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FÖRORD

___________________________________________________________________________ 

Tre och ett halvt års studier på Södertörns Högskola i programmet Konst kultur och ekonomi 

har nu till slut mynnat ut i denna uppsats. Vägen hit har varit spännande och väldigt intressant 

och har gett oss en god grund för fortsatta studier. Idén om att undersöka hur organisationen 

inom en stor kulturorganisation är uppbyggd, väcktes under högskolepraktiken där många 

frågor kring ämnet organisation och ledarskap rördes upp till ytan. Under vår studietid har vi 

ofta fascinerats av hur stora organisationer uppstår och fortlever och de drivande krafterna 

bakom dessa organisationer. Därför föll det sig naturligt att välja denna inriktning på studien. 

Vårt arbete har gått förvånansvärt friktionsfritt och vi är glada att vi fått chansen att arbeta 

tillsammans trots att det till en början såg ut att inte bli så. Vi har lycktas bra med att 

komplettera varandras tankegångar och skrivna stycken. Alla beslut har fattats gemensamt för 

helhetens bästa och vi är mycket nöjda med vårt slutgiltiga arbete, resultatet av vilket håller ni 

i handen.

Vi vill passa på att tacka alla de människor som har hjälpt oss under arbetets gång och som 

möjliggjorde denna undersökning. Ett särskilt tack till Cecilia Falk på Riksteatern som tog sig 

tid att vid flera tillfällen träffa och samtala med oss och vara behjälplig på flera sätt. Tack 

Anders Duus på Riksteatern som var vår kontaktperson och väg in i organisationen. Vi vill 

också tacka Jan Öhrming för handledning under hela terminen. Till sist tackar vi varandra för 

ett fint samarbete. 

Stockholm 1 februari 2009

Tasmia Khan och Anna Pantzar
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SAMMANFATTNING

___________________________________________________________________________

Kraftiga minskningar av offentliga stöd till kulturfälten har idag resulterat i att intresset för 

det ekonomiska perspektivet inom kultur ökat, och förändrat synen på ekonomins roll inom 

kultur. Allt fler kulturverksamheter har börjat tillämpa metoder från det privata näringslivet. 

En av dessa kulturverksamheter är Riksteatern, som under åren 2006-2008 genomförde en 

helomfattande omorganisation där ordet kvalitet stod i fokus. 

För att kunna genomdriva en organisatorisk kvalitetsförbättring tog Riksteatern hjälp av ett 

koncept som främst använts inom näringslivet. Detta koncept går under namnet 

totalkvalitetsstyrning översatt från engelskans Total Quality Management (TQM) och handlar 

bland annat om att skapa en helhets syn på verksamheten i syfte att minska kostnader, 

osäkerheter och samtidigt förbättra kvaliteten. 

Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och förklara konsekvenserna av att använda TQM i 

Riksteaterns omorganisation som påbörjades 2007. Genom intervjuer med Riksteatern 

nationells dramaturg och chef för dramaturgiatet, samt med utvalda teaterföreningarna via e-

mail, har vi studerat hur tillämpningen av totalkvalitetsstyrning påverkat deras organisation.  

Då Riksteatern fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium av omorganiseringen, fick vi detta 

resultat; de mindre föreningarna har ännu inte märkt av någon större förändring i 

organisationen. Vi får troligtvis vänta ytterligare några år för att få en klarare bild av den nya 

organisationen. 
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1. INLEDNING 
___________________________________________________________________________

Vi kommer att inleda uppsatsen med ett bakgrundskapitel om kvalitetsstyrningens utveckling 

som följs av en presentation av två fallstudier gjorda inom ämnet. Därefter följer ett avsnitt 

rörande kulturpolitikens förändring.  Vi kommer även klargöra för de begrepp vi kommer 

använda oss av för att läsarna lättare ska kunna följa våra argument. Detta kapitel kommer att 

leda fram till våra forskningsfrågor rörande kvalitetsstyrning inom en av Sveriges största 

kulturorganisationer och vi hoppas på fortsatt intressant läsning. 

1:1 Bakgrund

Totalkvalitetsstyrningens utveckling

Följande stycke bygger på Hasselbladh och Lundgrens (2002) forskning kring framväxten av 

totalkvalitetsstyrning. Under decennierna efter andra världskriget utvecklades kvalitet från en 

produktionsnära praktik till en generell ledningsvetenskap inom ett nätverk av amerikanska 

forskare och konsulter och japanska managers. Konceptet introducerades av amerikanska 

kvalitetsingenjörer för kvalitetsstyrning i japansk industri, men med mer strategisk inriktning. 

Den kom att bli en angelägenhet för företagsledningar för att kunna hantera framtida 

konkurrenskraft. När kvalitetsstyrningen introducerades i USA på 1960-talet definierades den 

som ”Total Quality Control” och handlade om att göra marknadens värderingar av 

produkterna till huvudprincip för all verksamhet och framför allt för hur styrning och 

organisering av verksamheten anordnades. Genom olika mättekniker blev marknadens 

preferenser styrande i hela företaget. Nu rörde det inte enbart slutinspektioner utan hela 

förädlingskedjan, dess delresultat och organisering. Kundens värdering av produkten eller 

tjänsten blev det centrala objektet för styrning. Förflyttningen av styrningens fokus på 

produktivitet i materiell produktion till processer som skapar värde för kunden gav konceptet 

en bred spridning. Kvalitetsbegreppets abstraktion (såsom kartläggning av värdeskapande 

processer) kom att bli en sammanhängande ram för organisering och utvärdering av all slags 

organiserad verksamhet. Idéer och koncept som berör kvalitet går idag mera under namnet 

Total Qualitiy Management. Begreppet TQM blev också under 1960 och 70-talet ett allmän 

använt samlingsnamn på formella kunskaper och tekniker som handlade om kvalitet.1 Syfte 

                                               
1  Hasselbladh, H. & Lundgren, R. ”Kvalitetsrörelsen i Sverige”. Bejerot, E., Hasselbladh, H. (red), Kvalitet utan 
gränser, en kritisk belysning av kvalitetsstyrning, (2002) s. 44-45
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med konceptet är bland annat att skapa en helhetssyn på verksamheten. Där organisationens 

verksamhet ska ses som en serie av processer som alla har samband med varandra. Det 

handlar om att skapa en lärande organisation där kunskaper och information tas till vara och 

delas, inte minst för att kunna gå över organisationens gränser och lära av andra. TQM 

betonar därför vikten av delaktiga och kreativa medarbetare som tar eget ansvar, kan 

samarbeta och ges goda möjligheter att utvecklas.2

Från 1960-talet började även Sverige att fokusera på kvalitet. Men trots att tekniker relaterade 

till kontroll av produkter problematiserades och kritiserades, gick förändringen långsamt här.  

I juni 1966 hölls till och med en internationell kvalitetskonferens (EOQC) i Stockholm. Under 

konferensen ägnades en hel session åt att diskutera japanska totalkvalitetsprinciper. Intresset 

bland svenska industriledare var dock begränsat, inte minst mot bakgrund av att den svenska 

industrin gick på högvarv. Det var först under 70-talet som den exportorienterade svenska 

industrin blev alltmer påverkad av industriella former för kvalitet. Framför allt företag inom 

kärnkraftindustrin, offshoreindustrin och flygindustrin tvingades att anpassa sina respektive 

verksamheter till de kvalitetssäkra standarder som deras internationella affärskontakter 

använde. Under det tidiga 1980-talet genomförde svenska industrin ett stort antal resor till 

Japan och USA för att studera totalkvalitetsstyrning. Ett av de första företagen som gjorde 

sådana resor var Ericsson. Även för företagsledare blev kvalitet ett prioriterat område och 

stora resurser sattes in för att ta del av de metoder som omvandlade den japanska industrin. 

Men på grund av dyra resekostnader och brist på både tid och engagemang genomdrevs inga 

djupgående undersökningar om vad som låg bakom den japanska framgången. Därför förblev 

det japanska exemplet det japanska exemplet, något som kunde importeras i form av konkreta 

procedurer och tekniker. I frågan om totalkvalitetsstyrning fortsatte Sverige att vara avskilt 

fram till 1980-talets mitt. Den kopplades till enskilda företag och branscher och var alltjämt 

en fråga för tekniska experter och inte för ledningen.3 Det var också vid den tidpunkten som 

Svenskt Näringsliv vände sig till staten med en begäran om att agera i frågan om kvalitet, 

eller snarare göra det till en nationell fråga.4

                                                                                                                                                  

2Karlsson, A. ”TQM, individen och kollektiven”. Bejerot, E., Hasselbladh, H. (red), Kvalitet utan gränser - En 
kritisk belysning av kvalitetsstyrning, (2002) s. 98-103

3 Hasselbladh, H. & Lundgren, R. ”Kvalitetsrörelsen i Sverige”. Bejerot, E., Hasselbladh, H. (red), Kvalitet utan 
gränser, en kritisk belysning av kvalitetsstyrning, (2002) s. 45

4 Ibid s. 55
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Två exempel på implementering av TQM i företag. 

Hasselbladh och Lundgren (2002) skriver om den japanska framgången med total 

kvalitetsstyrning. Ett av de främsta exemplen på denna framgång är Toyota. I väst är det i 

första hand Toyotas produktionsprocess som har setts som förebild. Här nedan presenters i 

kort grundtankarna bakom deras hyllade produktionssystem. Avsnittet bygger på Sandkull 

och Johanssons (2000) studie av Toyota.

Toyota har sedan 1960-talet tillämpad ett styrningssystem som utgår ifrån att de anställda ska 

ses som medlemmar av en stor familj. Detta trots att själva produktionssystemet bygger på 

tayloristiska idéer5 om arbetsfördelning. Produktionssystemet bygger på att det finns grupper 

av arbetare med tillräckligt mycket kunskap för att kunna ta ansvar för olika områden. Det 

innebär bland annat att de ska vara mångkunniga, så att de kan utföra skilda 

arbetsgruppsuppgifter samt acceptera att göra det på övertid. Varje anställd har i uppgift att 

ständigt observera vad som pågår och bidra till att spill elimineras. Med spill menas sådant 

som inte tillför något värde, det vill säga interna förflyttningar, väntetider, inspektioner och 

lager. De ska alltså förenkla produktionen så mycket som möjligt genom att eliminera 

onödiga förflyttningar liksom väntetider för material, maskiner och människor. Genom att 

tillverka exakt vad som behövs och göra allt rätt från början, elimineras även onödiga fel och 

lagren fylls inte av överproduktion. Därför är just-in-time begreppet centralt inom Toyotas 

produktion. Det innebär i princip att varje komponent i hela produktionskedjan finns på plats 

vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet. 

