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Kvalitet kan uppfattas som ett abstrakt och högst svårförklarat begrepp. Enligt svenska 

nationalencyklopedin är kvalitet en 

”god egenskap; materialtyp hos tyg e.d.; karakteristisk klang hos visst språkljud”
1 

Under våren 2009 publicerades den Kulturutredning som tillsatts på uppdrag av regeringen. I 

denna presenterades förslag som skulle leda till en nedtoning av begreppet kvalitet i fortsatt 

svensk kulturpolitik. Mot denna bakgrund ställde vi oss frågande till hur statens pengar ska 

fördelas till kulturen om kvalitetsaspekten inte framhålls. Ur detta föddes syftet att ta reda på 

hur stat och landsting formulerar kvalitetsbegreppet samt även hur de använder begreppet i 

praktiken när de bedömer bidragsansökningar, detta inom konstområdena för dans och teater. 

Stat representeras i studien av Statens Kulturråd och landstinget av Stockholms läns landsting.  

Utöver detta var syftet att redogöra för eventuella skillnader och likheter dessa två 

institutioner emellan. 

 

Då forskning inom detta område är relativt begränsad användes teorier som rörde 

beslutsprocessen, mätbarhet, det institutionella konstbegreppet och New Public Management. 

Genom intervjuer med handläggare och referensgruppsledamöter på Statens Kulturråd samt 

handläggare på Stockholms läns landsting framkom att kvalitetsbegreppet användes diffust 

och högst subjektivt. Kvalitetsaspekten är dock central i bedömningen av en bidragsansökan 

                                                           
1
 Nationalencyklopedin. Tillgänglig: < www.ne.se.till.biblextern.sh.se/kort/kvalitet/1399734 > 



och definieras därför av intervjupersonerna i varje enskilt fall. Kvaliteten bedöms även ur fler 

aspekter utöver den konstnärliga, det vill säga de övriga kriterier som Statens Kulturråd och 

Stockholms läns landsting följer, till exempel regional spridning och jämställdhet. Dessa 

baseras i sin tur på kulturpolitiska riktlinjer.  

 

Studien visade att Statens Kulturråd och Stockholms läns landsting hanterade 

kvalitetsbegreppet på ett liknande sätt i sin bidragsgivningsprocess. Den visade även på att 

arbetsmetoder influerade av New Public Management tankar kring effektivitet delvis införts i 

organisationerna.  

 

 

Abstract 

Keywords: Quality, artistic quality, Statens Kulturråd, Stockholms läns landsting, auditability, 

New Public Management, decision theory.  

 

The concept of quality is difficult to identify clearly. Many attempts to define quality have 

been made, but the resulting definition remains vague.    

 

The quality concept (in the artistic sense) has since 1974 played a leading role in Swedish 

cultural policy. In the spring of 2009, a publication, named “Kulturutredningen” was 

published. This report suggested a number of changes for the Swedish cultural policy. One of 

the changes suggested is an altering of the quality concept which could lead to a less 

important role, for the quality concept, in Swedish culture policy. This would also have an 

effect on how the Swedish government distributes subsidies to the cultural sector.  

 

The purpose of this thesis is to identify how The Swedish Art Council and the County Council 

in Stockholm deal with the problematic aspects of quality and how they define it. In 

interviews, the handling officers in the area of dance and theatre, has described their views on 

quality and how they use it in their work with distributing subsidies to the cultural sector.  

 

Through these interviews we have noted similarities as well as differences. One of the 

differences that we discovered is that the Swedish Art Council, contrary to the County 

Council in Stockholm, always uses an external group of people, working in the cultural sector 



(for example as directors or choreographers), to help them decide who will receive subsidies. 

Nevertheless, both the County Council of Stockholm and the Swedish Art Council have 

almost identical views on the definition of quality. That is: the definition has to be individual 

and is therefore subjective.  

 

We have also discovered signs of the New Public Management movement appearing in the 

organisations. For example, in work of the Arts Council these signs were found in the design 

of the Art Councils application for subsidy. 

 



FÖRORD 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de handläggare och referensgruppsledamöter som medverkat i 

vår studie: Kajsa Giertz, Yael Feiler, Margaretha Häggroth, Voula Kereklidou, Jochum 

Landin, Karin Nilsson och Agneta Olofsson. 

 

Dessutom vill vi tacka Erik Peurell, utredare och samordnare på Kulturrådet, som hjälpt till 

med information och tips. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Fotis Theodoridis, som bistått med konstruktivt 

engagemang och stöd under arbetet med denna uppsats. 

 

 

Malin Jacobson och Petra Meurlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1. BAKGRUND ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Problemdiskussion ..................................................................................................................... 3 

1.2 Syfte och frågeställningar ......................................................................................................... 3 

2. TEORI ................................................................................................................................................ 4 

2.1 Inledning ...................................................................................................................................... 4 

2.2 Marknad, byråkrati eller klan som styrform? .......................................................................... 4 

2.3 Det institutionella konstbegreppet och det kulturella kapitalet ............................................ 6 

2.4 Att mäta eller inte mäta ............................................................................................................. 8 

2.5 Moderniteten och systematiseringen av verkligheten ........................................................ 10 

2.6 Den rationella beslutsprocessen ........................................................................................... 11 

2.7 New Public Management ........................................................................................................ 13 

2.8 Teoretisk referensram ............................................................................................................. 16 

3. METOD ............................................................................................................................................ 18 

3.1 Forskningsansats ..................................................................................................................... 18 

3.2 Datainsamlingsmetod .............................................................................................................. 18 

3.2.1 Primärdata ......................................................................................................................... 18 

3.2.2 Sekundärdata .................................................................................................................... 18 

3.3 Urval ........................................................................................................................................... 19 

3.4 Metodkritik  ................................................................................................................................ 20 

4. PRESENTATION AV FORSKNINGSOBJEKT .......................................................................... 21 

4.1 Stockholms läns landsting ...................................................................................................... 21 

4.2 En bidragsansökans färd genom Stockholms läns landsting ............................................ 22 

4.3 Statens Kulturråd ..................................................................................................................... 24 

4.4 En bidragsansökans färd genom Kulturrådet ...................................................................... 25 

4.5 Hur resonerar handläggare och referensgruppsledamöter kring begreppet kvalitet? ... 27 

5. ANALYS ........................................................................................................................................... 30 

5.1 Klanen och den tysta kunskapen ........................................................................................... 30 



5.2 Hur habitus och det kulturella kapitalet påverkar kvalitetsdiskussionen ......................... 31 

5.2.1 Habitus, makt och demokrati .......................................................................................... 32 

5.3 Att resonera rationellt i beslutsprocessen ............................................................................ 34 

5.3.1 Att legitimera ett beslut .................................................................................................... 35 

5.3.2 Hur hanterar man jävsituationer? ................................................................................... 36 

5.4 Att mäta det till synes omätbara ............................................................................................ 36 

5.4.1 Kriterier utgör verktyg ....................................................................................................... 37 

5.4.2 Tecken på NPM ................................................................................................................ 39 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS ...................................................................... 41 

6.1…och vad händer sen? ............................................................................................................ 44 

Käll och litteraturförteckning                      A 

Bilagor                         I 

 

 



1 
 

1. BAKGRUND 

Den kulturpolitik som förts i Sverige sedan 1974 grundar sig på sju, av regeringen uppsatta, 

kulturpolitiska mål. I flera av dessa mål nämns begreppet kvalitet. Internationaliseringsmålets 

syfte beskrivs till exempel vara att "skapa utrymme för den mångetniska och mångkulturella 

generation som inte passar in i traditionell kategorisering av kulturell och etnisk identitet”
1
. 

Detta skulle leda till ”nytt skapande och ny kvalitet”
2
. Även i Mångfaldsmålet nämns kvalitet. 

Här formuleras att målet ska "främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet 

och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar”
3
. Det uttrycks även i 1974 

års kulturpolitiska mål att "kvalitet, särskilt konstnärlig kvalitet, är inget statiskt”
4
 och att 

”konstnärlig förnyelse bygger ofta på att nyskapande konstnärer bryter mot rådande 

kvalitetsuppfattningar. I strävan efter kvalitet är gediget kunnande, liksom alternativ till 

slentrianmässig och schablonartad kulturproduktion av särskild vikt”
5
. 

 

I juni 2007 tillsatte Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth en statlig utredning i 

kommittéform som fick i uppdrag att "se över kulturpolitiken, dess inriktning och 

arbetsformer” och ”lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs 

överväganden”
6
. Knappt två år senare, i januari 2009, publicerades en sammanfattning, ett 

betänkande, av vad Kulturutredningen (som den kom att kallas och som den fortsättningsvis 

kommer att benämnas i denna uppsats) kommit fram till. Här presenterades bland annat 

förslaget att kulturinstitutionerna skulle få mer långsiktigt formulerade uppdrag, till exempel 

genom att staten beviljar längre bidragsperioder. Man menar att dessa åtgärder, bland andra, 

ska bidra till en kulturpolitik som anpassas till samhällskontexten istället för att 

samhällskontexten anpassar sig till kulturpolitiken.
7
 Med dessa förslag kan man mellan 

raderna läsa att förhoppningen var att föra en mer långsiktig kulturpolitik än den som förts 

sedan 1974.  

 

Kulturutredningen blev mycket uppmärksammad, eftersom den hade ett mycket omfattande 

uppdrag, representerade en ny regering med en ny politisk inriktning, och dessutom föreslog 

radikala förändringar i myndighetsstruktur och styrning.  

                                                           
1
 Kulturrådet. Tillgänglig: < www.kulturradet.se/sv/Om-Kulturradet/Kulturpolitiska-mal/ > 

2 ibid 
3
 Ibid 

4
 Ibid 

5
 Ibid 

6
 Regeringen. Tillgänglig: < www.regeringen.se/sb/d/11266/a/120332 >  

7
 PDF Format. Regeringen. Tillgänglig: < www.regeringen.se/content/1/c6/12/03/32/e6ab6539.pdf > 
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I Kulturutredningen ges förslag som tonar ner det kvalitetsbegrepp som nämns i 1974 års 

kulturpolitiska mål. Detta har väckt stor uppståndelse och debatt i kultursektorn och 

diskuterats flitigt i media. Redan samma dag som betänkandet offentliggjordes uttryckte 

Stefan Eklund, dåvarande kulturchef vid Borås Tidning (idag kulturchef vid Svenska 

Dagbladet) en stark skepsis mot utredningens förslag om nedtoning av kvalitetsbegreppet. 

Eklund menade att begreppet kvalitet numera fått en felaktig innebörd och alltmer frekvent 

likställs med begreppet "smal", där det kan uppfattas vara riktat till en liten och elitistisk 

grupp. Eller som Eklund mer exakt uttrycker det ”... att ordet kvalitet har försvunnit säger 

faktiskt en del om kulturens ställning i vår samtid. Idag sätts det gärna likhetstecken mellan 

kvalitet och smalt – och då är vi inte långt ifrån den fåniga, och felaktiga, synen på 

kvalitetskultur som elitistisk, endast till för några få utvalda”
8
. Regissören och fil. dr i 

teatervetenskap Yael Feiler tog i sitt debattinlägg i tidskriften Arena, istället upp att det kan 

finnas en poäng med att problematisera begreppet kvalitet. Feiler belyste det stycke i 

utredningen där man konstaterat att "den konstnärliga utvecklingen regelmässigt sökt sig mot 

uttrycksformer som brutit mot etablerade normer om kvalitet" och att "krav på konstnärlig 

kvalitet har en tendens att gynna etablerade uttrycksformer och etablerade 

konstnärsgenerationer"
9
. Trots detta menar Feiler att det borde ha ägnats betydligt mer 

utrymme kring begreppstolkningar i utredningen och att utredarna gjort det lätt för sig när 

man istället för att gå på djupet med tolkningen och kritiken av begreppet helt sonika stryker 

det. 

 

De statliga bidrag som årligen fördelas måste fördelas med hänsyn tagen till de ovan nämnda 

kulturpolitiska målen. Därmed gäller detta även de bidrag som Statens Kulturråd och de 21 

landstingen årligen delar ut till olika former av kulturverksamhet. Vi ser en generell 

problematik i att kvalitetsbegreppet ofta beskrivs som abstrakt men ändå framhålls som en 

avgörande faktor i bidragsgivningsprocesserna inom stat och landsting. Uppsatsen har sin 

utgångspunkt både i denna problematik och i de diskussioner som uppkommit i och med 

Kulturutredningens förslag som tar upp förhållningssättet till kvalitetsbegreppet.  

