan att utveckla och upprätthålla nätverk och formella kommunikationskanaler i omvärlden 7 

Kunskap om fundraising 8 

GRUPP 3  

Förmågan att snabbt greppa komplexa problem 9 

Förmågan att påverka folk och lyckas 10 

Förmågan att hålla sig till planen och inte hamna på sidospår 11 

Förmågan att delegera och övervaka 12 

Förmågan att hålla effektiva gruppmöten 13 

Förmågan att hålla sig uppdaterad om viktiga lokala, nationella, internationella,  

politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingar 

14 

Kunskap om lokala, nationella och internationella strukturer 15 

Kunskap om lagar och förordningar 16 

 

 

 

 
 