En annan grundtanke inom Toyotas produktion är satsningen på total kvalitet. För Toyota 

avser kvalitet allt som görs i ett företag för att förse kunder med varor och tjänster. Det räcker 

inte med att göra allt rätt och själv inspektera sitt arbete, utan de anställda ska ständigt sträva 

efter perfektion. Därför strävar Toyota efter att ständig förbättra produktionen genom att göra 

den synlig för alla anställda, repeterbar och mätbar. Denna filosofi om fortlöpande 

förändringar mot det bättre heter på japanska kaizen och bygger i princip på samma grund 

som TQM; kundorientering, processorientering och allas engagemang och medverkan.6

Anställda som utgör välintegrerade medlemmar av företaget och förbättringar i den mer 

kundstyrda produktionen har resulterat i bilar av högsta kvalitet och att Toyota idag är ett av 

                                               
5 Tayloristiska idéer handlar i grund och botten om att standardisera produktionsarbetet för att systematisk kunna 
välja ut lämpliga arbetare och träna dem i de framtagna metoderna (Sandkull, B. & Johansson, J. 2000).
6 Sandkull, B., Johansson, J., Från Taylor till Toyota, (2000) s. 116-119 
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världens mest vinstgivande företag.7 Men det är långt ifrån alla företag som lyckas att 

tillämpa TQM i sina organisationer i samma utsträckning som Toyota. Här nedan följer en 

fallstudie av ett svenskt industriföretags tillämpning av TQM och dess följder. Avsnittet är 

baserat på Gustavssons (2002) studie av svenska industriföretag.

MSK

Svenska industriföretag genomförde, under 1980-talets mitt, en rad förändringar i styrningen 

av industriell service8. Många industriföretag strukturerade om sina serviceverksamheter och 

knoppade av tidigare interna serviceavdelningar till juridiskt avskilda enheter. I samband med 

detta omskapades kundservicen till en självständig produkt, som skulle marknadsföras och 

säljas på samma grunder som övriga produkter. Dessa förändringar hade sin grund i 

kvalitetsorienterade styrningsmodeller som TQM, som gav kundservicen en ny status i takt 

med att industriella tjänster alltmer framställdes som viktiga konkurrensmedel för företagen. 

Genom service kunde man differentiera en produkt och tillföra mervärde för kunderna. 

Kundservicen inom industrin, som tidigare hade omfattat all kostnadsfri service, övergick till 

att bli en kommersiell serviceprodukt som ställde nya krav på företagsledningen. Frågan som 

ledningen kom att ställas inför var: hur de kunde öka sina möjligheter att styra servicemöten 

som hittills hade befunnit sig utanför deras centrala kontroll.9

Fallföretaget i studien benämns med det fingerade namnet AB Metall Skandinavien (MSK).  

MSK är ett internationellt industriföretag vars marknad består av verkstäder som använder 

produktionsutrustningar. Innan förändringen var de en renodlad sälj- och serviceorganisation 

för koncernens produkter. MSK hade en omfattande kundservice där majoriteten av 

serviceingenjörerna var försäljare av verktyg och huvuddelen av servicen var kostnadsfri. 

Strategin var att erbjuda kunderna service i syfte att säkra kundernas lojalitet. 

Serviceingenjörerna behövde sällan ägna sig åt försäljning vid kundbesöken, då flesta av 

deras kunder beställde verktygen direkt via telefon eller fax. MSK erbjöd gratis kundservice 

där serviceingenjörernas förhållande till kunden var inte affärsmässigt, utan snarare kollegialt. 

Detta kom sig av att serviceingenjören och kunden var noga med att upprätthålla en jämlik 

relation för att även i fortsättningen komma överens. Det innebar med andra ord att förtroende 

etablerades främst mellan individer medan företagens inflytande över processen hamnade i 

                                               
7 Liker, JK., Meier, D., The Toyota way fieldbook, a practical guide for implementing  Toyotas´s 4Ps, (2006) s. 2
8 Till industriell service räknas allt ifrån order, lager, leverans, reparation, underhåll, garantibesiktning till 
rådgivning med mera (Gustavsson 2002)
9 Gustavsson, E. ”Kvalitetsstyrning i industriell service”. Bejerot, E., Hasselbladh, H. (red), Kvalitet utan 
gränser, en kritisk belysning av kvalitetsstyrning, (2002) s.223
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bakgrunden. Företaget inledde under 1990-talets början förändringsarbete som syftade till att 

förbättra kvalitet och effektivitet i servicemötets organisation men framförallt att skapa en 

verksamhet med centraliserad kontroll och styrbarhet. Förändringsarbetet innebar för det 

första att information om kunderna skulle struktureras och systematiseras. Detta för att kunna 

anpassa sin service enligt kundgruppens kvalitetskrav. För det andra skulle 

serviceingenjörernas kompetens också (förutom teknisk kunskap) omfatta marknadsföring 

och försäljning. Förändringen innebar till sist en strävan efter att inrätta serviceavtal för att 

kunna reglera relationerna med de största kunderna. I praktiken medförde steget mot kvalitet 

för MSK till att serviceerbjudandena kunde anpassas till varje kundgrupp, istället för allt till 

alla. Kommunikationen till kunderna anpassades efter vilket segment de tillhörde och kunde 

ske via telefon eller datakommunikation.10

Trots att förändringarna som initierades av MSK hade god acceptans bland medarbetarna, 

fanns det ett stags förändringsmotstånd som var inbyggt i praktiken. De industriella 

servicemötena organiserades genom habitualisering, med vilket menas att serviceingenjörerna 

och deras kunder tillsammans enades om vilka handlingar som fungerade och som därmed var 

rationella. De nya förändringarna utmanade det kollegiala förhållandet. Det var väldigt få av 

serviceingenjörerna som organiserade sina kundmöten enligt de nya direktiven. Inte heller 

kundunderlaget ökade i förhållande till de resurser som avsattes. Studien visar att trots 

avsaknaden av formell organisation var industrins servicepraktik mer etablerad och 

organiserad än vad de själva var medvetna om. Även om alla var positivt inställda till 

förändringen, blev den väldig trögrörlig, bland annat på grund av den etablerade praktiken.11

Organisationsrecept som kvalitetsstyrning är i hög grad mer generella och diffusa än de 

verksamhetsspecifika recept, vilka dominerade under 1960-talet och delvis även på 1970-

talet. Med verksamhetsspecifika recept menas att de i huvudsak är inriktade på att förbättra 

det praktiska utförandet av uppgifter. Det är just på grund av kvalitetsstyrningens abstraktion 

som den har kunnat få en stor utbredning och det är just därför som MSK adopterade receptet. 

Men det gäller också att kunna bygga upp det administrativa och den branschmässiga 

kapaciteten för att tolka och konkretisera de generella idéerna.12 Trots att MSK försökte göra 

det lyckades de inte genomdriva förändringen på grund av en redan starkt befäst 

företagskultur. 

                                               
10 Ibid s. 223-228
11 Ibid s. 231-233
12 Rövik, K.A., Moderna organisationer, (1:2 2004), s. 260-261 



10

Hur ser det då ut i kulturverksamheter som försöker implementera kvalitetsstyrning i 

verksamheten? Ställs de också inför liknande situationer som industriföretag? Kan en 

etablerad praktik stå i vägen för omorganisering av en kulturverksamhet?

Kulturpolitik i förändring

Sedan de första kulturpolitiska målen presenterades 1974 har det hänt en hel del saker både 

inom kulturområdet och även samhället i stort. Nästföljande stycke kommer att förklara dessa 

förändringar närmare för att klargöra ytterligare för vårt syfte. 

Kulturpolitiken undergick ett omfattande utvecklingsarbete under senare delen av 1970-talet 

och början av 1980-talet. Myndigheten Statens kulturråd etablerades och gavs ansvar för 

större delen av kulturfältet (dock inte kulturminnesvård, arkivering och film) och nätet av 

kulturinstitutioner byggdes ut på regional nivå. Föreningslivets och folkrörelsernas betydelse 

för ett bredare kulturliv betonades på flera olika sätt. Redan i slutet av 1980-talet började 

staten anta ett mer passivt arbetssätt då det ansågs att 1974-års kulturmål i stort sett var 

uppnådda. Statens kulturråd tonade ner sin politiska roll och minskade arbetet med analyser 

och utvärderingar. Myndigheter blev mindre synliga i den kulturdebatt som fördes i 

kommuner och landsting, istället lades ett större fokus på bidragsgivningen.13

Tidigare avvisades näringslivsinblandning från kulturfältet på grund av 1974-års mål om att 

”motverka kommersialismens negativa verkningar på kulturrådet”. Men under 2000-talets 

första år märktes en tydlig förändring. Under den ekonomiska krisen på 1990-talet blev det 

uppenbart att den gamla folkhemskommunen, som tog ett stort ansvar för medborgaren, hade 

nått sitt slut. En rad nya former för serviceproduktion blev kännetecknet för kommunala

verksamheter under hela 1990-talet, då new public management introducerades.14

1:2 Problemdiskussion och frågeställningar

I dagens kulturpolitik har de offentliga medlen till kulturfältet minskat avsevärt och de är 

styrda till ganska traditionella kultur- och konstformer. Förnyelse och utveckling står inte 

högt i kurs då kulturpolitik inte bara handlar om hur mycket pengar man kan få utan också till 

                                               
13 Viirman, A. & Johannisson, J. ”Makten över kulturpolitiken”. Ur Beckman, S. & Månsson, S. (red), 
Kultursverige 2009:  problemanalys och statistik, (2008), s.16-18
14 Ibid s. 18-19
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vad pengarna ska gå. Viirman, A. och Johannisson, J (2008) funderar över om vi i själva 

verket har två parallella kultursystem: ett system, där samhället finansierar, bevarar och 

värnar vissa kulturformer och kulturvanor, och ett system, som finansieras av 

konsumenterna/deltagarna och som förefaller vara mer öppet för nya impulser och nya 

uttrycksformer – och nya tekniker.15

Den teknologiska utvecklingen har framförallt möjliggjort massproduktion och bidragit till att 

försäljning av varor har ökat. Kultur som näring har ökat i betydelse och utgör idag ett 

verktyg för samhällsplanering. Produktionen och konsumtionen av kultur har genomgått en 

omvälvande förändring. I Sverige består 70 procent (45 miljarder kronor) av den samlade 

kulturkonsumtionen av varor och tjänster som vi privatpersoner bekostar själva. Även 

kulturens värdeskalor är utsatta för förändring. Det finns inga givna indelningar, utan allt 

beror på plats och tid. Till exempel fördömdes jazz, film och fotografi som ”fulkultur” av 

kulturindustriskritikern Adorno. Bara för att ”värde” inte alltid behöver ha ekonomiskt ”pris” 

innebär det inte att allt som har ett pris har ett kulturellt värde.16 Om detta är fallet, hur 

kommer kvaliteten in i bilden, och vilken typ av kvalitet är det vi talar om? Kvalitet för vem? 