 

 

                                                           
8
 Eklund, Stefan: Kvalitet inget för Kulturutredningen. Borås Tidning 2009-02-12 Tillgänglig:  

< www.bt.se/kultur/stefan-eklund-kvalitet-inget-for-kulturutredningen(1146905).gm >  
9
 Felier, Yael: Kulturutredningens problem. Arena 2009-03-31 Tillgänglig:                                                                  

<  www.tidskriftenarena.se/text/2009/03/kulturutredningens-problem > 
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1.1 Problemdiskussion 

Ann- Sofie Köping, Jenny Lantz och Emma Stenström beskriver i sin artikel ”Kulturens 

ekonomisering” att kulturen genomgår en ekonomisk förändring. De menar bland annat att 

kulturverksamhet i allt större utsträckning använder sig av metoder och tankesätt som enligt 

tradition används i näringslivet, där arbetssättet styrs av en marknadslogik.
10

 Detta sätt att 

bedriva verksamhet kan sammanfattas i den administrativa reformrörelse som kallas New 

Public Management, där kärnan kan sägas vara att använda sig av målstyrning med 

efterföljande granskning och mätning av eventuell måluppfyllelse. Förutom målfokusering 

och kostnader, sätts även kvaliteten på organisationens arbete och slutprodukt i fokus inom 

NPM. Kvaliteten mäts således i samma anda som kostnader och måluppfyllelse.
11

 Köping, 

Lantz och Stenström hävdar att man även inom kulturområdet börjat använda sig av dessa 

metoder. Det har blivit allt viktigare att göra olika typer av mätningar för att kunna tolka sin 

verksamhet, vare sig det handlar om antal besökare eller kvalitet. Denna företeelse är ny och 

därför har ännu inga stora studier gjorts kring mätningar inom detta fält.  

 

Det är mot denna bakgrund samt med avstamp i ovanstående problemdiskussion som vill vi 

dyka djupare ner i diskussioner kring begreppet kvalitet och dess användning i praktiken vid 

bidragsgivning till kulturverksamhet i Sverige. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur stat och landsting i Sverige formulerar 

kvalitetsbegreppet samt hur de använder begreppet i praktiken. Vidare är syftet att titta på den 

omkringliggande kontexten som påverkar kvalitetsbegreppet. Den statliga nivån representeras 

här av Statens Kulturråd och dess referensgrupper, och landstingsnivån av landstinget i 

Stockholm. Ur syftet kan följande frågeställningar specificeras: 

 Hur resonerar ansvariga handläggare och referensgruppsledamöter i landstinget respektive på 

Statens kulturråd kring begreppet kvalitet?   

 Har detta resonemang betydelse för bidragsgivandets utfall?   

 Finns en utarbetad och formulerad arbetsmetod vid beslutsprocessen?   

 Hur ser skillnader/likheter ut i ovanstående frågor för stat och landsting?  

                                                           
10

 Köping, Ann-Sofie. Lantz, Jenny. Stenström, Emma (2008). Kulturens ekonomisering i KulturSverige 2009, 

SweCult/Linköpings Universitet s.85-90. 
11

 Almqvist, Roland (2006). New Public Management: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll Malmö: 

Liber AB 
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2. TEORI 

 

2.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teorier som kommer att användas i analysen av 

intervjuerna med handläggarna och referensgruppsledamöterna på Statens Kulturråd (som 

fortsättningsvis kommer att benämnas Kulturrådet) och handläggarna på Stockholms läns 

landsting.  

 

Inledningsvis presenteras William G. Ouchis teorier kring organisationers uppbyggnad. I sin 

artikel ”Markets, Bureaucracies and Clans” definierar han tre huvudsakliga styrformer som en 

organisation kan ha och verka som: marknaden, byråkratin och klanen. I detta stycke beskrivs 

dessa styrformers olika skepnader samt övergången dem emellan. I stycket därefter redogörs 

för den institutionella konstteorin och Bourdieus teori om kulturellt kapital och habitus. 

Därefter tas två teorier kring mätbarhet upp. Inledningsvis presenteras Michael Powers teori 

utifrån texten ”Making Things Auditable” och följs upp av Barbara Townleys teori kring 

moderniteten och dess signifikanta drag genom texten ”The Cult of Modernity”. I 

efterföljande stycke hamnar beslutsteorin i fokus. Här vi beskriver vi Nils Brunssons teorier 

om beslut som institution. Avslutningsvis presenteras NPM, den tankerörelse som förespråkar 

näringslivets arbetsmetoder även i andra branscher, som till exempel i kultursektorn.  

 

 

2.2 Marknad, byråkrati eller klan som styrform? 

William G. Ouchi definierar marknader, byråkratier och klaner som alternativa former för 

organisering, samordning och kontroll av utbytet mellan varor och tjänster.  

 

Inom en marknad råder fri konkurrens genom att alla aktörer ser till sin personliga vinning 

och egennytta istället för att se till eventuellt gemensamma mål. Det finns inget förtroende 

eller lojalitet aktörerna emellan men däremot finns det en balans i utbytet mellan en produkt 

(prestation) och ett pris (belöning). Priset på en vara bestäms således genom tillgång och 

efterfrågan- principen.  

 

När aktörerna på en marknad inte längre kan luta sig tillbaka på att det är tillgång och 

efterfrågan som sätter priset, det vill säga när balansen i utbytet rubbas, behöver man ta in 

experter som i sin tur hjälper till att avgöra priset. I och med detta uppstår en 
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transaktionskostnad, som till exempel kan vara en kostnad som uppstår vid en försäljning eller 

ett köp. I en sådan komplex situation, som präglas av hög osäkerhet och begränsad 

rationalitet, kan det därför finnas skäl att göra efterforskningar eller ta hjälp av en 

utomstående för att till exempel skriva ett kontrakt. Det är alltså kostnaderna för denna 

informationssökning och kontraktskrivning som kallas för transaktionskostnader.
12

 

Marknadsmodellen misslyckas när transaktionskostnaderna blir för stora, när osäkerheten och 

komplexiteten helt enkelt kräver kontrollfunktioner. I detta läge är en byråkrati mer effektivt.  

 

En byråkratisk organisation fungerar främst genom ett system av hierarkisk övervakning som 

hela tiden utvärderar organisationen och ger direktiv. I detta system måste varje överordnad 

ha vissa regler och kriterier för att kunna bibehålla kontrollen och även de anställdas 

arbetsuppgifter definieras genom regler. Inom en byråkrati är egenintresset begränsat eftersom 

man inte arbetar för egen vinning skull utan istället för organisationens vinning. 

 

När en hög osäkerhet råder och komplexiteten inom organisationen blir för stor samt när 

formell kontroll och styrning inte fungerar, klarar inte byråkaratiska hierarkilösningar av att 

hantera transaktionskostnaderna som uppstår i och med detta, vilket leder till att dessa ökar. I 

sådana situationer är klanen att föredra. Klanen, som även kan benämnas som 

nätverksorganisation, kan beskrivas som en gemensam kultur där social kontroll i form av 

gemensamma normer och värderingar, istället för formella regleringar, ger ledning för 

handlande. Detta sätt att styra baseras på en vilja att skapa samstämmiga mål för dem som 

arbetar inom organisationen. Inom klaner görs alltså ingen skillnad på de anställdas 

individuella mål och de gemensamma målen för verksamheten, detta i och med att de 

anställda delar företagets värderingar och normer.  

 

Vad som skiljer byråkratier och klaner åt kan sägas vara dess olika syn på mätbarhet och 

utvärdering. En byråkrati lever på dess förmåga att mäta och övervaka medan det i en klanlik 

organisation handlar om att skapa en samstämmighet mellan människor och därmed blir 

mätbarheten ett omöjligt instrument. Detta i och med att normer och värderingar inte går att 

mäta och kontrollera ovanifrån utan kontrollen sker aktörerna emellan, det vill säga mellan de 

som besitter den tysta, outtalade kunskapen. Denna tysta kunskap kallas även implicit 

kunskap och inbegriper outtalad praktisk kunskap som baseras på erfarenhet och lång 

                                                           
12

 Nationalencyklopedin. Tillgänglig: < www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/transaktionskostnad > 
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utbildning. I motsats till en byråkrati, där arbetsuppgifter är styrda och detaljerade, ges det 

inom klanen större utrymme för självstyre samt att utföra fler och mer komplexa 

arbetsuppgifter där kunskap kring utförande, som sträcker sig över olika områden, blir viktig. 

I och med detta kan man säga att byråkratin och klanen är varandras motsatser.
13

 

 

Transaktionskostnaderna ökar inte bara i övergången från en marknad till byråkrati eller i 

övergången från en byråkrati till en klan utan dessa kostnader stiger även när organisationerna 

förändras åt andra hållet.  

 

Eftersom det råder ett stort förtroende mellan aktörerna i en klanliknande organisation kan 

transaktionskostnaderna öka när försök görs att kontrollera och mäta den. Exempel på detta 

kan vara när lärare får ta allt större ansvar för det administrativa istället för att utöva sin 

ursprungliga lärarprofession.
14

 I detta fall uppstår inga direkta transaktionskostnader för 

skolans del, däremot uppstår andra transaktionskostnader som lärarna själva måste betala, till 

exempel i form av sjukskrivningar för utbrändhet. 

 

Ett exempel på hur en byråkrati rör sig allt mer mot marknaden och dess ideal om fri 

konkurrens är den stadiga ökningen av friskolor i Sverige. Tidigare var det enbart 

kommunerna som ansvarade för skolorna. Idag konkurrerar friskolorna och de kommunalägda 

skolorna tillsammans på en fri marknad. Denna fria konkurrens blir synlig när många skolor 

tvingas läggas ner på grund av bristen på elever, vilket i sin tur leder till ökade 

transaktionskostnader. 

 

 

2.3 Det institutionella konstbegreppet och det kulturella kapitalet 

Frågan om vad som är god konst kan tyckas överflödig då en allmänt accepterad definition på 

vad konst är över huvud taget hittills inte gått att säkert fastställa. Konsten är under ständig 

utveckling och förändring vilket gör att definitionerna snabbt blir föråldrade och omoderna. 

Trots detta gjorde man under 1900-talets första hälft tappra försök. Teorier som närmat sig en 

definition har många gånger baserats på uteslutningsmetoder. Den brittiska konstkritikern 

Clive Bells teori om den signifikanta formen är en av dessa. Enligt Bell kunde enbart de verk 

                                                           
13

 Ouchi, William G (1980-03). Markets, bureaucracies and clans. I Administrative Science Quarterly vol.25 nr.1 

ss.129-141 
14 By, Ulrika (2009-05-27). Stressade lärare anmäler omöjlig arbetssituation.  Dagens Nyheter.   

www.dn.se/sthlm/stressade-larare-anmaler-omojlig-arbetssituation-1.874291 



7 
 

där linje, färg, volym och form stod i relation till varandra kallas konstverk. Med andra ord, 

verk som inte uppfyllde detta skulle inte benämnas konst och uteslöts.
15

 I likhet med Bells 

försök att hitta den signifikanta formen gjordes andra ansatser att skapa realdefinitioner av 

konst, det vill säga att gemensamma egenskaper pekades ut hos flera ting som föll under 

samma begrepp, och som tillsammans utgjorde vad som var särpräglat för just den typen av 

ting.  

 

Ludvig Wittgenstein var en av kritikerna till denna typ av kategorisering och menade att konst 

inte var möjlig att realdefiniera. Han menade istället att vissa ting kunde ha omlottgående 

egenskaper som tillsammans bildade en familj eller grupp. Wittgenstein framförde med denna 

kritik en mer öppen definition.
16

 I denna diskussion växte den teori fram som kommit närmst i 

att definiera konstbegreppet, eller åtminstone beröra hur man skulle kunna göra en bedömning 

av konst; det institutionella konstbegreppet. Den amerikanske konstfilosofen George Dickie 

var en av dem som hävdade att konst inte alls var ett odefinierbart begrepp och det var även 

han som först myntade det som kom att kallas det institutionella konstbegreppet. Dickies 

definition av det institutionella konstbegreppet var att konst är vad konstvärlden anser vara 

konst. Han menade att konstvärlden består av en dynamisk och social grupp människor, ett 

nätverk eller en institution som verkar inom konstområdet. Förutom skapande konstnärer kan 

dessa vara gallerister, museichefer, konstprofessorer eller, ett lite mer modernt inslag: 

konstbloggare.
17

 Dessa institutioner, personer eller grupper anses ha så pass mycket kunskap 

om konst att de kan urskilja konstens varande. Denna kunskap har konstvärlden hämtat 

genom sitt habitus.  