Nu när vi privatpersoner konsumerar kulturprodukter och tjänster mer än någonsin, är det vår 

bild av kvalitet som kulturverksamheter ska anpassa sig efter? Kommer det inte i så fall leda 

till att antalet sålda biljetter blir viktigare än produktionen? Vi som privatpersoner har blivit 

huvudinkomstkälla för allt fler kulturverksamheter. Innebär det att dessa verksamheter måste 

anpassa sig mer efter kundens behov och börja omorganisera sig och utnyttja metoder tidigare 

använda av industriverksamheter? Kan dessa metoder vara lämpliga för allt mer 

decentraliserade kulturverksamheter?  

Är kvalitetsledning ett arbets- och styrsätt att föredra i den nya kulturpolitikens spår? Därför 

ställer vi dessa frågor:

 Vad får användningen av totalkvalitetsstyrning för konsekvenser i en kulturorganisation?

 Hur ser kulturarbetarna själva på totalkvalitetsstyrning?

                                               
15 Ibid s.19
16 Nielsén, T. ”Kulturens ekonomi och kreativa näringar – drivkrafter och konsekvenser för 
kulturpolitiken”.Beckman, S. & Månsson, S. (red) , Kultursverige 2009:  problemanalys och statistik, (2008) s. 
90-91
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1:3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara konsekvenserna av att använda TQM inom 

Riksteatern. 

1:4 Avgränsning 

Folkrörelsen Riksteatern är har tre nivåer, Riksteatern nationellt, regionteatrar och lokala 

teaterföreningar. Det är Riksteatern nationellt som står för den producerande verksamheten 

och det är därifrån alla teaterpjäser utgår. Det finns 21 Regionteatrar i landet, dessa ingår dock 

inte i Riksteaterns organisation. Det finns 230 lokala riksteaterföreningar runtom i Sverige 

och vi valt att fokusera på sex av dessa teaterföreningar. Vi använde oss av ett 

bekvämlighetsurval med avseende på var i landet teaterföreningarna finns och de är av olika 

storlekar för att vi ska kunna jämföra om storleken på föreningen har haft någon avgörande 

betydelse för omorganisationens effekter. 

1:5 Definitioner

Kulturorganisation

Med ordet kulturorganisation menar vi en organisation eller ett företag som producerar 

scenkultur såsom teater, dans och musik. De kan få statliga eller kommunala anslag, eller 

klara sin ekonomi helt på egen hand. 
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Kvalitetsstyrning

Vi kommer att i fortsättningen utgå ifrån att definition av kvalitet i kvalitetsstyrningens 

tappning handlar om att en vara eller en tjänst lever upp till en viss specifikation och mätbar 

standard, satt i relation till kundens upplevelse av varan/tjänsten. Därmed skiljer sig 

betydelsen från dens vardagliga kontenta av kvalitet som något utsökt eller bara något allmänt 

positivt.17

                                               
17 Karlsson, A. ”TQM, individen och kollektiven”. Bejerot, E., Hasselbladh, H. (red), Kvalitet utan gränser - En 
kritisk belysning av kvalitetsstyrning, (2002) s. 99-100
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2. TEORI

___________________________________________________________________________

2:1 Teoretisk diskussion

Total Quality Management ( TQM)

Det verktyg som organisationer främst har använt sig av inom kvalitetsstyrning, är 

”totalkvalitetsstyrning” (översatt från engelska Total Quality Management). Konceptet 

handlar i grund och botten om att göra ”kunden” till organisationens huvudprioritering. För att 

det ska kunna ske måste ledningen skaffa sig kunskap om kundens önskemål och sedan se till 

att tillfredställa deras behov så effektivt och lönsamt som möjligt. Kundens behov kan dock 

inte tillfredställas om inte organisationen kontinuerligt, och på ett engagerat sätt, arbetar för 

att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster, i alla funktionella delar och i alla processer. 

TQM kan delas in i följande sex huvudpunkter: 

Kundorientering: Centralt i TQM är att alltid sätta kunden i centrum. Detta då kvalitet 

värderas av kunderna och ställs i förhållande till deras behov och förväntningar. En 

organisation eller företag måste även ständigt hålla sig informerad om hur konkurrenter 

uppfattar kvalitet. Detta då kundens bild av en produkts eller tjänsts kvalitet kan försämras 

kraftigt om en konkurrerande produkt eller tjänst med bättre egenskaper dyker upp på 

marknaden. Sambandet mellan kundens behov, produktens funktion och pris är också 

avgörande för värdering av produktens eller tjänstens kvalitet. Därför är det viktigt att man 

aktivt tar reda på vad kunderna vill och sedan systematiskt under utveckling och tillverkning 

av varor och tjänster försöker uppfylla, eller överträffa dessa behov och förväntningar. Det 

kan hända att inte ens kunden själv känner till sina egna behov eller preferenser. Då krävs det 

stor inlevelseförmåga och empati för att fånga behoven enligt Bergman och Klefsjö (2008). 

När Toyota skulle introducera sin lyxmodell Lexus på amerikanska marknaden lät de 

medarbetarna leva i amerikanska familjer för kunna sätta sig in i det amerikanska 

kundbehovet. Kundcentreringen gäller dock både externa och interna kunder. Med interna 

kunder avses de kunder som varje medarbetare har.18 Det kan vara medarbetare som tar emot 

tjänster och produkter från andra medarbetare inom samma organisation.19 Dagens TQM 

handlar också mycket om att se till att de interna kunderna, medarbetarna får möjligheter att 

                                               
18 Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning, (4:2 2008) s. 40-41
19 Rövik, K.A., Moderna organisationer, (1:2 2004), s. 54
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göra ett bra arbete och känna sig nöjda med vad de har åstadkommit. Detta skapar i 

förlängningen möjligheter att få nöjda externa kunder.20

Ledarengagemang: Ledningens ovillkorliga och helhjärtade engagemang utgör en väsentlig 

del inom TQM.21 Det är viktigt för medarbetarnas engagemang och delaktighet. 

Ledarengagemang inom TQM handlar om att man som ledare gör sig synlig och tydlig i den 

egna organisationen genom eget personlig engagemang. Ledaren ska få sina medarbetare att 

känna sig trygga i sitt arbete och stolta över vad de själva, gruppen och organisationen skapar. 

Därför bör en ledare kunna informera, delegera och kommunicera på ett bra sätt. Om en 

ledare ska uppnå allt detta gäller det, enligt Bergman och Klefsjö (2008), först att ha kunskap 

och insikt om vad TQM handlar om. Sedan ska man vara helt övertygad om att TQM kommer 

att bidra till organisationens bästa och aldrig förlita sig på någon annan övertygelse.22   

Basera beslut på fakta: Det innebär med andra ord att besluten som fattas ska vara väl 

underbyggda av information som har strukturerats och analyserats. För att alltid kunna sätta 

kunden i centrum ska kontinuerliga registreringar av förändringar i kundens preferenser och 

köpvanor göras. Lika systematisk ska information om kundens kvalitetsvärderingar på det 

organisationen erbjuder skaffas fram. Ungefär 25% av alla nya produkter blir framgångsrika 

på marknaden. En anledning kan vara att man inte har lagt ner tillräckligt mycket tid och 

resurser för att ta reda på vad kunden vill ha och är beredd att betala för. En annan faktor kan 

vara att man inte har haft tillräckligt med information om produkten eller tjänsten innan man 

lanserade den på marknaden.23 Det är även viktigt att kvaliteten på interna processer 

kontrolleras och förbättras, bl.a. med hjälp av statistiska tekniker.

Kontinuerlig förbättring: Likt många andra moderna organisationskoncept, präglas TQM av 

en föreställning om att omgivningen ständigt är i förändring, och att organisationen måste 

förändras och förbättras i samma takt. 24 Detta då de externa kundkraven på kvalitet ökar hela 

tiden, nya tekniska lösningar dyker upp och nya former för affärsverksamheter skapas. För att 

hänga med i svängarna måste man ständigt förbättra kvaliteten på de egna produkterna och på 

den egna verksamheten och dess processer. Trycket för en ständig förbättring är inte enbart 

                                               
20 Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning, (4:2 2008), s.41
21 Rövik, K.A., Moderna organisationer, (1:2 2004), s. 53-54
22 Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning, (4:2 2008), s.50-51
23 Ibid s. 42
24 Rövik, K.A., Moderna organisationer, (1:2 2004), s. 55
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externt, utan är väl motiverad ur kostnadssynpunkt. Brister i kvalitet utgör idag relativt stora 

kostnader i företag och kan uppgå till 10-30% av omsättningen. Grundregeln i 

kvalitetsförbättring är att alltid åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad. Det gäller att 

åstadkomma bättre output i form av bättre produkter och högre kundvärde men med mindre 

resursåtgång.25 För att kunna genomföra fortlöpande förändringar och förbättringar ska 

organisationen därför planlägga förbättringar, realisera planerna, observera uppnått resultat 

och analysera orsakerna till variationen.26    

Arbeta med processer: Arbetet i en organisation är i stor del uppdelat i olika processer. En 

process, enligt Bergman och Klefsjö (2008), är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter 

som upprepas i tiden. Den omvandlar vissa resurser till resultat som ska tillfredställa kunder 

med så liten resursåtgång som möjligt. En process omvandlar alltså information och material 

till varor och tjänster som tillfredställer kunder, samtidigt som den sparar på så mycket 

resurser som möjligt. Därför är det viktigt att processen stöds av alla som är inblandade, det 

gäller både medarbetare och leverantörer. Processer hjälper också till att knyta ihop historia 

med framtid. Organisationer kan, genom statistiska tekniker, använda processers historik för 

att både dra slutsatser angående dess framtida resultat och hämta information för att förbättra 

den. Bergman och Klefsjö (2008) skiljer på tre typer av processer:

 Huvudprocesser, som handlar om att uppfylla externa kunders behov och bearbeta de 

produkter och tjänster som organisationen erbjuder. Hit hör produktutvecklings-

processer, produktionsprocesser och distributionsprocesser.