 

Habitus är en term som används inom sociologi och antropologi och utvecklades av 

sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieu. Begreppet syftar till att definiera och 

utforska relationerna mellan individers position i det sociala rummet. Enligt Bourdieu bär en 

människa med sig sitt ursprung, sina erfarenheter och sina upplevelser. Dessa formar 

tillsammans en karta, ett mönster, för fortsatta val samt synen på – och positionering i, 

omvärlden. En människas habitus påverkar livsstil, smak och avsmak. På detta sätt skapar 

habitus lätt maktpositioner, eftersom personer med liknande habitus skapar gemensamma sätt 

                                                           
15

 PDF Format. Uppsala Universitet. Tillgänglig: < www.filosofi.uu.se/kurser/Sammandrag_av_estetik_Ht07.pdf 
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16
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att se på verkligheten och avgränsar sig från grupper med ett annat habitus.
18

 Bourdieu 

använde även begreppet kulturellt kapital i försök att vidare förklara människans habitus. Det 

kulturella kapitalet fungerar som en gemensam grund för en kompetens som erkänns i 

samhället och kan liknas vid en dominerande kultur i ett samhälle.
19

 

 

Det institutionella konstbegreppet kritiseras ofta på grund av ovanstående bakgrund, att 

konstvärldens habitus inte kan ifrågasättas och att med medhåll från denna konstvärld kan vad 

som helst vara konst. Kritiker menar vidare att det institutionella konstbegreppet inte säger 

något om konstens innehåll. Dan Jönsson, konstkritiker på Dagens Nyheter, beskriver i en 

artikel i konsttidskriften Paletten att det institutionella konstbegreppet ”gör oss blinda för 

andra tolkningar, och de utbrytningsförsök som görs blir därför, så länge detta konstbegrepp 

är aktivt, aldrig något mer än just försök”.
20

 En annan problematik som uppkommer i det 

institutionella konstbegreppet är att det inte kan tillämpas retroaktivt, det vill säga att det inte 

kan användas i en dåtida mening. Konstvärlden kan idag hävda att vissa verk skapade på 

medeltiden var, och fortfarande är, konst, men vid skapandets tidpunkt ansåg inte den tidens 

konstvärld att så var fallet. Den svenske konstnären Lars Vilks menar att det inte är i det 

institutionella konstbegreppet i sig som problematiken bottnar, snarare att konstvärlden 

innehar en viss grad av homogenitet. Det, menar Vilks, medför att konstnärerna och övriga 

verkande inom konstområdet vill ”positionera på rätt sätt och av den orsaken göra rätt saker”, 

vilket i sin tur resulterar i god standardkonst.
21

 Diskussionen kring det institutionella 

konstbegreppet är naturligtvis omfattande, vi har av utrymmesskäl lyft fram endast ett par 

teman inom dessa, som relaterar till våra frågeställningar.  

 

 

2.4 Att mäta eller inte mäta 

I artikeln ”Making things auditable” problematiserar Michael Power begreppet ”auditability”, 

det vill säga revisionsbarhet eller mätbarhet som möjliggörs genom mätning. Syftet med 

mätbarhet kan sägas vara att vilja minska den osäkerhet som kan uppstå om man lever och 

verkar i en organisation eller i ett samhälle där mätbarhet inte förekommer. Mätbarheten 
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används som ett kontrollinstrument samtidigt som det inger en känsla av trygghet och 

tillförlitlighet, att man kan förlita sig på att mätbarheten skapar korrekta data. Power 

diskuterar begreppet mätbarhet och dess komplexitet och han exemplifierar begreppet genom 

tre olika fält, där vi endast kommer att fokusera på det andra som handlar om att göra 

kvaliteten mätbar och revisionsbar.  

 

Kvalitetsmätning eller kvalitetsrevision som koncept har med tiden fått ett utbrett fäste inom 

organisationsteorin. Mätningen eller revisionen har som uppgift att uppmärksamma kvaliteten 

och göra den synbar för alla. Utan denna mätbarhet och den legitimering som följer därav blir 

kvaliteten ihålig och tappar innehåll. Power ställer sig kritisk till mätbarhetens effekter och 

menar att det som inte går att mäta lätt hamnar i skymundan. De som däremot förespråkar 

mätbarheten säger å andra sidan ”It is as if there is no quality without quality assurance”
22

. 

Det vill säga att kvalitetsbegreppet skulle bli ett tomt och ihåligt begrepp utan legitimering 

och just därför är mätbarheten är så viktig för att kvalitet ska kunna bära en mening.  

 

Själva begreppet kvalitet har enligt Power genomgått en förändring från att ha identifierats 

som ett tekniskt och konkret begrepp (med utveckling av standarder så som ISO 9000) till att 

likställas med management eller styrning och därmed framställas som ett abstrakt begrepp. 

Detta har medfört att management har blivit en produkt som kan prissättas på samma sätt som 

olika varor som prissätts efter graden av kvalitet.
23

 När man inte kan definiera kvaliteten på en 

produkt fokuserar man istället på kontrollprocessen, det vill säga mätbarheten och det är detta 

som sker i dagens samhälle. 

 

Total Quality Management (som fortsättningsvis kommer att benämnas med förkortningen 

TQM) är en metodik som kan kopplas ihop med resonemanget kring mätbarhet. TQM var en 

tankerörelse som kom att få stort genomslag och även ligga till grund för New Public 

Managements (som fortsättningsvis kommer att benämnas NPM) idéer och spridning. TQM 

bottnade i den kvalitetsproblematik som uppkom under 1930-talet inom verksamheter med 

storskalig tillverkning av produkter, där resultatet inte var fullt pålitligt och vissa produkter 

betraktades som defekta av slutkunden. De fördelar man sett med stordrifter, som till exempel 

låga produktionsutgifter och möjlighet att pressa de anställdas löner, kom att skuggas av 

                                                           
22
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23
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svårigheten att kontrollera de otaliga produkter man tillverkat. Baserat på detta infördes 

slutkontroller och produktkvalitet. Under 1960- till 70-talet utvecklades detta tänkande och 

kom att handla om kvaliteten i hela organisationen och inte uteslutande om produktionen. 

TQM etablerade en styrning baserad på begreppet kvalitet, som syftade till att få hela 

organisationen, det vill säga såväl ledning som medarbetare på alla nivåer, att enas om att 

arbeta för att kontinuerligt förbättra arbetet inom organisationen. Arbetsprocessen som ska 

präglas av planering och leda till perfektion, kostnadseffektivitet och kundanpassning vilket 

innebär att kunden slutligen definierar kvaliteten, ställdes därför främst. För att ständigt 

förbättra krävs en uppsättning av mål med efterkommande uppföljningar samt kopplingar till 

finansiering. Detta kom att bli centralt även för NPM.
24

 Powers resonemang kring mätbarhet 

samt TQM: s kvalitetsutveckling är idag högst aktuella i kultursektorn. Detta eftersom 

kulturen i allt större utsträckning ekonomiseras.
25

 Allt större fokus tilldelas mätbarheten och 

dess effekter på konst och kultur.  

 

 

2.5 Moderniteten och systematiseringen av verkligheten 

Enligt Barbara Townley präglas moderniteten av människans vilja att radera ut slumpen och 

det oförutsägbara. Hon menar att människan vill se strukturerad kunskap och att management 

är ett verktyg för att skapa denna struktur. Townley, liksom Power, ställer sig kritisk till att 

management kan ses som ett tekniskt hjälpmedel som med hjälp av uträkningar förutser och 

lägger saker till rätta. Eftersom management uppstår som ett sätt att styra framtiden, faller den 

platt om den uppträder ambivalent. Strategic Performance Management Systems (som 

fortsättningsvis kommer att benämnas med förkortningen SPMS) är ett bra exempel på en 

managementmetod som speglar de drag som Townley ser förknippas med moderniteten. 

SPMS fungerar som en praktisk tillämpning som organisationer använder för att definiera mål 

och prestationer och med ledning av dessa fördela en budget. Systemet är starkt 

resultatbaserat, vilket innebär att motprestation krävs för att få medel. SPMS förespråkar 

management som en serie detaljerade steg, utförda i sekventiell ordning, som karaktäriseras 

av beslut som optimeras genom noggrann kalkylering och rationell logik.
26
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Townley menar att modernitetens nyckelbegrepp är kalkylering och mätning, det vill säga, 

högst matematiska termer. Vissa forskare inom området hävdar, enligt Townley, att 

anledningen till att man använder mätningar i så stor utsträckning är att de är lätthanterliga, 

går att jämföra med varandra och stämmer överens med underliggande ideal. Idealen 

behandlar bland annat överförbarhet och möjligheten att översätta resultat i matematiska 

termer.
27

 Andra forskare menar att viljan att mäta prestationer har genererat onödigt många 

nya begrepp, varav ”aktivitetsbaserad mätning”, ”effektivitetsmätning” och ”mätning av 

utfall” är några.
28

 Som vanligt finns även en annan sida av myntet, som i detta fall kan vara att 

de teknologiska verktyg som objektivt sägs mäta verkligheten sällan uppfattas kontextuell. 

Med andra ord; kontextuell mätning anses inte ge ett rättvisande resultat eftersom den är så 

starkt kopplad till ett visst sammanhang.
29

  

 

 

2.6 Den rationella beslutsprocessen 

Enligt Nils Brunsson kan beslutsprocessen ses som en metod för att komma fram till ”det 

bästa valet” och menar att närmast all forskning på området likställer och sätter begreppen 

beslut och val i korrelation med varandra. Den allmänna uppfattningen är att man måste ha 

fattat ett beslut för att kunna göra ett val, denna allmänna uppfattning kan ses som ett 

institutionaliserat antagande. Ett annat institutionaliserat antagande är att det ska finnas en 

förklaring, en motivering, bakom varje beslut som fattas.  

 

Modeller för ämnet beslutsfattande bygger ofta på att processen ska vara rationell. Detta 

innebär att beslutsfattaren gjort en grundlig undersökning av vilka konsekvenser beslutet kan 

få samt vilka värderingar och preferenser som beslutsfattaren utgår ifrån och väljer utifrån 

maximeringsprincipen. Dock visar många studier att rationalitet i den bemärkelsen ofta går 

oss förbi när vi befinner oss i en beslutssituation. Det är snarare regel än undantag att 

beslutsfattaren inte går igenom ovan nämnda steg, istället väljer man ett alternativ utan större 

eftertanke och strategi. När beslutet väl genomförts kan man gå tillbaka och efterrationalisera 

beslutet, det vill säga, i efterhand ställa upp mål och handlingsalternativ.  

                                                           
27
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Nils Brunsson benämner organisationer, vars verksamhet till största del rör sig om 

beslutsfattande och där denna process är den mest tidskrävande, som beslutsorienterade 

organisationer. Hit hör exempelvis regeringar, styrelser och parlament. Inom 

beslutsorienterade organisationer är det vanligt förekommande och ofta nödvändigt att skapa 

legitimitet kring sina beslut, det vill säga, skapa argument eller procedurer som kan försvara 

beslutet vid eventuell kritik av det.  

 

Eftersom ett beslut eller ett val rör och avgör en framtida händelse finns i princip alltid en viss 

grad av osäkerhet hos beslutsfattaren. De preferenser som är så viktiga att definiera, alltså de 

preferenser som beslutsfattaren (eller organisationen som beslutsfattaren fattar beslut åt) har, 

skall förutsägas, precis som eventuella konsekvenser. ”Det är inte preferenserna vid 

beslutstillfället som är relevanta utan de preferenser med vilka beslutsfattarna kommer att 

värdera handlingen när den är genomförd”
30

, hävdar Brunsson och pekar på just denna 

problematik. Utöver detta finner Brunsson även en problematik i att ha många olika 

handlingsalternativ, eftersom detta lätt kan leda till osäkerhet om vilket av alternativen som är 

det bästa. Han menar att människan per automatik vill eliminera så många alternativ som 

möjligt och detta gör man ofta genom att, undermedvetet, inte lägga så stor vikt vid att 

undersöka samtliga konsekvenser som ett alternativ kan medföra. Detta sätt att hantera beslut 

går helt emot den rationella modellen, där beslutsfattaren ska specificera tydliga preferenser 

och ha dessa som utgångspunkt när denne bedömer alternativens följder.
 31  
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2.7 New Public Management 

Under perioden 1952 till 1974 genomdrevs stora kommunförändringar i Sverige som innebar 

sammanslagningar av dess kommuner. Under denna period gick antalet kommuner från att 

vara 2500 stycken till att bli 275 stycken. Syftet med dessa sammanslagningar var att ge de 

mindre kommunerna ekonomisk hjälp. Nästa förändring skedde i början på 1970- talet då den 

offentliga sektorn genomgick stora förändringar i syfte att förstärka demokratin inom den. 

Man satsade bland annat på medborgarforum som syftade till att föra medborgarna närmre de 

kommunala beslutsfattarna och i och med detta dubblerades antalet anställda inom den 

kommunala verksamheten. Under 1980- talet blev decentraliseringen en viktig fråga eftersom 

medborgarna genom detta skulle komma ännu närmre sina lokala politiker. 

Demokratiperspektivet, som alltid beaktades, fick nu konkurrens av idéer som ”målstyrning” 

och ”företagisering”. Det var vid denna tidpunkt som det vi nu kallar managementidéer börjar 

spridas i samhället. 
32

 

 

Den svenska offentligheten har gått från att förlita sig till människan och dess kunskap till att 

behöva ytterligare ett bevis för att styrka denna kunskap. Detta har skett i takt med att NPM: s 

idéer fått starkare fotfäste.
33

 NPM kan sägas vara samlingsnamnet på den managementdoktrin 

som utvecklades under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Under denna period har 

flera alternativa managementformer uppstått. Business Process Reengineering och Total 

Quality Management är två exempel som, förutom NPM, cirkulerat mest frekvent. Dessa har 

båda fokus på kvalitet, i form av att kvalitetssäkra en slutprodukt genom att avlägsna de icke- 

värdeskapande kedjorna. 