 Stödprocesser, som handlar om att tillhandahålla resurser till huvudprocesserna. 

Stödprocesser har interna kunder. Till stödprocesser räknas rekryteringsprocesser, 

underhållsprocesser och informationsprocesser.

 Ledningsprocesser, som har till uppgift att besluta om organisationens mål och 

strategier samt förbättra organisationens övriga processer. Även dessa processer har 

interna kunder. Exempel på ledningsprocesser är strategisk planering, 

målsättningsprocesser och redovisningsprocesser.27

                                               
25 Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning, (4:2 2008), s.45-47
26 Rövik, K.A., Moderna organisationer, (1:2 2004), s. 54

27 Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning, (4:2 2008), s. 44-45
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Allas medverkan: kvalitetsförbättring kräver helhjärtat engagemang, inte bara från ledningen, 

utan från alla som är involverade. Det sägs vara den viktigaste skillnaden mellan japanskt och 

vad som beskrivs som traditionellt västerländskt organisationstänkande.28 För att en 

organisation ska bli framgångsrikt på kvalitetsförbättring krävs förutsättningar för delaktighet 

i arbetet, det vill säga på olika sätt underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och aktivt 

få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. Ledningen måste därför skapa och stödja en 

arbetsmiljö där medarbetare bland annat kan utveckla sin självtillit, dialogförmåga och 

medskapande förmåga.29

När TQM inte fungerar

Undersökningar har visat att endast 20-36% av alla organisationer som försöker implementera 

TQM, uppnår någon form av framgång i fråga om kvalitetsförbättring. En förklaring till att så 

många misslyckas kan vara TQM:s breda natur. Inom management kan vissa betrakta TQM 

som ett redskap för att vidareutveckla en produkt eller tjänst medan andra ser det som en 

metod som stärker ledningens engagemang. För att TQM ska vara effektivt måste både 

ledning och medarbetare se kvalitet som en ständigt pågående process. Att sprida ett sådant 

tankesätt i en organisation tar tid. Tyvärr är tid något som många företag lider brist på. I en 

ständigt föränderlig omgivning strävar de flesta företag efter att uppnå resultat så snabbt som 

möjligt. När olika ledningar ser vad företag som Toyota lyckats åstadkomma vill de förstås ha 

en del av kakan. Men det de ofta glömmer är att dessa företag och organisationer har 

tillämpad konceptet i decennier och satsat stora mängder pengar för att lyckas.30  

2:2 Kultur och ekonomi 

I artikeln ”Kulturens ekonomisering” skriver Ann-Sofie köping, Jenny Lantz och Emma 

Stenström om en förskjutning av kulturen mot en marknadsdiskurs där den kommersiella 

logiken har fått allt större utrymmen. Det betyder inte nödvändigtvis vara något negativt. 

Samarbete mellan kultur och näringsliv eller annan privat kulturfinansiering behövs idag när 

statliga bidrag dras in i allt högre grad. Det som däremot är skrämmande är en framtid där 

                                               
28 Rövik, K.A., Moderna organisationer, (1:2 2004), s. 53-55
29Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning, (4:2 2008), s.48 
30 Emerald Insight Staff, Implementing effective TQM, (2005), s. 2
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kulturen i allt större uträckning präglas av ekonomiska argument. Att den tidigare 

balansgången mellan det kulturella och kommersiella tappas bort och att kulturen med tiden 

förlorar sin ligitimitet när det visar sig att den inte kan uppfylla alla ekonomiska löften. 

Organisationer inom kulturproduktionsfältet kännetecknas av två konkurrerande logiker: en 

ekonomisk, som strävar efter ekonomisk vinning, och en kulturell, som vill uppnå konstnärlig 

höjd. Max Weber (1930) varnade för den här sortens rationalitet som präglar kulturindustri 

idag, det vill säga den instrumentella rationaliteten. Han menade att denna rationalitet får en 

att tro på att effektivitet förbättrar våra liv och våra organisationer. Medel blir med andra ord 

mål, till exempel ekonomisk tillväxt, rikedom, effektivitet och produktivitet. Den 

instrumentella rationalitetens ställning i organisationer förstärks när ekonomiska vindar 

blåser. I och med en globaliserad kulturindustri som är starkt ansluten till media, vinner den 

ekonomiska logiken mark. En studie av nordiska filmbolag visar tydligt den så kallade 

ekonomiseringen av kulturen, bland annat i att nytillsatta chefer i allt högre grad har 

ekonomisk bakgrund, till exempel i form av en MBA31 eller en examen i civilekonomi. Den 

ekonomiska logikens dominans syns vidare i de målformuleringar, som höga chefer tar sig an. 

Mål baserade på en ekonomisk logik, så som ”vinst”, ”försäljning”, ”effektivitet”, och 

”resultat”, har tydligt företräde framför kulturella mål. Då de två logikerna utgör varandras 

motsatser blir allt som har att göra med den kulturella logiken problematisk när den 

ekonomiska logiken växer.

På en mer individuell nivå har ekonomiseringen lett till att tilltron till entreprenörskap och 

företagande ersatt tilltron till institutioner. Det reflekteras ganska så väl i direktiven till dagens 

kulturutredning som lyder på följande sätt (2007:99):

”De som på professionell basis utövar kultur behöver kunna göra detta på ekonomiskt 

rimliga villkor. Kommittén skall därför pröva hur försörjningsmöjligheterna för 

kulturskapare kan främja samt identifiera de åtgärder som kan bidra till ett ökat 

entreprenörskap och företagande inom kulturskapande och konstnärliga verksamheter.”  

Att döma av ovanstående citat skulle man kunna säga att det har skett en förskjutning från det 

offentliga till det privata; från det kollektiva till det individuella. Kulturen ses ofta vara i 

framkanten av utveckling. Innebär det då att det också gäller entreprenöriseringen av sektorn?  

                                               
31 Master of Business Administration motsvarar magisterexamen i företagsekonomi.



19

I ”The Economy of culture”, påstår man till och med att kultursektorn kan ses som en modell 

av den framtida arbetsmarknaden i stort: många solo och mikroföretagare med hög 

utbildningsnivå, som flyter in och ut mellan uppdrag, projektanställningar och andra arbeten 

(EU-kommissionen 2006). I dagsläget ser det ut som att 1974 års kulturpolitik med 

kollektiven i åtanke riskera att ersättas av en kulturpolitik som vill se fler individuella 

företagare eller entreprenörer. 

Skulle det fortsätta så här, kan kulturen hamna i en situation där det ekonomiska tar över på 

alla plan. Kulturen riskerar att få allt svårare med sin legitimitet om den inte kan leva upp till 

löften om ekonomisk tillväxt, regionala utveckling, ett kreativt samhälle, turism osv. Pendeln 

kan även slå för långt åt andra hållet, det vill säga att man glömmer att det trots allt finns ett 

samband mellan kultur och ekonomi och det optimala är en balansgång mellan de båda. 

Kulturpolitiken har här en viktig funktion som en slags motvikt, som kan skapa 

handlingsutrymme mellan den kulturella och den ekonomiska logiken.32     

                                               
32 Köping, A-S., Lantz, J. & Stenström, E. ”Kulturens ekonomisering”. Beckman, S. & Månsson, S. (red), 
Kultursverige 2009: problemanalys och statistik, (2008) s. 85-88 
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3. METOD

___________________________________________________________________________

3:1 Forskningsansats

Denna studie utgår från redan befintliga teorier och har en deduktiv forskningsansats. De 

valda teorierna ligger till grund för en jämförelse som görs mellan den insamlade empirin och 

de slutsatser som senare kommer att redovisas i analysen. Som vi tidigare har nämnt så är 

totalkvalitetsledning den teori vi främst kommer att använda oss av.

3:2 Forskningsmetod

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då undersökningarna i denna 

uppsats inte är baserade på beräkningar och statistiska analyser. Genom att arbeta kvalitativt 

anser vi oss få en djupare och mer detaljrik insikt i ämnet och det empiriska materialet. I 

denna undersökning används flerfallsstudier som utgångspunkt. Denna metod valdes för att få 

ett brett åsiktsunderlag till hjälp i analysarbetet. Sekundärdata består av ett antal böcker och 

vetenskapliga artiklar som berör ämnet TQM, dessa används främst i teoriavsnittet. 

Primärdata består främst av svaren på ett frågeformulär som skickades ut via e-mail till de sex 

utvalda teaterföreningarna, vidare har även en intervju gjorts med chefen för dramaturgiatet 

och en av dramaturgerna på Riksteatern nationellt. Frågorna som ställts till teaterföreningarna 

är desamma till alla för att möjliggöra att vi kan dra paralleller och slutsatser i analysarbetet. I 

arbetet med analysen kommer vi först att försöka hitta centrala teman och skapa oss ett 

helhetsintryck av meningsinnehållet. Efter det följer kodning och det som är centralt för vår 

forskning lyfts fram. Avslutningsvis kommer vi dra slutsatser och göra en sammanfattning. 

Detta innebär att vi använder oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt vid tolkningen av 

empirin. 
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3:3 Val av respondenter

Förutom Riksteatern nationellt har vi alltså valt sex olika teaterföreningar som respondenter. 

Av dessa sex betecknas tre som ”små” och tre som ”stora” föreningar. Detta är en 

klassificering som vi själva har gjort baserat på hur många föreställningar som respektive 

teaterförening uppför under ett år. En liten teaterförening visar mellan en till tre 

föreställningar och en stor visar fyra föreställningar eller fler per år. Anledningen till denna 

uppdelning bottnar i att riksteaterföreningarna generellt sett inte har några anställda, allt 

arbete görs på ideell basis och det är svårt att göra någon annan fördelning. Ett strategiskt val 

har även gjorts med avseende på geografi, då de valda teaterföreningarna befinner sig på 

spridda orter. 