 

Inom NPM ligger fokus på att effektivisera genom att återskapa de arbetssätt och metoder 

som används i privata företag och implementera dessa inom den offentliga sektorn. NPM 

förespråkar därmed en typ av styrning som förut inte använts inom det offentliga området, en 

styrning som karaktäriseras av ledstjärnorna konkurrensutsättning, kontraktsstyrning och 

kontroll. NPM introducerar skapandet av en kvasimarknad genom att den offentliga 

institutionen förvandlas till ett företag där medborgaren blir kund.
34

 Man inför även 

interndebiteringssystem som syftar till att identifiera onödiga kostnader och procedurer. NPM 

                                                           
32

 Almqvist, Roland (2006). New Public Management: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll Malmö: 

Liber AB 
33

 ibid 
34

 Townley, Barbara (2001). The Cult of Modernity. I Financial Accountability & Management, vol. 17 nr.4 

ss.303-310 



14 
 

förespråkar tydliga målformuleringar och noggranna återkopplingar till dessa efter slutfört 

projekt. Enligt Paul Du Guy kan man särskilja tio principer inom NPM
 35

; 

 

10 principles 

Promote competition 

Empower citizens 

Focusing not on inputs but on outcomes 

Missions 

Redefine their clients as customers 

Prevent problems before they emerge 

Earning 

Decentralize authority, embracing participatory 

management 

Prefer market mechanism 

Catalyzing 

 

Tabell 1: Du Gay’s 10 principer 

Dessa principer påminner om det som Lena Agevall presenterar som NPM: s 

huvudingredienser: 

 Styrning och Kontroll- Agevall syftar här på NPM: s förespråkande av målstyrning 

med efterföljande resultatuppföljning samt upprättande av kontrakt. Dessa tre exempel 

ska bidra till produktionseffektivitet och motivation hos de anställda. 

 Dissagregering och Konkurrens- med detta talar Agevall om den konkurrens som 

uppstår då man upprättar kvasimarknader att verka inom. Konkurrensen kan formas 

både internt- mellan olika avdelningar eller sektioner inom verksamheten 

- eller externt, då man till exempel kan välja att lägga ut delar av verksamheten på 

entreprenad.  

 Ledningsroller och Empowerment- här syftar Agevall på att man inom NPM 

förespråkar politikers höga inflytande över förvaltningen. De chefer som befinner sig 

inom förvaltningen blir mer lik en ledare (manager), med ökade befogenheter att 

coacha och styra de anställda mot politikernas uppsatta mål. 
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 Medborgaren, Kunden och Empowerment- i denna punkt talar Agevall om den 

princip inom NPM som syftar till att göra medborgare, som utnyttjar offentliga 

tjänster, till kunder på en marknad. Som kund kan medborgaren få mer makt genom 

marknadsmodellen, det vill säga, medborgaren får chans att agera kund och välja i ett 

fritt utbud.  

 Nytt språk- det nya språkbruket, menar Agevall, är tydligt inom NPM. Termer som 

”medborgare” och den ”offentliga sektorn” blir inom NPM till ”kunder” på en 

”marknad”. Andra exempel är att sjukhus kan kallas företag och kommuner för 

koncerner.
36

 

 

Enligt Agevall präglas NPM: s idéer starkt av mål- och resultatstyrning och många 

organisationer kännetecknas av just detta. Ibland kan dessa mål ligga dolda och flera problem 

med målstyrning kan uppkomma. Bland annat ligger en problematik i att modellerna som 

används i dessa sammanhang är förenklade versioner av specialistkunskaper. I och med det är 

risken stor för att det som från början var det essentiella faller bort. En annan aspekt är att 

management och prestationsbaserad mätning ofta förutsätter ett tydligt samband som inger en 

känsla av kontroll. Detta skulle innebära ett arbetssätt med mekaniska inslag där 

progressionen antas formas linjärt.
37

 Detta är dock sällan en sann bild av verkligheten och 

därmed kan dessa metoder ifrågasättas. 
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2.8 Teoretisk referensram 

Som redan angivits ligger ovan nämnda teorier till grund för vårt resonemang i analysen. 

Dock används inte teorierna i sin helhet, vi har valt att begränsa oss till vissa element ur 

vardera teorin. Inledande presenteras William G. Ouchis teori kring marknad, byråkrati och 

klaner, dessa är olika organisatoriska lösningar eller styrformer för en verksamhet. I denna 

uppsats använder vi oss av alla styrformer för att närmare förstå organisationers sätt att verka 

samt under vilka villkor som dessa styrformer uppkommer och hur de överlappar varandra. 

Denna teori finner vi mycket intressant och angelägen för vår analys och efterföljande 

diskussion då Kulturutredningens betänkande kan sägas föreslå en förändring i de 

kulturpolitiska målen som ligger till grund för handläggarna och referensgruppernas arbete 

med bidragsansökningar.  

 

Vidare används det institutionella konstbegreppet, detta för att få en bakgrund till tidigare 

forskning inom begreppsdefinition av konst. Men även här väljer vi ut delar av resonemanget 

som vi sätter i fokus. Dessa berör Bourdieus teori om konstvärlden och dess kulturella kapital 

och habitus. Här ser vi tydliga kopplingar till handläggarna och referensgrupperna, som 

genom att arbeta på konstinstitutioner som Kulturrådet och Stockholms läns landsting kan 

sägas innefattas av konstvärlden. Hur deras habitus och kulturella kapital påverkar 

beslutsprocessen och dess utfall tar vi upp i analysen. Kvalitetsrevision och mätbarhet 

diskuteras utifrån Michael Powers kritiska artikel ”Making things auditable” där Power 

redogör för den allt mer frekventa användningen av mätbarhet samt att detta kan leda till att 

det väsentliga hamnar i skymundan eftersom det ofta inte kan mätas, så som kvalitet.  

 

I bakgrunden nämnde vi det faktum att man i större utsträckning för in element från NPM i 

kultursektorn, något som även leder till mätningar av variabler som tidigare inte blivit utsatta 

för mätning. Barbara Townley tar i sina texter ”Managing with Modernity” och ”The Cult of 

Modernity”, upp hur moderniteten präglas av en ovilja att handla slumpmässigt och ett behov 

av att på ett matematiskt sätt systematisera verkligheten i förhoppning om att lättare kunna 

förstå den och jämföra den. Townley intar en kritisk ställning till detta och menar att 

mätningar och uträkningar är verktyg som människan använder för att försöka förstå den 

komplexa sanning som omger oss men att det inte alltid är den rätta vägen. Delar ur Townleys 

och Powers texter kring moderniteten och dess medföljande systematisering och 

kvalitetsmätning använder vi i vårt resonemang kring mätning av ting som uppträder i ett 

kontextuellt sammanhang, som begreppet kvalitet. 
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Nils Brunssons beslutsteori behandlas även den delvis. Nilssons diskussion kring rationalitet, 

motivering av beslut och beslutsorienterade organisationer är av vikt vid vår analys eftersom 

vi berör beslut om bidragsgivning. Slutligen präglas vår analys av element från NPM. Detta 

genom att vi gör återkopplingar till avslutade projekt. Hur definieras ett lyckat projekt, hur 

mäter man effekten av ett bidrag?  Vi redogör kortfattat för och diskuterar kring hur 

bidragsansökningsblanketten ser ut för Stockholms Läns Landsting samt för Kulturrådet. I 

denna diskussion gör vi kopplingar till de delar av NPM som berör tydliga och strukturerade 

processer, målformuleringar och återkopplingar samt mätning av måluppfyllelse och 

finansiering. 
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3. METOD 

 

3.1 Forskningsansats 

Uppsatsen har antagit en deskriptiv form då den har beskrivit kvalitetsdefinitioner och 

tillämpning av dessa kvalitetsdefinitioner i beslutprocessen. Den antog även en komparativ 

form då den har jämfört Kulturrådets och Stockholms läns landstings beskrivningar av 

kvalitetsdefinitionen.  

 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 

3.2.1 Primärdata 
 

Studien har baserats på empiri som insamlats genom intervjuer med handläggare inom 

områdena fri dans samt teater i Stockholms läns landsting och på Kulturrådet. På Kulturrådet 

har vi även intervjuat referensgruppsledamöter inom samma områden. Vi har utgått från en 

och samma förkomponerade frågemall vid samtliga intervjuer, denna användes som 

diskussionsunderlag. Frågemallen bestod av frågor kring bakgrund, anställning och hur 

arbetssättet vid handläggning ser ut. Vi ställde även frågor som rörde handläggarens 

personliga uppfattning om kvalitetsbegreppet samt frågor som rörde handläggarens 

uppfattning kring hur dennes arbetsgivare eller uppdragsgivare, det vill säga Kulturrådet eller 

Stockholms läns landsting, ser på kvalitetsbegreppet. Slutligen lämnade vi utrymme för 

handläggaren att lägga till egna tankar och kommentarer. (Se bilaga 1). Primärdatan 

insamlades under april och maj månad 2009.  

 

3.2.2 Sekundärdata 
 

Information om studieobjekten har samlats in via Stockholms läns landstings hemsida samt 

Kulturrådets hemsida och databas. Dessa har använts för att få djupare förståelse för 

studieobjektens arbetssätt.  
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3.3 Urval 

Arbetet avgränsades till att undersöka handläggare och referensgruppsledamöter på 

Kulturrådet och handläggare på Stockholms Läns Landsting. Vi valde dessa två institutioner 

på basis av ett bekvämlighetsurval eftersom de båda ligger i Stockholmsområdet. 

Handläggarna på Stockholms läns landsting samt handläggarna och 

referensgruppsledamöterna på Kulturrådet arbetar inom områdena för teater och dans, vilka är 

konstformer som vi har ett personligt intresse för.  

 

På Kulturrådet träffade vi Karin Nilsson och Jochum Landin. Karin Nilsson är handläggare 

inom dansområdet och Jochum Landin inom området för teater. Vi träffade även personer 

inom dessa två konstområdens referensgrupp (under punkt 4.3 förklaras närmare vad en 

referensgrupp är). Även referensgruppsledamöterna valdes ur ett bekvämlighetsurval då de vi 

valt att intervjua befann sig i Stockholmsområdet.  

 

I referensgruppen för dans träffade vi följande: 

 

 Kajsa Giertz, ordförande. Utöver sitt ordförandeskap har Kajsa Giertz bland annat 

arbetat som koreograf och regissör. Idag är hon konstnärlig ledare på Parkteatern. 

Kajsa har varit ordförande i referensgruppen sedan 2008.  

 

I referensgruppen för teater träffade vi följande:  

 

 Yael Feiler, ledamot. Yael Feiler arbetar utöver sitt uppdrag i referensgruppen som 

dramatiker, regissör, teaterpedagog, skribent och är fil. dr. i teatervetenskap. Vidare 

arbetar hon med översättningar av dramatik till och från svenska/hebreiska. Yael 

Feiler har suttit med i referensgruppen sedan 2009.  

 Voula Kereklidou, ledamot. Voula Kereklidou arbetar som teaterregissör och har i 

huvudsak frilansat på olika institutionsteatrar runt om i landet. Hon har utöver detta 

varit med och startat två fria grupper, teaterkvarnen i Malmö (dock nedlagd sedan 

1999) och teater Tribunalen i Stockholm. Voula Kereklidou har suttit i 

referensgruppen för teater sedan 2005 och avslutade sitt arbete där 2009. 
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På Stockholms läns landsting träffade vi följande: 

 

 Margaretha Häggroth, handläggare inom området för scenkonst samt för teater och 

dans. Margaretha Häggroth har arbetat inom landstinget sedan 20 år tillbaka, med flera 

olika frågor. Det var genom arbetet med studieförbundets kulturverksamhet som hon 

fick allt mer kontakt med kulturverksamhet och därefter föll det sig naturligt att byta 

arbetsuppgift till att bli handläggare inom detta område. 

 Agneta Olofsson, handläggare inom området för teater och dans. Agneta Olofsson har 

arbetat på landstinget som handläggare inom kulturområdet sedan 2002. Dessförinnan 

har hon bland annat arbetat på Stockholms läns museum samt som kultursekreterare.  

 

 

3.4 Metodkritik 

Studiens empiri baseras, som ovan nämnt, främst på intervjuer som genomförts med hjälp av 

ett diskussionsunderlag. Den naturliga konsekvensen av detta har blivit att vi inte kunnat 

redogöra för samtliga handläggare och referensgruppsledamöters åsikt i vissa frågor, utan 

kanske bara några få. Hade intervjuer skett med andra handläggare och 

referensgruppsledamöter, än de vi intervjuade, hade diskussionerna kunnat ta en annan 

riktning. Vi är medvetna om detta men anser att denna metod givit oss en djupare förståelse 

för ämnets komplexitet och det kontextuella sammanhang som begreppet befinner sig i. Vi 

vill dock reservera oss för att inte kunna täcka in alla dessa aspekter fullt ut på ett rättvist sätt, 

detta på grund av vår egen kunskaps- och tidsbrist. En del av dessa kontextuella aspekter har 

vi dock tagit upp och problematiserat i avslutande diskussion.  
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4. PRESENTATION AV FORSKNINGSOBJEKT 

 

4.1 Stockholms läns landsting 

Kulturförvaltningen inom Stockholms läns landsting (som fortsättningsvis kommer att 

benämnas SLL) är tjänstemannastab åt kulturnämnden samt konstnämnden och administrerar 

ekonomiskt stöd till länets kulturinstitutioner, organisationer och folkrörelser. I denna 

förvaltning ingår även de verksamheter som landstinget driver i egen regi; Kultur i Vården, 

länshemslöjdskonsulenterna, Film Stockholm samt konstenheten (som ansvarar för 

konstnärlig utsmyckning av landstingets lokaler).
38

 SLL har, liksom Kulturrådet, ett speciellt 

fokus på verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. 

 

 

           

          Figur 1: Organisationsschema Kulturnämnden 

 

 

 

                                                           
38

 Stockholms läns landsting. Tillgänglig: < www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=20419 > 
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Kulturnämnden på SLL har nio olika regionala stöd som fördelar pengar till 

kulturverksamhet. Dessa är:  

 

 Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet (Stödet riktar sig särskilt till 

ungdomsverksamhet) 

 Mediepedagogiskt stöd  

 Stöd till kort- och dokumentärfilm  

 Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet  

 Stöd till scenkonst  

 Stödet Ung aktiv kultur (Kan endast sökas av personer mellan 7-25 år. Beslut av 

beviljande för detta stöd fattas av förvaltningschefen)  

 Stöd för kultur i skärgården  

 Stöd för kultur i vården  

 Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet
39

 

 

Vi har valt att fokusera på kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 

(fortsättningsvis benämns detta som kultur- eller projektstöd) avgränsat till området för dans 

och teater då detta är det kulturstöd som är mest allmänt hållet och bäst kan jämföras med 

motsvarande verksamhet vid Kulturrådet. 

 

 

4.2 En bidragsansökans färd genom Stockholms läns landsting 

Som kulturutövare söker man de ovan nämnda stöden genom att ladda ner en pdf-fil på SLL:s 

hemsida (se bilaga 2) som man, efter att ha fyllt i den, skickar in med papperspost. Stöden, 

eller bidragen, har fasta ansökningstider och ansökningarna måste vara SLL tillhanda på ett 

utsatt slutdatum för att behandlas, ingen dispens ges till ansökningar som inkommit senare. 

Ansökningstiderna kan variera men ligger inom en till fyra gånger per år.  

 

Bidragsansökningarna delas upp på de sju handläggare som arbetar med kulturstödsfrågor. 

Dessa kan arbeta både inom ett bestämt ämnesområde eller ansvara för ett visst stöd, samt 

arbeta både heltid eller deltid. Nedan redogörs för SLL: s hantering av en 

projektstödsansökan. 

                                                           
39

Stockholms läns landsting. Tillgänglig: < www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=668 > 
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Handläggarna börjar med att titta efter att formalia stämmer utifrån de regler som finns (se 

bilaga 3), till exempel att det är en grupp och inte en enskild individ som söker. Man tittar 

även på att rätt antal angivna bilagor (dvd-material, pressklipp och liknande) finns med i 

ansökan. Därefter påbörjas ”bedömningen”, där handläggarna var för sig tittar på vad 

projektet handlar om, vilken målgruppen är och om det i sin tur är en målgrupp som SLL ska 

prioritera. Man tittar på om budgeten är realistisk eller inte samt om projektet anses vara 

genomförbart. All denna information förs in i ett ärendehanteringssystem för att man ska 

kunna få ut statistik.  

 

Utöver ovanstående tittar man även på om bidragssökande har erhållit stöd från annat håll, så 

som från Kulturrådet, Stockholms kommun eller från någon annan samarbetspartner eller 

finansiär. Utifrån detta bildar varje enskild handläggare sin egen uppfattning kring varje 

ansökan. Därefter träffas alla handläggare och går igenom samtliga ansökningar tillsammans. 

Alla handläggare ger förslag på vilka man vill ge bidrag till samt en motivering till varför. 

Man går även igenom avslagen och motiverar dessa. Vid bedömningen av en bidragsansökan 

kan handläggarna kontakta en länsdanskonsulent, länsmusikskonsulent samt Stockholms läns 

museum ifall de behöver konsultera med någon på fältet.  

 

Efter en gemensam diskussion lägger handläggarna fram ett förslag till beslut, som 

presenteras för Kulturnämnden. Det är Kulturnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet om 

vilka ansökningar som ska beviljas. I sitt förslag till Kulturnämnden beskriver handläggarna 

innehållet i ansökan, samt några rader om varför man anser att man bör bevilja stöd. Avslagen 

motiveras också i denna process, dock motiveras inte avslagen för bidragssökande, eftersom 

det kan uppstå problematiska situationer då en grupp som inte beviljats bidrag kan rätta till 

ansökan till nästa gång men fortfarande inte bli beviljad.   

 

Efter att nämnden fattat ett beslut ansvarar handläggarna för att verkställa detta beslut. 

Handläggarna tar kontakt med alla som sökt för att meddela om de blivit tilldelade stöd eller 

fått avslag. De ser även till att de som blivit beviljade stöd får sina pengar utbetalade. När de 

beviljade projekten är genomförda ansvarar handläggarna för att återrapporteringar i form av 

redovisningar samt en rapportering om hur projektet gått kommer in till SLL från dem som 

beviljats bidrag. I slutet av året eller året därpå ”görs ett ärende” till nämnden där 

handläggarna redogör för ovan nämnda uppgifter inför nämnden. De senaste åren har SLL fått 

återbetalningar från grupper som inte har lyckats genomföra projektet de fick bidrag för. Detta 
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kan bero på att grupperna inte fått stöd från annat håll vilket har lett till att projektet ej kunnat 

genomföras.
40

 

 

 

4.3 Statens Kulturråd 

Kulturrådet är en statlig institution som arbetar mot uppdrag från regeringen. I Kulturrådets 

uppgifter ingår att fördela statligt kulturstöd till teater, dans, musik, litteratur, 

kulturtidskrifter och folkbibliotek samt konst, museer och utställningar. Kulturrådet ska 

utöver detta ge regeringen underlag för kulturpolitiska beslut. Detta bland annat genom att 

följa upp och utvärdera de statliga insatserna på kulturområdet. Kulturrådet ska även 

informera allmänheten om kultur och kulturpolitik. Utöver dessa ovan givna direktiv arbetar 

även Kulturrådet även med statistik. De bär ett ansvar för officiell statistik inom de konst- 

och kulturområden som man arbetar med samt för kulturmiljöstatistik.
41

 Varje år får 

Kulturrådet ett regleringsbrev från regeringen där man anger de prioriteringar som man ska 

rikta mer fokus åt. I år (2009) ska Kulturrådet fokusera på barn och ungas rätt till kultur, 

vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.
42

 

 

När Kulturrådet ska ge bidrag tar de hjälp av referensgrupper. Referensgruppernas 

ledamöter består av personer som är sakkunniga inom aktuellt konstområde och tillsätts på 

förfrågan av Kulturrådet för att hjälpa till vid bedömning av bidragsansökningar. 

Tillsättningen av referensgruppen går till som följer: vem som helst har rätt att ge förslag på 

framtida referensgruppsledamöter, såväl bidragssökande, styrelsen som ledamöterna själva. 

Det är även tillåtet att föreslå sig själv. Kulturrådets styrelse sammanställer de förslag på 

personer som kommit in och för en diskussion kring vilka som sedan ska tillfrågas. Förutom 

det konstnärliga området ska referensgruppen även ha kunskap kring Kulturrådets riktlinjer 

och rådande kulturpolitiska verksamhetsmål. Som ledamot i referensgruppen ansvarar man 

för att ge Kulturrådets nämnd förslag på bidragsmottagare. En referensgruppsledamot sitter i 

två år och kan därefter bli omvald till att sitta i ytterligare två år.
43
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 Agneta Olofsson och Margaretha Häggroth Handläggare Stockholms läns landsting. Intervju 2009-04-29 
41

 Kulturrådet. Tillgänglig: < www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=751&epslanguage=SV > 
42

 Regeringen. Tillgänglig: < 

www.esv.se/StatsliggarenApp/OpenFile?regleringsbrevId=10929&visningTyp=1&mediaTyp=0&period=2009 > 
43

 Jochum Landin Handläggare Kulturrådet. Intervju 2009-04-29  
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              Figur 2: Organisationsschema Kulturrådet 

 

 

4.4 En bidragsansökans färd genom Kulturrådet 

Kulturrådet delar, inom området för teater, ut följande bidrag: 

 Verksamhetsbidrag, som kan sökas av regionala och lokala dans-, musik-, 

musikteater- och teaterinstitutioner.  

 Utvecklingsbidrag till scenkonstinstitutioner, som syftar till att ge institutioner som 

redan fått verksamhetsbidraget en chans att göra projekt utöver sin grundverksamhet. 

 Bidrag till fria grupper, som kan sökas av professionella fria teatergrupper och är 

indelat i ettåriga eller treåriga alternativt enstaka produktionsbidrag.  

 Stöd för samverkan med tonsättare, som söks av länsmusikorganisationer, 

scenkonstinstitutioner, arrangörer och fria grupper.
44
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 Kulturrådet. Tillgänglig: < www.kulturradet.se/sv/Bidrag/Teater/> 
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Även inom området för dans delas bidrag ut till konstant verksamhet och till enstaka projekt 

och fria grupper. Utöver detta finns även bidrag till arrangörer samt till ett antal regionala och 

lokala dans-, musik- och teaterinstitutioner samt till länsmusikorganisationer som arbetar för 

att stärka och vidare utveckla den professionella dansen.
45

 

 

Bidragen söks direkt hos Kulturrådet, antingen via onlineblankett (dessa ser likadana ut för 

både dans och teater. Se bilaga 4) eller genom att skriva ut en blankett som man sedan skickar 

in via papperspost. Möjligheten att ansöka direkt on-line infördes inom litteraturstödet redan 

2004 och tjänsten har sedan dess successivt byggts ut även för stöd inom övriga 

konstområden, detta för att bland annat underlätta Kulturrådets administration. När ansökan 

kommit in till Kulturrådet upprättar handläggarna inom vardera konstområde en lista där man 

redogör för alla inkomna ansökningar, hur stor summa vardera projekt eller verksamhet 

ansöker om och ibland även vad de haft för tidigare stöd. Listornas utseende och innehåll kan 

variera konstområdena eller genrerna emellan, men ska alla fungera som underlag för 

referensgruppen. Tillsammans med detta underlag får referensgruppen även kopior på 

ansökningarna och eventuellt material som skickats in tillsammans med ansökan. Inom dans 

är det till exempel vanligt att man bifogar en dvd, eller en länk till en hemsida, där man kan ta 

del av bildmaterial från tidigare produktioner och projekt. 

 

Ansökningarna ska vara Kulturrådet tillhanda den första februari och den första juni, beroende 

på vilket bidrag man söker. Undantagsvis kommer ett fåtal in även efter utsatt datum. Dessa 

tas då ändå in och behandlas precis som övriga ansökningar.  

 

Referensgruppen tilldelas ansökningar inklusive underlag och bildmaterial och har sedan 

drygt två till tre månader på sig att läsa igenom samtliga ansökningar. Med Kulturrådets 

uppsatta grunder för bidragsfördelning som riktlinje (se bilaga 5) ska varje ledamot ha tagit 

personlig ställning till ansökningarna och denna redogör man för vid mötet med övriga 

ledamöter. Trots att de kulturpolitiska målen är invävda i direktiven som referensgruppen 

arbetar utifrån, och att ledamöterna ofta är kulturpolitiskt insatta, har handläggarna ansvar för 

att den politiska aspekten hela tiden är närvarande i referensgruppens diskussioner. 

Handläggarnas och referensgruppens syn på ansökningarna kan ibland skilja sig åt eftersom 
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referensgruppsledamöterna är tillsatta främst på grund av sin kompetens inom det 

konstnärliga fältet och inte på grund av sin åsikt inom kulturpolitiken. 

Efter att referensgruppen tagit del av och diskuterat samtliga ansökningar (detta kan ske i 

omgångar och det finns även utrymme för referensgruppen att be om kompletteringar som 

respektive handläggare ansvarar för att ta fram), läggs ett gemensamt förslag fram på vilka 

grupper, projekt, verksamheter med mera som de anser bör beviljas bidrag, samt hur stort det 

bör vara. Referensgruppen har därmed inte beslutanderätt utan fungerar, som redan nämnt, 

som ett verktyg för Kulturrådet att göra så rättvisa fördelningar av bidragen som möjligt. 

Beslutet om vilka ansökningar som beviljas fattas slutligen av Kulturrådets styrelse. Styrelsen 

går dock sällan emot referensgruppens förslag.
46

 

 

 

4.5 Hur resonerar handläggare och referensgruppsledamöter kring begreppet 

kvalitet?  