De små teaterföreningarna består av Dorotea Musik- och Teaterförening, Kulturföreningen 

Paraden Leksand och Uppsala Riksteaterförening. De stora teaterföreningarna består av 

Kalmar Teaterförening, Karlskrona Riksteaterförening och Falkenbergs Teaterförening. På 

alla dessa teaterföreningar har vi kontaktat den eller de personer som står listade som 

kontaktpersoner för föreningen och detta har gjorts i samråd med chefen för dramaturgiatet på 

Riksteatern nationellt. På Riksteaterns hemsida finns kontaktuppgifter för alla teaterföreningar 

i landet, varje förening har en ordförande eller på annat vis ansvarig person, och det är dessa 

personer som har tillfrågats att svara på undersökningen. Dessutom har frågor ställts till 

styrelseordföranden i Kalmar läns regionteater.

3:4 Intervjuteknik 

Kontakten med de tillfrågade teaterföreningarna och styrelseordföranden sköttes via e-mail. 

Vi skickade ut fyra frågor som respondenterna fick ett visst tidsspann att svara på. 

Gruppintervjun med chefen för dramaturgiatet och dramaturgen på Riksteatern nationellt ägde 

rum i Riksteaterns huvudkontor i Hallunda utanför Stockholm. Ett samtal fördes och under 

tiden tog vi båda anteckningar då vår inspelningsapparatur vid intervjutillfället visade sig inte 

fungera. Denna intervju varade i ungefär en timmes tid. 
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3:5 Validitet

Med denna forskning hoppas kunna bidra med en bild av hur kvalitetsledning fungerar i en 

kulturorganisation och därigenom uppmuntra andra som vill forska vidare inom ämnet, alltså 

görs inga försök till att presentera en absolut sanning. 

Vi vill framhålla att chefen för dramaturgiatet fick läsa igenom vår sammanfattning av 

intervjun och komma med tillägg och ändringar innan den slutgiltiga versionen skrevs. 

Innehållet i denna uppsats har diskuterats med kurskamrater och handledare på seminarier 

under arbetets gång. Det är dock viktigt att komma ihåg att de personer som har svarat på våra 

frågor, bara representerar sig själva och sina egna åsikter och erfarenheter. Detta gör att dessa 

svar enbart kan betraktas som ett sätt att se på kvalitetsstyrning och alltså inget som gäller i 

andra organisationer. Eftersom svaren är mycket subjektiva kunde vi möjligtvis ha fått helt 

andra svar om vi hade valt andra respondenter. 
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4. EMPIRI

___________________________________________________________________________

4:1 Presentation av Riksteatern

Riksteatern som är Sveriges största producent av scenkonst genomförde under åren 2007-

2008 en helomfattande omorganisering där konceptet kvalitet, med ledordet behovsstyrning

stod i fokus. Kvalitén för alla de lokala och regionala riksteatrarna runt om i landet skulle 

förbättras samtidigt som Riksteatern nationellt, i och med regeringsskiftet 2006, fick 

nedskärningar i sina statliga bidrag. 

Riksteatern är i grund och botten en till största delen statligt finansierad folkrörelse som 

grundades 1933. Första verksamhetsåret förmedlades 150 föreställningar. Men riksteatern 

kom i allt högre att göra egna produktioner och både antalet föreställningar och publik ökade. 

1949-1950 gavs 921 föreställningar för 364 000 personer och i slutet av 1990-talet fanns 230 

teaterföreningar i landet, och de arrangerade tillsammans 2 043 förställningar per år för en 

publik på drygt 400 000.33 I dag räknas Riksteatern som Sveriges största förmedlare av 

scenkonst. Detta för att Riksteatern har som mål att nå ut till hela Sverige. Det ska inte spela 

någon roll var i landet man bor, alla har rätt till god scenkultur. 

Ur Riksteaterns stadgar: 

”Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst 

och som äger en teater; en turnerande nationalscen för alla.”34

”Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var 

man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social- eller etnisk tillhörighet. Riksteatern är 

också öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya 

samarbetspartners. Riksteatern ska vara en förebild för folkrörelser och svensk scenkonst.”35  

                                               
33  Nilsson, S., Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, (2003) s. 113
34 Det här är Riksteatern samt årsredovisning för 2006, s. 9
35 Ibid 
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4:2 Sammanfattning av gruppintervju med Anders Duus, dramaturg, och Cecilia Falk, 

chef för dramaturgiatet på Riksteatern nationellt. 

Varför bestämdes det att en omorganisering skulle genomföras?

Hösten 2004 tillsattes Birgitta Englin av kongressen som ny VD för Riksteatern och hon 

började sitt arbete i början av 2005 med att göra nuläges- och omvärldsanalyser för 

Riksteatern för att på så sätt kunna besluta om några, och i så fall vilka, åtgärder som skulle 

genomföras. Detta arbete tog ett drygt halvår i anspråk och det var efter detta som Englin gick 

i spetsen för en omorganisation som Riksteatern, enligt Duus och Falk, var i stort behov av. 

Englin fann att omvärlden, och då framför allt publiken och det politiska läget, hade 

förändrats men att Riksteatern inte hade det. Därmed hade det blivit nödvändigt att 

omorganisera för att fortsätta leva upp till mottot att göra scenkonsten tillgänglig för alla i 

hela Sverige. 

Vilka tankar fanns bakom omorganisationen? 

I arbetet med omorganisationen har Riksteatern använt sig av slagorden: delaktighet, 

transparens och behovsstyrning. Användningen av dessa slagord och vad de innebär har gjort 

att medarbetarnas roller på Riksteatern har blivit mer flexibla för att kunna anpassas efter 

behov, samtidigt som Riksteaterns vision har förtydligats. Falk menar att det är bra att 

arbetsrollerna har blivit mer anpassningsbara eftersom man då inte fastnar i gamla vanor lika 

lätt. Arbetet ska hela tiden vara utmanande och utvecklande inom scenkonstområdet. 

Hur har teaterföreningarna påverkats?

Riksteaterns ambition är att styrningen ska komma ifrån de lokala teaterföreningarna, det är 

deras behov som ska styra vilket utbud som erbjuds från Riksteatern Nationellt. Det gäller att 

se hur de olika projekten svarar mot omvärldens behov och efterfrågan. Både Duus och Falk 

anser att det är viktigt att styrningen inte fastnar i Riksteaterhuset i Hallunda, vilket den förut 

har gjort. Istället ska alla den komma från teaterföreningarna och medlemmarna. I 

Riksteaterhuset ligger numera fokus på beslutsprocesser – att saker görs på rätt sätt. Något 

som ännu inte har infriats helt men som ligger högt upp på ambitionsnivån är att köpar-säljar 

perspektivet ska tas bort och kontakten med de lokala teaterföreningarna ska bli mycket mer 

intensiv än den är idag. 

Omorganisationen är en lång och slitsam process och det är först nu, hösten 2009, när 

strukturerna är på plats som man börjar bli nöjd med innehållet, som visserligen fortsätter att 
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diskuteras hela tiden. I nuläget verksamhetsplanerar Riksteatern för tre år framåt och även på 

regional nivå har verksamhetsplanering införts då man nu betonar vikten av detta mycket 

högre. Kontakten med det regionala nätet har dessutom blivit mycket tätare och mer intensiv. 

Man betonar att den sker med en fördjupad dialog där det finns utrymme för inflytande. 

De tre främsta förändringarna som märks av på Riksteatern är 

 Att arbetsrollerna har blivit mer anpassade efter vilka behov som finns

 Vikten av förstudier har ökat som arbetssätt i samarbete framtida arrangörer och 

publik

 Intressenter och arrangörer inkluderas nu i de uppsatta projektmålen 

Riksteatern brinner för scenkonst, deras resursmotor är volontärer och de vill bli världsbäst 

som folkrörelse. Det är utifrån dessa tre perspektiv som allt arbete ska föras. I frågan om 

kvalitet betonar Falk att det handlar om att man idag lyssnar bättre på varandra än man gjorde 

förr inom organisationen, och att ständigt utgå ifrån den som bedömer kvaliteten dvs. 

publiken. De som arbetar där är anställda i folkrörelsens tjänst och därför är det viktigt att föra 

en ständig dialog. Man får inte bli för bekväm i sina målgrupper utan nya arrangörer måste 

ständigt sökas för att utöka verksamheten. Falk säger avslutningsvis att det allra svåraste med 

det nya sättet att arbeta är att avgöra när man har tillräckligt med information för att fatta 

beslut, att hela tiden ligga i framkant och utmana och att våga föra svåra samtal. 

4:3 Presentation av svar via e-mail. 

Nedanstående är svaren från de teaterföreningar som valde att medverka i undersökningen. 

Tyvärr fick vi ett stort bortfall då endast fyra teaterföreningar ville svara på våra frågor. Fyra 

frågor skickades ut via e-mail. 

Första frågan som handlade om hur teaterföreningarnas kontakt med Riksteatern ser ut idag 

och det övergripande svaret från alla var att det sker mest med e-post och till viss del över 

telefon. Vidare svarade även en av teaterföreningarna att det ibland kan vara svårt att veta 

vem på Riksteatern man ska vända sig till i olika frågor. En annan svarade även att de vid 

flertalet tillfällen har efterfrågat en specifik kontaktperson, något som kommer att infrias 

längre fram.
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I den andra frågan undrade vi om teaterföreningarna har märkt av Riksteaterns 

omorganisering och där blev svaren lite blandade. Två av teaterföreningarna svarade att de 

inte har märkt av något särskilt, noterbart är att dessa är av liten storlek. Den ena stora 

teaterföreningen svarade att de har märkt av att arbetet har förändrats, att tjänster flyttas om 

eller försvinner från Riksteatern samt att det ligger ett större ansvar på teaterföreningen själv 

att hitta information och blanketter. Den andra stora teaterföreningen svarade att de märker att 

Riksteatern jobbar för en större påverkan från medlemmarna och att folkrörelsen står i fokus. 

Dock anser de att själva tekniksidan vad gäller scenbyggande ännu har stora brister som gör 

det svårt att sätta upp vissa pjäser, något de tycker Riksteatern ska arbeta mer med. 

Den tredje frågan handlade om ifall teaterföreningarnas kontakt med Riksteatern har 

förändrats på något sätt sedan omorganisationen och i denna fråga, och även fråga fyra, fick vi 

ett internt bortfall då en av teaterföreningarna inte svarade på dessa frågor. De tre som svarade 

hade dock olika svar, den av liten storlek, svarade att kontakten inte har förändrats alls, medan 

den ena stora menade att det har blivit svårare då den tjänst som var deras naturliga kontakt 

med Riksteatern har försvunnit. Den andra stora teaterföreningen sade att de känner en större 

delaktighet i Riksteatern nu, men att de ännu efterlyser ännu mer hjälp och stöd från 

Riksteatern nationellt.

Den sista frågan rörde teaterföreningarnas inflytande i Riksteatern och om detta har förändrats 

sedan omorganisationen och även här rådde delade meningar. Den ena stora teaterföreningen 

gav ett nekande svar. Det gjorde även den mindre, men dock tillades att de har medverkat i 

telefonkonferenser där planerade teaterproduktioner och föreningens önskemål diskuterades. 

Den andra stora föreningen svarade att de anser sig ha ett mycket gott inflytande nu i allt från 

pjäsval till evenemanget ”teaterdagarna”s utformning. 

På regionnivå svarade styrelseordföranden för Kalmar läns teater på våra frågor. Han har varit 

aktiv inom Riksteatern sedan 2002 och har därför god insikt i vad som har hänt sedan Englin 

tog över VD-posten på Riksteatern. På frågan om hur länsteaterns kontakt med Riksteatern 

fungerar idag svarar han att den alltid har fungerat bra och att det varken är sämre eller bättre 

sedan omorganiseringen. Det märks att Riksteatern lägger ner mer utbildningsinsats för 

ordförande, konsulenter och styrelsen och han ser en tydlig vilja att fördjupa och utveckla 

arbetet. 
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Den andra frågan handlade om huruvida regionteatern märkte av omorganiseringen. Han 

svarar att som styrelseledamot var han själv med i beslutsfattningen under 2007, men att det 

var först under hösten 2008 som förändringarna började visa sig. Det gjorde de i form av att 

gemensamma överläggningar för att skapa en bättre målbild kom till stånd. 

I den sista frågan undrade vi över regionteaterns inflytande på Riksteatern nationellt och om 

denna har förändrats sedan omorganiseringen. Här svarar styrelseordföranden att han har lite 

svårt att vara objektiv då han själv har varit drivande i utvecklingen med ett ”underifrån” 

perspektiv. Han framhåller att den förändring som Riksteatern vill uppnå med 

omorganiseringen inte har uppnåtts än med tanke på att sådant tar tid, men att det är på väg. 
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5. ANALYS

___________________________________________________________________________

5:1 Kvalitetsledarskap på Riksteatern i dagsläget

På Riksteatern idag är det ingen som talar om kvalitetsstyrning i den bemärkelsen som vi har 

tagit upp. Att tala om kvalitet i samband med kulturproduktion kan många gånger vara svårt 

då det genast leder till de frågor vi presenterade i problemdiskussionen, nämligen vad kvalitet 

är, och vem kvaliteten är till för? 

Cecilia Falk på Riksteatern berättar att de under arbetet med omorganisationen har 

implementerat något som kallas för offensivt ledarskap som innebär att man: 

skapar en tydlig färdplan mot visionen, stärker individerna för att öka ledningens 

genomförandekraft och utvecklar det konkreta ledningsarbetet så att gruppen stödjer 

individen och individen stödjer gruppen.36

Denna implementering gjordes i samarbete med konsultbyrån Gaia Leadership som arbetar 

med att stödja team och organisationer i förverkligandet av uppsatta mål och visioner.37

Att skapa en tydlig färdplan mot visionen låter kanske som en självklarhet i alla 

organisationer oavsett vilken typ av ledarskapsrecept som används men vi kan definitivt se 

klara paralleller till hur just TQM används. 

Kunden i centrum 

Falk nämner att en av de större förändringarna som har skett på Riksteatern är att intressenter 

och arrangörer nu inkluderas i de uppsatta projektmålen. Själva kärnan inom TQM är att 

kunden är a och o och dennes önskemål ska alltid finnas med i beräkningen. 38 I Riksteaterns 

fall är det arrangörerna, medlemmarna och publiken som är kunden och intressenterna 

representerar omvärlden. Att ett nytt fokus nu finns mot kunden visar sig även i att 

behovstyrning ingår i de ledord Riksteatern använder sig av. De vill, och strävar efter att, 

uppfylla kundens behov. 

                                               
36 Gaialeadership, Riksteatern, (2009) http://www.gaialeadership.se
37 Gaialeadership, Om oss, (2009) http://www.gaialeadership.se
38 Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning, (4:2 2008), s.40-41
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Ledarengagemang 

Ledningens ovillkorliga och helhjärtade engagemang utgör en väsentlig del i TQM.39 För att 

få medarbetarna engagerade och delaktiga måste ledningen föregå med gott exempel. Att 

döma av vår intervju med Duus och Falk och finns det en stor entusiasm kring den nya 

omorganiseringen på ledningsnivå. De båda ser omorganiseringen som en förändring mot det 

bättre. Detta bland annat genom mer flexibla arbetsroller som kan anpassas efter behov. De 

menar att det är bra att arbetsrollerna har blivit mer anpassningsbara eftersom man då inte 

fastnar i gamla vanor lika lätt. Arbetet ska hela tiden vara utmanande och utvecklande inom 

scenkonstområdet. Ledarengagemang inom TQM handlar även om att man som ledare gör sig 

synlig och tydlig i den egna organisationen genom eget personligt engagemang.40 Riksteaterns 

VD Birgitta Englin gick i spetsen för en omorganisering, då hon fann att omvärlden, och 

framför allt publiken och det politiska läget, hade förändrats men att Riksteatern inte hade det. 

Detta efter att ha genomfört omvärldsanalyser för Riksteatern för att på så sätt kunna besluta 

om några, och i så fall vilka, åtgärder som skulle genomföras. Den här processen tog ett drygt 

halvår. Vi anser att detta visar Englins personliga engagemang för att se till att Riksteatern 

kan fortsätta leva upp till mottot att göra scenkonsten tillgänglig för alla i hela Sverige. 

Basera beslut på fakta och kontinuerlig förbättring  

En annan viktig faktor i TQM är att alla beslut som fattas ska vara väl underbyggda av 

information som har strukturerats och analyserats. För att alltid kunna sätta kunden i centrum

ska kontinuerliga registreringar av förändringar i kundens preferenser och köpvanor göras. 

Lika systematiskt ska information om kundens värderingar om kvalitet på det organisationen 

erbjuder skaffas fram.41 En av de främsta förändringarna som märks av på Riksteatern är att 

vikten av förstudier har ökat som arbetssätt i samarbete med framtida arrangörer och publik. 

Enligt Falk lyssnar man idag bättre på varandra än man gjorde förr inom organisationen, och 

utgår ständigt ifrån den som bedömer kvaliteten dvs. publiken. Riksteatern arbetar idag 

kontinuerligt med att samla in information, att hela tiden ligga i framkant och utmana och att 

våga föra svåra samtal. Här kan vi tyda en annan grundtanke från TQM, nämligen vikten av 

kontinuerlig förbättring. Man får inte bli för bekväm i sina målgrupper utan nya arrangörer 

måste ständigt sökas för att utöka verksamheten, såsom Falk uttrycker det. I TQM utgår man 

ifrån att omvärlden ständigt är i förändring och att organisationen måste förändras, förbättras i 

                                               
39 Rövik, K.A., Moderna organisationer, (1:2 2004), s. 53-54
40 Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning, (4:2 2008), s.50-51
41  Ibid s. 42
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samma takt.42 Dessa tendenser ser vi tydligt i Riksteaterns nya arbetssätt, där en större vikt 

läggs vid förstudier och återkoppling till arrangörer och intressenter.

Arbeta med processer 

Enligt Bergman och Klefsjö är arbetet i en organisation i stort uppdelat i olika processer.  De 

talar främst om tre typer av processer, huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser.

Med process avses ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden (Bergman 

och Klefsjö 2008).43 I Riksteaterhuset fokuseras idag mycket på beslutsprocesser – att saker 

görs på rätt sätt. Huvudprocesser handlar om att uppfylla externa behov. Tanken bakom hela 

Riksteaterns omorganisering är att bättre kunna bemöta externa behov, det vill säga 

omvärldens och då framförallt publikens behov. Stödresurser handlar om att tillhandahålla 

resurser till huvudresurser. Vi nämnde tidigare man i dag lyssnar bättre på varandra än man 

gjorde förr inom Riksteaterns organisation och arbetar kontinuerligt med att samla in 

information för att hela tiden ligga i framkant. Ledningsprocesser handlar om att på 

ledningsnivå kunna besluta om organisationens mål och strategier samt förbättra 

organisationens övriga processer. Det är något som vi redan har sett i Birgitta Englins göra i 

när hon gick i spetsen för att genomdriva denna omorganisering. Vi kan även se detta i arbetet 

med att decentralisera styrningen av Riksteatern, genom teaterföreningarnas inflytande på 

organisationen. 

Allas medverkan 

För att en organisation ska bli framgångsrik med kvalitetsförbättring krävs förutsättningar för 

delaktighet i arbetet, det vill säga på olika sätt underlätta för alla medarbetare att vara delaktig 

och aktivt få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö 2008).44 Både 

Duus och Falk anser att det är viktigt att styrningen inte fastnar i Riksteaterhuset i Hallunda, 

vilket den har gjort förut och talar för en mer linjär organisation. Bergman & Klefsjö nämner 

ytterligare att dagens TQM handlar också mycket om att se till att de interna kunderna, 

medarbetarna får möjligheter att göra ett bra arbete och känna sig nöjda med vad de har 

åstadkommit. Detta skapar i förlängningen möjligheter att få nöjda externa kunder.45 Det är 

något som Riksteatern försöker göra med denna omorganisering. Vi nämnde tidigare att en 

annan stor förändring som man upplever på Riksteatern idag är att arbetsrollerna har blivit 

                                               
42 Rövik, K.A., Moderna organisationer, (1:2 2004), s. 55
43 Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning, (4:2 2008), s. 44-45
44 Ibid  s.48 
45 Bergman, B., Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning, (4:2 2008), s.41
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mer flexibla. Istället för tydliga arbetsuppgifter ligger vikten på att alla i organisationen ska 

arbeta mot gemensamma mål. Ambition är att styrningen ska komma ifrån de lokala 

teaterföreningarna och styra vilket utbud som erbjuds från Riksteatern nationellt. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att trots att medarbetarna på Riksteatern inte talar 

om kvalitetsstyrning så kan vi ändå dra klara paralleller till detta organisationsrecepts 

utformning. Kvalitetsstyrningens abstraktion avspeglar sig tydligt i Riksteaterns nya arbets-

och styrsätt genom att ha tydliga gemensamma mål, men flexiblare arbetsroller. Alltså att 

ständigt arbeta för att kundens behov ska tillfredsställas och att alltid låta just kunden 

definiera vad som är ”god” kvalitet. Som Cecilia Falk nämner så vill Riksteatern bli 

världsbäst på folkrörelse, men det räcker inte med att de själva anser sig vara det. Det som 

avgör är att kunden, alltså arrangörerna och medlemmarna, tycker att Riksteatern är en 

folkrörelse i världsklass. 