När Margaretha Häggroth
47

 och Agneta Olofsson
48

 anställdes som kulturhandläggare på SLL 

förekom inga ledda diskussioner med syfte att definiera eller problematisera begreppet 

kvalitet. Inte heller idag finns några sådana rutiner. Diskussioner kring kvalitet uppstår istället 

när handläggarna i grupp ska motivera varför man vill bevilja stöd till en viss grupp. Vid 

dessa tillfällen bryts argumenten ner till beståndsdelar som man måste kunna försvara på ett 

eller annat sätt. Agneta Olofsson svarar på frågan kring vad som definierar kvalitet att ” jag 

kan ju känna att för mig är detta kvalitet”
49

. På liknande sätt resonerar de allra flesta som har 

fått frågan om vad kvalitet är. Det tycks vara något svävande, något man inte kan ta på, än 

mindre beskriva i ord. Agneta Olofsson specificerar tankarna kring kvalitet och säger ”jag vet 

att den här gruppen alltid brukar göra, de håller, de fascinerar, och de gör det ordentligt, de 

har bra scenografier eller hur man uttrycker sig, och detta fungerar”
50

. Handläggarna för, i 

grupp, interna diskussioner kring begreppet kvalitet, i dessa diskussioner medverkar även 

förvaltningschefen Hans Ullström. Margaretha Häggroth berättar att kvalitetsbegreppet inte är 

något som kommer uppifrån (”om man skulle låtsas att den politiska nivån får stå som 

uppifrån”
51

), snarare är när man tittar på ansökningarna som man tittar närmare på begreppet 
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 Margaretha Häggroth Handläggare Stockholms läns landsting. Intervju 2009-04-29 
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kvalitet. Agneta Olofsson svarar att ”kvalitetsdiskussioner på det sätt som du frågar har jag 

nog aldrig haft”
52

 på frågan om man vid nyanställning för diskussioner kring begreppet 

kvalitet.  

 

Ett antal handläggare från SLL deltar under våren 2009 i en seminarieserie som Södertörns 

Högskola anordnar på uppdrag av Stockholms kulturförvaltning, SLL, Konstnärsnämnden och 

Kulturrådet. Uppdragsutbildningen syftar bland annat till att belysa frågeställningar som berör 

kulturens mätbarhet, nytta, instrumentalisering och finansiering. Ett av seminarierna hade ett 

kvalitetstema där man diskuterade bland annat huruvida man kan mäta kulturell kvalitet och 

hur det i sådana fall skulle kunna gå till. 

 

Även handläggare från Kulturrådet deltar i ovan nämnda seminarieserie. Utöver detta har 

Kulturrådet på senare år även anordnat diskussioner för handläggare och referensgrupper 

kring kvalitet i form av halv- eller heldags temadagar, där en anställd på Kulturrådet har haft 

ansvar för att leda diskussionerna. Dessa har dock hittills enbart innefattat handläggare och 

referensgruppsledamöter från dansområdet.  

 

Karin Nilsson
53

 berättar att man på Kulturrådet inte fått en färdig definition ”ovanifrån”, utan 

menar att kvalitetsbegreppet i sig är en levande diskussion. Jochum Landin
54

 håller med. Han 

menar att kvalitetsbegreppet inte ska definieras eftersom det inte är ett statiskt begrepp utan 

ett begrepp som är under ständig förändring. Vad gäller referensgruppens kvalitetsuppfattning 

hänvisar Karin Nilsson till de diskussioner som referensledamöterna själva för under de ovan 

angivna temadagarna. Tanken med dessa temadagar är att referensgruppsledarmötena ska få 

bränsle till att själva bilda en uppfattning kring vad kvalitet är samt att de ständigt ska 

återkomma till dessa diskussioner under den period då de tittar på och bedömer ansökningar. 

 

Jochum Landin påpekar att kvalitet även kan vara att ”göra en kvalitativ bedömning på 

kvaliteten”
55

 genom att till exempel titta på genusperspektivet, som kan ingå i 

kvalitetsbegreppet. Han fortsätter: ”det är inte det här med att man bockar av något på en lista, 

eller att de som jobbar med det gör det för att det ska vara politiskt korrekt eller för att de ska 

få pengar, utan man ska se det som kvalitet. All mångfald eller genus behöver inte vara 
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kvalitet men det kan ingå”
56

. Varken SLL eller Kulturrådet verkar uppfatta kvalitet som ett 

begrepp som kan sättas in i en förkomponerad mall, detta eftersom begreppet ständigt vidgas 

och förändras. Ingen av de intervjuade ansåg heller att kvalitet är något som konkret går att 

mäta.  
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5. ANALYS 

I denna del av uppsatsen analyseras insamlad empiri. Analysen kommer att presenteras i 

samma ordning som den teoretiska referensramen, med undantag för analysen med 

utgångspunkt i Brunssons beslutsteori. Denna presenteras istället efter analysen kring det 

institutionella konstbegreppet och Bourdieus teori kring habitus. 

 

 

5.1 Klanen och den tysta kunskapen 

Både SLL och Kulturrådet arbetar i ett politiskt fält där den politiska kartan är avgörande för 

verksamheternas förhållande till sina arbetsuppgifter. Det är alltså sittande regering som 

bestämmer verksamheternas riktning, till exempel genom att ange vilka grupper i samhället 

som ska prioriteras.  

 

Å ena sidan präglas både SLL och Kulturrådet av en byråkratisk organisationsmodell,
 57

 där 

handläggarna och referensgruppernas arbetsuppgifter definieras genom direktiv och kontrakt, 

och där det är väsentligt att de hierarkiskt överordnade har regler och kriterier för att bibehålla 

kontrollen inom- och över verksamheten.  

 

Å andra sidan ges handläggarna och referensgrupperna en stor frihet eftersom det inte finns en 

given definition av kvalitetsbegreppet från ovan. Inte heller bestämda regler för hur en 

bidragsgivning ska se ut finns, detta innebär att den kontroll som präglar en byråkratisk 

organisation upplöses. Eftersom det ser ut på detta sätt kan man säga att handläggarna och 

referensgruppernas funktion påminner om en klan. Eftersom man inom en klan delar samma 

värderingar och normer skapas ett annat sätt att kontrollera och övervaka än på det sätter som 

byråkratin gör, det vill säga genom hierarkisk övervakning. Handläggarna och 

referensgrupperna kontrollerar istället varandra utifrån de gemensamma normer och 

värderingar som existerar. Denna form av kontroll sker i handläggarnas och 

referensgruppernas diskussioner med varandra när man till exempel motiverar sina val. 

 

Klanen karaktäriseras även av en hög samstämmighet gällande mål och arbetssätt inom 

verksamheten och eftersom tron på verksamheten är så stark blir behovet av mätbarhet 

överflödigt. 

                                                           
57

 Ouchi, William G (1980). Markets, bureaucracies and clans. I Administrative Science Quarterly vol.25 nr.1 

ss.129-141 



31 
 

Klanens arbetssätt bygger även på ”tyst kunskap”, en implicit och underförstådd kunskap som 

är erfarenhetsbaserad och erhålls genom övning.
58

 Hos SLL finns den såväl hos handläggarna 

själva som hos länsdanskonsulent, länsmusikskonsulent samt Stockholms läns museum. Hos 

Kulturrådet finner vi den tysta kunskapen hos handläggarna, men främst finns den i 

referensgruppen som är tillsatta på grund av denna tysta kunskap som de besitter. 

 

Ett så pass abstrakt begrepp som kvalitet kan varken en marknad eller en byråkrati hantera. 

Att sätta pris på kvalitet inom en fri marknad skulle generera allt för omfattande 

transaktionskostnader. Även i byråkratin uppstår samma svårigheter kring mätning av ett så 

osäkert och komplext begrepp.  

 

Kulturutredningens förslag om nedtoning av kvalitetsbegreppet kan leda till att nuvarande 

klanstyrda verksamhet på SLL och Kulturrådet återgår till en byråkrati eftersom 

handläggarnas och referensgruppernas arbete skulle förlora sin relevans. Detta eftersom 

osäkerheten kring kvalitetsbegreppet skulle försvinna. Den ovan nämnda tysta kunskapen 

skulle inte längre vara nödvändig för SLL eller Kulturrådet och enbart innebära en onödig 

transaktionskostnad. 

 

 

5.2 Hur habitus och det kulturella kapitalet påverkar kvalitetsdiskussionen 

Diskussioner kring kvalitet bottnar i varje enskild människas egen tolkning av kvalitet. 

Tidigare erfarenheter och egna värderingar spelar en viktig roll i bedömningen av vad som är 

god eller hög kvalitet. Dessa erfarenheter kan benämnas som ett kulturellt kapital som vi var 

och en bär med oss. Detta kulturella kapital inbegriper kultur i en samhällelig kontext, det vill 

säga i vilken kultur man är uppvuxen eller befinner sig i. Ett kulturellt kapital förändras inte 

över en natt, snarare växer det fram och formar ens personliga livskarta. Utöver det kulturella 

kapitalet uppstår även ett ekonomiskt kapital och ett symboliskt kapital. Dessa tre begrepp 

samlas i ett nytt, det som Bourdieu kallar för habitus. I en handläggning av en bidragsansökan 

talar varje handläggare eller referensgruppsledamot tydligt utifrån sitt habitus, med 

huvudsakligt fokus på det kulturella kapitalet. Voula Kereklidou
59

 beskriver hur hon tittar på 

en bidragsansökan, präglad av sitt habitus:  
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”Jag är regissör. Det är viktigt. Jag är regissör och jag tittar i huvudsak på: Hur formulerar man 

sina idéer? Vad ska vi göra? Vad vill de göra i relation till samhället? Vad ska de göra konkret? 

Hur är detta innehåll formulerat och vad tar det för form? Det är mitt huvudsakliga intresseområde 

eftersom jag är regissör, det är min konstnärliga förmåga. Där börjar ju jag, relationen mellan 

innehåll, form och samhälle.”
60

 

 

Voula Kereklidou kan ändå se en poäng med att det är just på detta vis, hon förklarar att 

styrkan i referensgruppen är att man är flera stycken och att alla har olika preferenser, det vill 

säga: habitus. Att ständigt bli ifrågasatt och påverkad av de andra är viktigt för att det ska bli 

en demokratisk process. Hon talar vidare om vikten av att styrelsen tillsätter rätt personer, 

personer som kompletterar varandra i form av bakgrund och erfarenhet.  

 

På liknande vis ser det ut på SLL. Skillnaden är dock att handläggaren Margaretha Häggroth 

inte själv har varit kulturproducent eller kulturutövare, däremot flitig kulturkonsument. 

Handläggaren Agneta Olofssons tidigare erfarenheter av kultur är som kultursekreterare men 

även som kulturkonsument. Detta har bidragit till att de har den kunskap som krävs för att 

kunna konstatera om ett projekt besitter god kvalitet.  

 

 

5.2.1 Habitus, makt och demokrati 
 

Enligt den institutionella konstteorin har konstvärlden ett slags veto på vad som kan kallas för 

konst och vad som inte kan kallas konst. På samma sätt kan Kulturrådets referensgrupp och 

handläggare på SLL tyckas definiera vilka projekt som håller god kvalitet, det vill säga, vilka 

projekt som skulle kunna mynna ut i god konst. Förutom att de själva är en del av 

konstvärlden, eftersom de tillhör konstinstitutioner, har de även liknande habitus, i den 

meningen att de verkar i en liknande konstsfär snarare än att de alla kommer från liknande 

kulturer.  

 

Enligt Bourdieu skapar habitus lätt maktpositioner. Detta i och med att personer med liknande 

habitus tillsammans skapar en gemensam verklighetsuppfattning och därmed avgränsar sig 

från grupper med ett annat habitus.  
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Om habitus kan sägas skapa maktstrukturer, ser vi en problematisk aspekt som handlar om 

demokratins villkor. Skulle man kunna påstå att maktstrukturerna begränsar förutsättningarna 

för ett demokratiskt arbetssätt hos handläggare och referensgrupper?  

 

Voula Kereklidou förklarar varför hon anser att referensgruppens arbete inte kan anses som 

odemokratiskt. Hon menar att man som ny i referensgruppen inte har möjlighet att komma in 

och drastiskt ändra förutsättningarna för en kulturutövares framtida verk, även om man har, 

som hon säger ”andra synpunkter och vill göra om jättefort”
61

. Den demokratiska processen 

ligger även i att man tillsammans med de mer erfarna ledamöterna lär sig hur man arbetar vid 

en bidragsgivningsprocess, även om man kommer med nya idéer måste dessa först diskuteras 

med de andra ledamöterna . Hon menar att ”det är rätt bra att systemet förändras långsamt och 

det har ju med demokrati att göra också, att det inte går att stjälpa allt över huvudet bara för 

att jag råkade vara med där”
62

. 

 

Både handläggarna på SLL och referensgruppsledamöterna på Kulturrådet ser fördelar med 

att man arbetar i grupp vid bidragsgivningsprocessen, där det finns utrymme för ständigt 

ifrågasättande av sig själv och sina kriterier. Kajsa Giertz
63

 ger ett exempel på vilka 

svårigheter som kan uppkomma när man gör en bedömning på egen hand, som när hon ingår i 

juryn vid intagningar på dansakademier. Hon beskriver att det i denna situation kan vara en 

nackdel att vara själv, och dessutom, utövande konstnär, då människan tenderar att välja det 

som man känner igen och det som bekräftar en själv. Det vill säga att man väljer någon med 

liknande habitus.  

 

Referensgrupperna kan sägas tillsättas på ett demokratiskt sätt. Som förklarades i punkt 4.3 

ovan kan vem som helst anmäla sitt intresse och det är även fritt att föreslå någon annan. 

Styrelsen fattar, som tidigare nämnts, beslut om vilka som ska ingå i referensgruppen. I denna 

process strävar man efter att skapa en så heterogen referensgrupp som möjligt, vars ledamöter 

kompletterar varandra. Kajsa Giertz beskriver sitt arbete i referensgruppen som en slags 

konstnärlig värnplikt snarare än ett tillfälle att styra. Hon uttrycker att det inte alltid är lätt att 

sitta med i en referensgrupp, eftersom det kan vara en svår roll att axla gentemot sina kollegor 
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som verkar ute på fältet. Trots detta föredrar hon arbetsmetoden som Kulturrådet använder 

eftersom bra alternativa former för bidragsgivning är svåra att finna.  

 

SLL arbetar, som ovan framkommit, utan referensgrupp. Istället vänder de sig till 

länsdanskonsulenter, Länsmusik och Stockholms läns museum när de behöver rådfråga 

angående ett specifikt fall. Genom möjligheten till detta minskar risken för en godtycklig 

bedömning.  

 

 

5.3 Att resonera rationellt i beslutsprocessen  

Enligt den rationella beslutsteorin bör beslutsfattaren kunna ge en tydlig motivering av sitt val 

på en grundlig undersökning av vilka för och nackdelar samt eventuella konsekvenser som 

beslutet kan föra med sig. I den här processen utgår beslutsfattaren ifrån sina egna värderingar 

och preferenser, med andra ord sitt habitus. Forskare menar att så sällan är fallet, snarare 

misslyckas människan ofta med att vara rationell. Detta för att man istället för att titta på 

samtliga för- och nackdelar, väljer enbart dem som stämmer överens med de egna 

preferenserna.  

 

I verksamheter som SLL och Kulturrådet som arbetar med att fatta beslut kring abstrakta 

begrepp och framtida händelser skulle det vara problematiskt om de använde sig av den ovan 

nämnda rationella beslutsteori. Det ovan nämnda misslyckandet ser vi snarare som en 

förutsättning för SLL och Kulturrådet att göra en rättvis bedömning av en bidragsansökan. 

Om SLL och Kulturrådet skulle vara rationella skulle det innebära att man använde sig av 

mätinstrument (som att jämföra handlingsalternativ med varandra) som vi inte tycker är 

anpassade för begrepp som kvalitet, eller liknande begrepp som kan förekomma inom 

kultursektorn.    

 

Istället för att se misslyckandet som något negativt ser vi det som ett positivt tecken på att det 

inte finns utrymme för denna rationella beslutsteori som förespråkar mätbarhet, hos varken 

SLL eller Kulturrådet.  
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5.3.1 Att legitimera ett beslut 
 

SLL och Kulturrådet är institutioner vars verksamhet till stor del behandlar beslut av olika 

slag och kan kallas beslutsorienterade organisationer. I beslutsorienterade organisationer läggs 

stor vikt vid att legitimera sina beslut, genom att skapa argument eller procedurer som 

motiverar beslutet om någon skulle motsätta sig det. När det gäller SLL kan de uppsatta 

målområdena ses som ett sätt att skapa argument för att bevilja eller inte bevilja en 

bidragsansökan. I Kulturrådets grund för bidragsfördelning finner vi motsvarande argument. 

Utöver dessa finns en tydlig procedur i bidragsgivningsprocessen, som både SLL och 

Kulturrådet kan hänvisa till. Denna procedur består i de samtal som förs i grupp, i 

referensgruppen på Kulturrådet samt mellan handläggare på SLL.  

 

Det är ofta förekommande att grupper och projekt som inte blivit beviljade bidrag ställer sig 

frågande till varför och ber om en motivering till beslutet. När så sker har Kulturrådet och 

SLL riktlinjer för hur man hanterar detta.  Agneta Olofsson berättar att man ett år gjorde 

försök att motivera avslagen men upplevde svårigheter med detta. Dels berodde det på att man 

just det året hade en liten pott att fördela och att avslagen då handlade om att pengar inte 

fanns. Men det berodde också på, som redan nämnts, att man upplevde en oro för att de 

sökande skulle kunna ”rätta till” sin ansökan till nästa ansökningsperiod utan att bli beviljade 

stöd då heller. Liknande resonemang hittar vi hos Kulturrådet, som inte heller motiverar sina 

avslag.  Voula Kereklidou ser enbart fördelar med detta och menar att avslagsmotivering 

skulle leda till att bidragssökande i alltför hög grad skulle kunna anpassa sin ansökning efter 

vad de tror förväntades av dem, istället för att anpassa sin ansökning efter sin egen 

konstnärliga vision. Voula Kereklidou uttrycker sin egen, personliga åsikt som behandlar 

demokrati och yttrandefrihet, hon betonar vikten av att konstnären själv får utrymme och 

frihet att uttrycka vad som är viktigt för dem själva och att inte ”vi som referensgrupp och 

bidragsgivare formulerar vad det är de ska driva, för då har deras funktion som kulturskapare 

tagits ifrån dem, då har ju vi beställt”
64

. I vissa fall, då till exempel en grupps kontinuerliga 

verksamhetsbidrag sänks kraftigt, kallar ansvarig handläggare denna grupp till möte där man 

redogör för kommande förändring.
65
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Trots att SLL och Kulturrådet använder ovan nämnda procedurer för att ytterligare 

rationalisera beslutsprocessen och dess följder, visar många studier på att rationalitet i den 

bemärkelsen ofta går oss förbi när vi befinner oss i en beslutssituation. Det är snarare regel än 

undantag att beslutsfattaren väljer (omedvetet eller medvetet) att inte ta hänsyn till 

konsekvenser och preferenser i sin beslutsprocess och på grund av detta har beslutsfattaren 

därför inte förutsättningar att agera rationellt. 

 

 

5.3.2 Hur hanterar man jävsituationer? 
 

Jävsituationer undviks på såväl Kulturrådet som SLL. Om en jävsituation uppstår när 

referensgrupperna möts för att diskutera bidragsansökningarna lämnar den berörda personen 

rummet och kommer tillbaka när ärendet diskuterats klart. Även på SLL finns uppsatta 

jävregler som innebär att man inte deltar i diskussionen kring berörd ansökan. Enbart vid 

ansökan från familjemedlem lämnar berörd handläggare rummet. Detta ser vi som ytterligare 

en procedur som SLL och Kulturrådet använder sig av, för att bygga upp ett förtroende hos 

allmänheten. Då SLL och Kulturrådet båda är institutioner som såväl finansieras som fördelar 

skattemedel, är det viktigt att förmedla ett rationellt förhållningssätt i beslutsprocessen. 

Genom att skapa regler som förhindrar att jävsituationer uppstår, legitimeras övriga beslut 

såväl som verksamheten i stort.  

 

 

5.4 Att mäta det till synes omätbara 

Förutom att legitimera en verksamhet genom rationella beslut och procedurer, finns 

ytterligare teorier kring hur en verksamhet legitimeras. Inom NPM finns idéer om att ett 

begrepp eller en verksamhet legitimeras genom att mäta det. Först när man kan jämföra 

begrepp och verksamheter med varandra får det ett verkligt värde. Med andra ord, att mäta ett 

begrepp som kvalitet skulle enligt NPM synliggöra begreppet och dess innehåll och därmed 

legitimera det
66

. Vidare karaktäriseras NPM av en vilja att diskutera alla verksamheter med 

samma redskap och uttryck och att man också ska kunna kontrollera verksamheterna på 

samma sätt, till exempel med hjälp av begrepp som planering, syfte, mål och resultat. Dock 

uppstår ofta en problematik vid försök att göra detta. Voula Kereklidou uttrycker ”tillverkning 
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av skor och teater är inte (heller) jämförbara”
67

 och syftar till att jämförelser bland annat kan 

verka förminskande eller generaliserande.  

 

I Kulturrådets onlineansökan ber man idag den sökande att formulera verksamhetens eller 

projektets mål och syfte, till skillnad från den äldre versionen där sökande fick lämna in en 

”projektbeskrivning eller en verksamhetsberättelse som är gruppens egna och självständiga 

formulering av vilka de är, vad de ska göra, för vilka de ska göra det och vad de har gjort”
68

. 

Genom att ange syfte och mål, upplever Voula Kereklidou att de sökande tenderar att 

fokusera mindre på projektens konstnärliga aspekter och mer på andra aspekter. Detta, menar 

hon, leder till att referensgruppens arbete försvåras i och med att det är utifrån de konstnärliga 

aspekterna som de kan få en känsla av den konstnärliga kvaliteten. Den nya formuleringen 

med syfte och mål anser Voula Kereklidou ”leder orden i annan riktning och jag vet inte 

riktigt varför, men de gör det”
69

. 

 

 

5.4.1 Kriterier utgör verktyg 
 

Som Barbara Townley nämner är moderniteten präglad av en vilja att radera ut slumpmässiga 

händelser och beslut. Vidare karaktäriseras moderniteten av att strukturera och kalkylera olika 

element eller processer för att lättare kunna förstå och jämföra dessa med varandra
70

. När 

referensgrupper och handläggare träffas för att fatta beslut kring bidragsansökningarna 

använder de sig av olika kriterier. Dessa ses inte som regler utan används istället som verktyg 

för att systematisera, vägleda och underlätta i beslutsfattandet.  
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Nedan presenteras kriterierna som SLL kallar ”målområden” 71 och Kulturrådet kallar ”grund 

för bidragsfördelning”
 72

: 

 
 

SLL:s målområden: 

Demokrati 

Jämställdhet mellan könen 

Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper 

Tillgänglighet för funktionshindrade 

Övrigt: Kulturnämnden förutsätter utöver dessa mål att den organisation som får stöd från 

kulturnämnden arbetar aktivt med miljöfrågor, samt motarbetar all droganvändning i 

verksamheten 

 

Tabell 2: SLL:s målområden 

 

Kulturrådets grund för bidragsfördelning: 

Hög konstnärlig kvalitet 

Förnyelse och utveckling 

Geografisk spridning 

Mångfald i utbudet (avser både målgrupp och konstnärliga uttryck) där ett särskilt barn- och 

ungdomsperspektiv ska beaktas 

Ett tillgänglighetsperspektiv som innebär att människors olika förutsättningar att möta teater, 

dans och musik beaktas 

Ett jämställdhetsperspektiv 

Statlig lokal och/eller regional förankring och samverkan 

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete 

 

Tabell 3: Kulturrådets grund för bidragsfördelning 

 

Margaretha Häggroth och Agneta Olofsson på SLL förklarar att samtliga ovan nämnda 

målområden vägs in i bedömningen. Dock ses ett av dem: jämställdhet mellan könen, som ett 

kriterium som måste uppfyllas av de bidragssökande för att bli bedömda på övriga kriterier 

och ha chans att bli beviljade bidrag. Margaretha Häggroth förklarar att trots att regeln tvingar 
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dem att föreslå ett avslag på grund av detta, så kan nämnden välja att gå emot detta, förutsatt 

att handläggarna tror på projektet i övrigt. 

 

Enligt Voula Kereklidou är kriterierna inte på något sätt systematiskt rangordnade utan 

samtliga ska vägas in i bedömningen av en bidragsansökan. Dock påpekar hon att de alltid 

presenteras i just den ordningen, med hög konstnärlig kvalitet först.  Vidare menar hon att 

kriterierna var och en för sig inte kan ses som ”en kvalitet”, utan att det är samspelet dem 

emellan som utgör kvaliteten.  

 

 

5.4.2 Tecken på NPM 
 

I ett allt mer kvantifierbart samhälle ökar risken för att abstrakta fenomen, så som kvalitet, 

hamnar i skymundan, till fördel för det som kan mätas och jämföras.
73

 I början av 1980-talet 

utvecklades flera marknadsideal i Europa som kom att sprida sig och få globalt fotfäste inom 

många sektorer, däribland den offentliga sektorn och kultursektorn.
74

 Idealen kan med ett 

samlingsnamn kallas NPM och förespråkar metoder som främst använts inom näringslivet, så 

som styrning och kontroll. När dessa metoder appliceras på offentliga verksamheter ligger 

fokus på att bland annat utreda hur skattemedel förbrukas och fördelas samt att göra 

organisationernas verksamheter ”transparenta”. Tyngdpunkten ligger i begrepp som resultat, 

mål och effektivitet.  

 

SLL och Kulturrådet är båda exempel på sådana verksamheter, även om NPM ännu inte har 

fått fullt fotfäste i dessa institutioner. Men vi ser ändå tydliga tendenser till att dessa ideal 

påverkar deras arbete. Vad Kulturrådets beträffar började man år 2004, till en början i mindre 

skala och enbart på ett fåtal konstområden, att införa möjligheten att söka bidrag direkt på 

Kulturrådets hemsida, via en onlineansökan. I år kan man söka online inom alla konstområden 

och dessa ansökningar lagras i Kulturrådets databas. Onlineansökningarna har bidragit till en 

högre tidseffektivitet, då det administrativa arbetet att för hand föra in ansökningarnas 

innehåll i databasen helt försvinner. Det är även lättare för handläggare att i efterhand gå in 

och till exempel jämföra bidragens fördelning i olika regioner, hur många skolföreställningar 
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som beviljats bidrag med mera.
75

 Även referensgrupperna får tillgång till denna information. 