5:2 Teaterföreningarnas åsikter

I avsnittet ovan hämtades information från intervjun som gjordes på Riksteatern, men här 

visas så vad Riksteaterns kunder, nämligen de arrangerande teaterföreningarna, anser om 

omorganiseringen och dess följder. Huvudfrågan är om teaterföreningarna märker av dessa 

förändringar överhuvudtaget? 

Vår analys av detta kommer inte att kunna bli så djupgående som vi hoppats då vi fick erfara 

bortfall i intervjuerna som skickades ut via e-mail. Av de sex utvalda respondenterna valde 

enbart fyra att medverka i undersökningen, trots intensiva förfrågningar både från oss och från 

Riksteatern. 

Den första frågan handlade om hur teaterföreningarnas kontakt med Riksteatern sker idag och 

vi kan konstatera att den sker främst via e-mail, men även telefonkontakt används. Denna 

fråga ställde vi för att kunna utröna om sättet som kontakten sker på har förändrats på något 

sätt och fråga tre kommer att klargöra detta ytterligare. 

I nästa fråga undrade vi om teaterföreningarna märkte av omorganisationen och bad dem 

förklara mer ingående. Karlskrona teaterförening berättar att de har märkt omflyttningar av 

personal på Riksteatern och att arbetet har förändrats. De antyder att deras arbetsbörda har 
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blivit tyngre, men detta vet vi inte med säkerhet. Kulturföreningen Paraden Leksand svarar 

här att de inte har märkt särskilt mycket av omorganisationen då de inte köper så många 

produktioner från just Riksteatern. Även Uppsala Teaterförening svarar att de inte har märkt 

av någon förändring. Falkenbergs teaterförening svarar att de märker att Riksteatern arbetar 

för en större påverkan från dess medlemmar och att folkrörelsen står i fokus. Det råder delade 

meningar i den här frågan och här kan vi dra slutsatsen att det hela kan ha med 

teaterföreningarnas storlek att göra. Karlskrona och Falkenberg som har märkt av en del 

förändringar är stora föreningar medan Leksand och Uppsala som inte har märkt av så mycket 

är två små föreningar. I Uppsalas fall får vi dock ta med i beräkningen att deras ordförande 

inte har varit med i mer än två år och alltså inte kan svara för hur situationen såg ut innan 

dess. Falk förklarar att det kommer att ta tid innan denna omorganisering märks av i alla 

teaterföreningar, och att påverkan förmodligen kommer att bli olika i olika föreningar, 

beroende på faktorer som exempelvis storlek, grad av engagemang, ekonomi och geografiskt 

läge. 

Den tredje frågan handlar om ifall teaterföreningarnas kontakt med Riksteatern har förändrats 

och knyter därmed an till den första frågan. Karlskrona svarar att de inte längre har någon 

arrangörsutvecklare, detta är alltså en position som har tagits bort från Riksteatern. De säger 

också att det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till på Riksteatern då 

arrangörsutvecklaren är borta. Om detta gäller för samtliga teaterföreningar vet vi inte, men 

om så är fallet kan vi tänka oss att det behövs tydligare information till teaterföreningarna så 

de vet vem de ska vända sig till istället. Från Riksteaterns sida är det logiskt att ta bort en 

sådan position i arbetet med att tillfredsställa och komma närmare kunden. Det handlar dock 

även om att bredda så att det finns fler än arrangörsutvecklarna som tar kontakten, men 

kanske har det istället lett till en förvirrad kundkrets som inte riktigt vet med vem kontakten 

ska ske. Falkenberg svarade på den här frågan att de känner en större delaktighet, men att de 

vill ha mer stöd och hjälp från Riksteatern då deras arbete sker helt ideellt. De menar att det 

ibland kan kännas respektlöst att Riksteatern inte har personal på plats som kan stödja i 

teaterföreningens arbete. Detta visar på hur viktigt det är att implementeringen av TQM som 

ett nytt arbets- och styrsätt fungerar i alla delar av organisationen, så att alla inblandade vet 

vad som förväntas av dem. TQM är effektivt först när både ledning och medarbetare kan se 

kvalitet som en ständigt pågående process.46

                                               
46 Emerald Insight Staff, Implementing effective TQM, (2005), s. 2



33

Med den fjärde frågan undrade vi om teaterföreningarnas inflytande har förändrats sedan 

omorganiseringen och även här får vi lite olika svar. Karlskrona säger att deras inflytande inte 

har förändrats, det utövas som vanligt på Riksteaterns kongress som hålls vart fjärde år. 

Leksand säger att de har deltagit i telefonsammanträden där Riksteatern har frågat om 

teaterföreningarnas önskemål och diskuterat planerade produktioner, men i övrigt har deras 

inflytande inte förändrats. Falkenberg svarar att de anser sig ha ett mycket gott inflytande på 

det mesta inom Riksteatern. Här kunde vi ha frågat om hur deras inflytande ser ut idag, något 

som vi inte har någon klar bild över, då Falkenberg var den enda teaterförening som svarade 

utifrån sitt nuvarande inflytande. Av allt att döma har teaterföreningarnas inflytande inte ökat 

eller förändrats än, men det står klart att detta är något som Riksteatern strävar efter och 

kanske kan detta vara något att undersöka längre fram i tiden? Att sprida en sådan tankesätt i 

en organisation tar tid. Det kan till och med handla om flera decennier.

5:3 Organisationsförändringar med ekonomisk bakgrund 

I detta avsnitt har vi huvudsakligen använt oss av artikeln ”Kulturens ekonomisering” som 

presenterades i vår teori, för att föra en diskurs kring kultur, ekonomi och Riksteaters plats i 

det hela.  

Enligt artikeln ”Kulturens ekonomisering” är en ekonomisering av kulturen en kulturpolitisk, 

ideologisk effektivitetsfokuserad styrmodell som flyttar fokus från konsten till ekonomisk 

vinning. De offentliga investeringar som görs i kulturen ska mätas och utvärderas efter 

ekonomiska principer. Idag behöver kulturen högre grad av ekonomisk kompetens och mer 

affärsutveckling, så att organisationerna blir effektivare och självständigt kan tjäna mer 

pengar. Men då ska förstås vinsten (om det blir en sådan) och effektiviteten vara till för att 

skapa konst – vare sig det gäller på scen, på filmduk eller på ateljé, och inte för att skapa ett 

ekonomiskt överskott.47 En liknande diskussion förs inom kommersialisering av forskning. 

Det är inte professorerna som ska starta och driva företag. Däremot kan insatser göras för att 

förbättra förutsättningar så att kontakten med personer som vill ta idéer vidare förbättras, 

liksom till investerare.48

                                               
47 Widlund, E., Begreppet för dagen  (2009), http://kulturekonomi.se
48 Nielsén, T., Skilj mellan kulturföretagare och kulturentreprenörer, (2009) http://kulturekonomi.se
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För Riksteatern, som har ett stort kulturellt kapital men som däremot kanske saknar det 

ekonomiska kapitalet, har ekonomiseringen inneburit att de bland annat har fått vända sig till 

en konsult, vars huvudtankar vi kan koppla till TQM, för att kunna genomdriva en 

omorganisering. Men en omorganisering med ekonomisk inriktning behöver inte 

nödvändigtvis leda till att det ekonomiska kapitalet kommer att få ett övertag över det 

kulturella. I artikeln nämns vidare att allt fler VD inom kultursektorn är av ekonomi 

bakgrund. I det avseendet har här kulturkapitalet redan fått sig ett rejält försprång. 

Riksteaterns VD Birgitta Englin besitter ett stort kulturellt kapital då hon har arbetat som 

skådespelare och regissör under en stor del av sitt yrkesliv. Så länge det är en kulturskapare 

som agerar som en företagare eller entreprenör och inte tvärtom tror vi inte att Riksteatern 

behöver oroa sig för en omorganisering med TQM som grund ska resultera i en alltför 

ekonomiserad organisation. Detta så länge omorganiseringen är till för att förändra de 

finansiella villkoren för kulturen genom att bredda utbudet av finansieringsalternativ.

”Konsten och kulturen ska göra det den är bäst på. Den ska bara få lite mer pengar först.”49

Vi håller med Wiklund (2009). För att konsten och kulturen ska kunna göra det dem är bäst på 

behövs pengar. Allt fler kulturorganisationer verka hitta lösningar i företagsekonomiska 

böcker. Riksteatern är inget undantag och för deras framtids skull bör dem kanske inte utgöra 

en heller. För att bli en folkrörelse i världsklass krävs det att de har en kundkrets som tycker 

det och en organisation som ständigt arbetar för att förverkliga det för sina kunder. Begreppet 

”kvalitet” bör därför genomsyra både organisation och scenkonst. 

För Riksteatern och VD Birgitta Englin handlar det framöver om att fortsätta övertyga sina 

arrangörer om att en omorganisering kommer att kunna uppfylla deras vision. Men skulle man 

som arrangör hellre välja att lyssna på Max Weber (1930) som varnar för den instrumentella 

rationaliteten, det vill säga tro på att effektivitet förbättrar våra liv och våra organisationer, ser 

det inte lika ljust ut för Riksteatern. Vare sig Riksteatern lyckas övertala sina arrangörer eller 

inte kvarstår det faktum att man idag som kulturarbetare måste räkna med hjälp från 

ekonomiska metoder för att uppnå konstnärlig höjd. För ekonomsikt överlevnad krävs det en 

effektiv organisation med en innovativ ledare i spetsen som kan jonglera med begrepp som 

kultur, konst, företag och entreprenörskap. Av allt att döma verkar Birgitta Englin vara rätt 

kvinna för jobbet.