Detta arbetssätt underlättar för Kulturrådet som har ett återrapporterings- och statistikansvar 

gentemot regeringen. SLL är i färd med att utveckla ett liknande system som Kulturrådets 

onlineansökan. Detta för att effektivisera processen med att föra in ansökningarna i ett 

ärendehanteringssystem. Margaretha Häggroth påpekar att det under senare år har tillkommit 

fler parmetrar att ”ta ställning till och jämföra”
76

 så som jämställdhet och tillgänglighet. (se 

bilaga 3) Dessa försök att jämföra parametrar ser vi som ett tydligt exempel på att NPM får 

allt bredare fotfäste.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I följande sammanfattning redogörs för de slutsatser som framkommit ur analysen. Dessa 

presenteras utifrån de frågeställningar som formulerades i syftet. Studiens syfte var att ta reda 

på hur stat och landsting i Sverige formulerar kvalitetsbegreppet samt hur de använder 

begreppet i praktiken. Syftet var även att synliggöra vilka skillnader och likheter som förekom 

mellan stat och landsting, detta i fråga om resonemang kring kvalitetsbegreppet och om detta 

resonemang har betydelse för utfallet i bidragsgivningsprocessen samt om det finns en 

formulerad arbetsmetod i denna process.  

  

Uppsatsen har visat att kvalitetsbegreppet upplevs som högst subjektivt och abstrakt, detta 

uttrycks såväl hos SLL som hos Kulturrådet. Samtliga medverkande i studien har uttryckt att 

de inte ser kvalitet som något statiskt, utan snarare som ett flytande begrepp. När vi ställt 

frågan ”hur definierar du kvalitet?” har ingen av respondenterna kunnat ge ett svar utan att ge 

ett exempel från ett verkligt fall eller situation. Vi har uppfattat att respondenterna, med hjälp 

av dessa exempel, har försökt förklara begreppet. Detta har man gjort genom att redogöra för 

de specifika omständigheter som rådde i den situationen eller i det fallet. Trots detta rör man 

fortfarande inte vid kvalitetsbegreppet utan endast vid de saker som ligger ”runt omkring”. 

Det som lämnas kvar är underförstått kvaliteten. Ordspråket ”gå som katten kring het gröt” 

statuerar i detta fall en bra metafor.  

 

I ovanstående slutsats framkommer att kvalitetsbegreppet är subjektivt och abstrakt, vi kan 

därför koppla den slutsatsen till en ny: att referensgruppsledamöterna och handläggarna utgår 

från sitt habitus när man tittar på en bidragsansökan. När en referensgrupp förändras, eller när 

handläggare byts ut, skulle utslaget i en bidragshandläggning därmed kunna bli annorlunda.  

 

Studien visar att beslutsprocessen i hög grad påverkas av uppfattningen av vad som är god 

kvalitet hos referensgruppsledamöter och handläggare. Trots de svårigheter som 

referensgruppsledamöterna och handläggarna upplever med att definiera kvalitet, ingår det i 

deras arbetsuppgift att göra en bedömning av den. Kulturrådets grunder för bidragsfördelning 

innefattar krav på hög konstnärlig kvalitet, detta måste referensgruppen ta hänsyn till i 

beslutsprocessen. SLL däremot tar inte upp hög konstnärlig kvalitet som ett enskilt 

målområde, men denna aspekt innefattas, enligt handläggarna, ändå alltid i bedömningen av 

en ansökan. I och med detta kan man konstatera att SLL och Kulturrådet på ett snarlikt vis 

behandlar kvalitetsbegreppet i sin arbetsmetod. I övrigt skiljer sig metoderna inte åt i någon 
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större utsträckning. Både SLL och Kulturrådet går i beslutsprocessen igenom 

bidragsansökningarna på ett liknande sätt och det slutgiltiga beslutet fattas av respektive 

styrelse och nämnd. En skillnad är dock möjligheten att söka Kulturrådets stöd online via 

deras hemsida, något som SLL ännu inte genomfört i sin verksamhet. I och med detta kan 

SLL antas ha en större manuell administration i hanteringen av sina ansökningar. En annan 

skillnad mellan SLL och Kulturrådet vad gäller arbetsmetod och hantering av 

bidragsansökningarna är att SLL inte använder sig av en utomstående referensgrupp. De har 

däremot tillgång till en länsdanskonsulent, länsmusik och Stockholms läns museum som kan 

agera ”bollplank” och ge sina synpunkter på en grupp eller ett projekt.  

 

I denna studie framkom att handläggare från både SLL och Kulturrådet deltar i en 

seminarieserie på Södertörns Högskola, där det bland annat förekommer diskussioner kring 

kvalitetsbegreppet. Av de handläggare som medverkar i denna studie deltar Jochum Landin 

från Kulturrådet samt Agneta Olofsson och Margaretha Häggroth från SLL. Agneta Olofsson 

uttrycker att det varit intressant att få ta del av andra handläggares uppfattning kring kvalitet, 

som kanske har skilt sig från hennes egen och menar att hon vid flera tillfällen tänkt ”jaha 

tänker ni så…”
77

. Man skulle kunna se en problematik i att sammanföra dessa stora 

kulturinstitutioner (Stockholms kulturförvaltning, SLL, Konstnärsnämnden och Kulturrådet), 

eftersom seminarieserien indirekt skulle kunna leda till att handläggarnas kvalitetsuppfattning 

blir mer homogen, då man i diskussionerna i stor utsträckning kan tänkas påverka varandra. 

Med andra ord, det skulle ske en standardisering och formalisering av kvalitetsbegreppet. 

Men vi tror snarare, delvis baserat på handläggarnas resonemang kring seminarieserien, att 

denna påverkan handläggarna emellan leder till att man tänker i nya banor och att 

kvalitetsbegreppet därmed blir mer levande och mindre statiskt.   

 

Det verkar å ena sidan som att SLL och Kulturrådet influeras av NPM och medföljande 

styrformer och metoder. Detta synliggörs exempelvis genom införandet av bidragssökning on-

line som bidrar till högre effektivitet och statiskt underlag. Onlineansökningens uppbyggnad, 

med fokus kring mål och syfte, ter sig mer byråkratisk än den tidigare pappersversionen, 

eftersom den antar en mer styrd form. Till exempel ges inte lika stora utrymmen för fria 

beskrivningar av verksamheten.  
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Å andra sidan har vi uppfattat ett visst motstånd till dessa arbetsformer, som har sitt ursprung i 

näringslivet. Detta främst hos Kulturrådets referensgruppsledamot Voula Kereklidou som 

menar att ovan nämnda onlineansökningars utformning försvårar hennes uppgift att göra en 

bedömning av konstnärliga aspekter och den konstnärliga kvaliteten. Hos övriga 

referensgruppsledamöter och handläggare på SLL framstod inte resonemanget kring 

onlineansökningarnas uppbyggnad problematiskt.  Dock kan detta bero på att de genomförda 

intervjuerna med handläggare och referensgruppsledamöter enbart utgått från ett 

diskussionsunderlag, intervjuerna har därför inte sett exakt likadana ut och olika frågor och 

teman har visat sig blivit centrala för de respektive intervjutillfällena. Studien visar emellertid 

på att inslag av NPM påverkar både SLL:s handläggare och Kulturrådets arbetssätt. 

 

Som ovanstående diskussion tar upp försvåras handläggarnas arbete att bedöma konstnärlig 

kvalitet i och med onlineansökningarnas utformning. Fördelen med utformningen skulle 

kunna tänkas vara att Kulturrådet lättare kan jämföra olika ansökningar med varandra, då 

deras svar antar en standardiserad form. Med detta vill vi inte påstå att utformningen medvetet 

är skapad av detta skäl. I en perfekt värld vore mätbarhet och jämförbarhet av detta slag inte 

ett hot. Men när det kommer till kultur finns en svårighet att använda dessa typer av metoder 

utan att inkräkta på dess egenvärde. Detsamma gäller försök att definiera kvalitetsbegreppet. 

Voula Kereklidou säger att kvalitetsbegreppet måste vara ”flummigt” och hävdar, precis som 

Power, att begreppet blir ihåligt vid försök att mäta det. Vi är beredda att hålla med och ser en 

problematik i försök att använda metoder direkt hämtade från näringslivet i 

kultursammanhang. Vi ställer oss också frågande till om kulturens inneboende kvaliteter 

måste vara mätbara för att legitimeras av övriga samhället. 

 

Handläggarnas och referensgruppernas arbete baseras idag på att göra professionella 

antaganden utifrån egna värderingar och de uppsatta kriterierna. Dessa antaganden kan inte på 

något sätt anses vara absoluta sanningar och det är inte heller vad man är ute efter. En absolut 

sanning baseras på mätbara fakta som eliminerar alla tvivel. Om handläggarnas och 

referensgruppernas arbete skulle vara att skapa absoluta sanningar behövs andra 

mätinstrument än de man idag arbetar utefter, det vill säga kriterierna. Vi tror inte att dessa 

kriterier någonsin varit tänkta att användas som verktyg för att fastställa en absolut sanning.  

 

Vi ser dock en tendens i samhället att göra det mer mätbart. Man skulle kunna se 

Kulturutredningens förslag om att tona ner kvalitetsbegreppet ur de kulturpolitiska målen som 
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ett försök att ta bort det omätbara till förmån för det mätbara. För handläggarna och 

referensgrupperna skulle detta i förlängningen kunna innebära att kvalitetsaspekten i 

kriterierna försvinner och fokus skulle då ligga på resterande kriterier. Ur detta perspektiv ser 

vi en utveckling mot ett arbetssätt influerat av NPM: s idéer kring mätbarhet och ställer oss 

frågande till vad det skulle leda till att kulturen får för framtida funktion. Leder detta till att 

kulturens öde blir att mer fungera som samhällsnytta, där bland annat demokrati, geografisk 

spridning och jämställdhet blir det som avgör i bidragsgivningsprocessen? 

 

Som en motsats till ovanstående resonemang skulle man kunna se Kulturutredningens förslag 

som ett försök att friställa kvaliteten från det mätbara. Kvaliteten skulle på detta sätt inte 

riskera att sättas in i ett gemensamt fack med de kriterier som faktiskt går att mäta och 

jämföra så som jämställdhet och geografisk spridning.  I och med detta skulle 

kvalitetsbegreppet få utvecklas fritt och ständiga försök att definiera, och därmed begränsa 

det, skulle upphöra.   

 

Sammanfattningsvis menar vi; å ena sidan kan Kulturutredningens förslag om att tona ner 

kvalitetsbegreppet ses som ett försök att ta bort omätbara aspekter och fokusera på det som är 

mätbart och jämförbart. Å andra sidan kan man se samma förslag som ett försök att friställa 

kvaliteten för att minimera risken att mäta det, man tar bort det från mätbara sammanhang och 

låter det verka som ett eget ”väsen”.  

 

 

6.1…och vad händer sen? 

NPM: s idéer har fått starkt fäste i Sveriges offentliga institutioner. Allt fler sjukhus och 

skolor blir privata och mycket tyder på att även kultursektorn går samma framtid till mötes.  I 

Nacka Kommun har man till exempel infört projektet Kulturlyftet, som syftar till att låta 

kommuninvånarna själva bestämma kulturutbudet, med andra ord kan kommunen ses som en 

marknad där medborgaren är kund.
78

 Detta är ett tydligt exempel på idéer som är direkt tagna 

från NPM. I övrig kultursektor syns inte dessa tendenser fullt så tydligt, men klart står ändå 

att kulturen går mot en ekonomisering.
79

 Man måste minnas att NPM inte växte fram över en 
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natt, det tog 20 år innan denna tankerörelse fick verkligt fäste inom offentliga organisationer 

och institutioner.
80

 Hur lång tid det tar innan NPM implementeras fullt ut inom 

kulturinstitutioner vet vi ännu inte, och kanske sker detta inte alls. Forskning kring detta ämne 

anser vi ändå är viktig. Kulturens kreativa arbetssätt har länge varit något som setts som en 

motpol till ekonomins logiska, men kanske kan dessa två motpoler ändå fungera i en 

symbios? Eller sker det i sådana fall på bekostnad av den ena eller andra?  

 

I och med att Kulturutredningens förslag indirekt skulle leda till att kvalitetsbegreppet får 

minskad plats i kulturpolitiken ställer vi oss frågande till hur Kulturrådet och SLL: s fortsatta 

arbetssätt kommer att se ut, samt vilken funktion referensgrupper kommer att ha i 

bidragsgivningsprocessen. Här är kvalitetsbegreppet en tydlig måttstock och ett kriterium. 

Vilken kultur kommer regering och landsting att fördela sina bidrag till i framtiden? I 

Kulturutredningen föreslås även att Kulturrådet ska få ett ökat och mer övergripande 

statistikansvar.
81

 Forskning kring hur detta skulle påverka Kulturrådets arbetsmetoder är 

också mycket relevanta. 
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 2009-04-29  

 

 Intervju med Agneta Olofsson, handläggare inom området för teater och dans på 

 Stockholms läns landsting. 2009-04-29 
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