                                               
49 Widlund, E., Ett steg närmare mer pengar till kulturen, (2009) http://konstenochkulturen.blogspot.com
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6. SLUTSATS

___________________________________________________________________________ 

6:1 Är kvalitetsstyrning att föredra? 

För att kunna avgöra om kvalitetsstyrning är att föredra inom Riksteatern måste vi se till alla 

delar, nämligen både hur det ser ut idag och hur det såg ut innan Riksteatern införde ett 

kvalitetsinriktat styrsätt i organisationen. Riksteatern hade innan Birgitta Englin tillsattes som 

VD funnits i nästan 70 års tid och sköttes genom väl invanda arbetsmetoder. Efter Englins 

interna och externa analys av Riksteatern stod det klart att dessa arbetsmetoder inte alltid 

fungerade som önskat och att organisationen var i stort behov av en förändring.

Vi kan bara sia om vilka anledningar Riksteatern hade för att implementera just 

totalkvalitetsstyrning som arbets- och styrsätt i den nya organisationen, men frågan är om den 

är att föredra framför andra arbets- och styrsätt i en kulturorganisation? Det vi kan se i 

Riksteaterns fall är att den kan fungera om den tillämpas enligt Anders Duus och Cecilia 

Falks beskrivning . Även om teaterföreningarna i stort inte har märkt av så mycket av dessa 

förändringar än så hyser framtiden stort hopp. 

Vi anser att kvalitetsstyrning kan vara ett bra arbetssätt inom en kulturorganisation så länge 

själva arbetssättet inte får lov att ta över arbetet med produktionen av kultur. Vi vill framhålla 

att det är viktigt att de producenter, regissörer, skådespelare och andra som brinner för 

kulturen och scenkonsten inte får stå tillbaka för de former av kontroll som utövas inom 

kvalitetsstyrning. Kanske är det extra viktigt just inom en kulturorganisation då kreativiteten 

måste få stå i centrum om konsten överhuvudtaget ska kunna överleva. 

I fusionen mellan konst/kultur och ekonomi, där TQM ingår, finns långt fler fördelar än 

nackdelar så länge alla inblandade vill arbeta med ett gemensamt mål i sikte. Att spelreglerna 

för kulturens överlevnad ändras är inte längre något hot, utan den verklighet vi lever i. 

Riksteatern försöker genom omorganiseringen, visa att det går att bryta mönster och tänka i 

nya, ekonomiska banor utan att kulturen får stryka på foten, vilket vi enbart kan se som 

positivt. 
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6:2 Vad har framtiden att ge?

Ser vi tillbaka på de två exemplen som presenterades i inledningskapitlet kan vi göra oss en 

bild av hur Riksteaterns omorganisation kan se ut om implementeringen av kvalitetsstyrning 

inte når ut till alla föreningar. Om de invanda arbetsmönstrena är alltför svåra att bryta och 

om kraven på att Riksteaterns ”servicemöten”, här kontakten med teaterföreningarna, följer ett 

visst mönster kan omorganiseringen förbli en smärre vision. Men den största skillnaden

mellan industriföretagen i exemplen och Riksteatern är det enkla faktum att den senare är en 

kulturorganisation. Kulturorganisationer brukar som regel vara mer flexibla än andra 

organisationer då de existerar under helt andra förutsättningar, dessutom är de människor som 

arbetar i en kulturorganisation ofta väldigt kreativa av sig och har därför lättare att anpassa sig 

till nya rådande omständigheter. Riksteaterns ”servicemöten” handlar inte enbart om att 

behålla rådande kundkrets, utan också om att knyta nya kontakter. Så ser situationen ut för 

många kulturverksamheter idag. När man inte längre kan förlita sig på statliga medel måste 

man hitta nya kreativa lösningar för att bryta gamla mönster.

Det är svårt att teckna en bild av hur Riksteaterns framtid kommer att se ut, men i och med att 

arbetet med omorganisationen inte är färdigt än, utan mest troligt kommer att fortgå under 

flera år framöver, kan vi hoppas på att dess positiva effekter sprider sig ut till alla 

Riksteaterföreningar, och i slutändan teaterbesökare, över hela Sverige. Att dra den slutsatsen 

överlämnar vi dock med varm hand åt kommande forskare då vi inte besitter möjligheten att 

själva följa Riksteatern och teaterföreningarnas utveckling. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION

___________________________________________________________________________

7:1 Kultur och kvalitet  

Intresset för det ekonomiska perspektivet inom kultur har ökat under senare tid, och därmed 

förändrat synen på ekonomins roll inom kultur. Enligt Sven Nilsson (2003) kan ett skäl till det 

ökade intresset vara att den allmänna upplevelsen av allt rör sig snabbare, att ovissheten om 

utvecklingens riktning och hastighet upplevs som större och att ekonomin med sina mått och 

nyckeltal verkar kunna användas för att se mönster i kaos.50  

Vi lever i dag i ett samhälle där överflöd och inte knappa resurser råder. Men vår 

uppmärksamhet är en knapp resurs, om vi ägnar åt oss en sak kan vi inte samtidigt ägna åt 

något annat. I och med en teknisk utveckling som har minskat klyftan mellan den offentliga 

och den privata sfären, kan dem flesta göra sig sedda och höra. Uppmärksamhet har blivit en 

nyckelresurs som kan köpas och säljas, med andra ord måste den som vill köpa och sälja en 

vara eller en tjänst investera på uppmärksamhet för att bli sedd och fånga kundernas 

uppmärksamhet.51 För många kulturverksamheter har detta bland annat inneburit att de har 

fått ändra deras organisatoriska struktur. En annan viktig andledning, om inte den viktigaste, 

till denna omstrukturering är statens tillbakadragande både finansieringsmässigt och 

administrativt. Dessa förändringar i samhället och i kulturpolitiken har lett till införande av 

marknadsliknande mekanismer och en fragmentering av den statliga förvaltningen i ett nät av 

självständiga enheter med starkt eget ledarskap.

Införande av marknadsliknande mekanismer har medfört anpassning och tillämpning av 

metoder från det privata näringslivet på den offentliga verksamheten. Tillämpning av dessa 

metoder har utmynnat i en modernisering, decentralisering och reformering av det statliga och 

kommunala budget och anslagssystemet. Resultatet av allt detta är mer marknadsstyrda 

kulturverksamheter med stark betoning av personal- och ledarutveckling, styrning genom 

uppdrag och kontrakt och strävan efter mindre byråkrati och direkt politisk styrning samt 

införande av metoder som TQM. En av följderna av de pågående förändringarna är att 

                                               
50 Nilsson, S., Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, (2003) s. 413
51 Ibid s. 417
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omvärldsanalysen har fått en allt viktigare betydelse för organisationens överlevnad och 

utveckling.52  

Att ha kännedom om hur den ständigt föränderliga omvärlden uppfattar en organisation eller 

ett företag är en av tyngdpunkterna inom TQM. Sedan 1980-talets början har idéer och 

åtgärder med syfte att främja kvalitet i företag och organisationer fått en allt större utbredning 

och officiell legitimitet vilket har gjort att TQM har blivit allt mer etablerat och 

institutionaliserat med åren.53

I början av vår studie var vi skeptiska till tillämpning av TQM i kulturverksamheter. Hur 

kommer kvalitet in bilden, kvalitet för vem, är det kundens bild av kvalitet som 

kulturverksamheter ska anpassa sig efter? Efter att ha granskat riksteaterns omorganisering 

har vi fått större förståelse för användning av ekonomiska koncept inom kulturverksamheter.

Tillämpning behöver inte nödvändigtvis betyda att kvalitet på kultur sjunker. TQM konceptet 

handlar om att skapa en lärande organisation där kunskaper och information tas till vara och 

delas, inte minst för att kunna gå över organisationens gränser och lära av andra.54 Alltså är 

det kvaliteten på själva arbetet och arbetsplatsen som ska förbättras för att skapa produkter 

och tjänster, som kunden tycker är av högsta kvalitet. Då riksteaterns främsta kunder är deras 

arrangörer, och då främst teaterföreningarna, de flesta med långa erfarenheter inom 

teaterproduktion eller andra kulturområden, tror vi inte att det finns någon större risk för att 

kvaliteten på deras produktion sjunker genom tillämpningen av TQM.  Så som det ser ut idag 

för olika kulturverksamheter behöver dem förbättra deras ekonomiska strategi, dels för att 

kunna bli mer oberoende av statliga anslag, som minskar i en allt snabbare takt, dels för att 

hänga med samhällsutvecklingen. 

Även om vi inte tror att TQM kommer att ha en negativ påverkan på själva produktionen, har 

vi fortfarande funderingar kring om det huvudtaget är möjligt att tillämpa ett koncept som 

betonar vikten av delaktiga och kreativa medarbetare som tar eget ansvar i en decentraliserad 

organisation. I industriverksamheter har just detta varit ett problem. Det är inte lätt att få alla 

att ro i samma takt om alla inte sitter i samma båt. Riksteatern befinner sig fortfarande i ett 

tidigt stadium av omorganiseringen, då den nya organisationen är blotta 3 år gammal. Vi 

måste troligen vänta ytterligare fem år innan vi kan få ett svar på vår fråga.  Allt hänger på hur 

väl Riksteatern lyckas sprida konceptet framöver. De teaterföreningar som medverkade i 
                                               
52 Ibid s. 463-464
53 Karlsson, A. ”TQM, individen och kollektiven”. Bejerot, E., Hasselbladh, H. (red), Kvalitet utan gränser, 
(2002) s.98
54 Ibid s. 102
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studien hade än så länge inte märkt av någon större förändring. Det kommer de flesta med 

stor sannolikhet att inte göra på första taget. Det är en process som Birgitta Englin VD för 

Riksteatern påbörjade och nu är det upp till alla lokala och regionala föreningar att ta till sig 

konceptet och börja applicera det på deras vardag. Förhoppningsvis ser de TQMs fördelar och 

hur det kan gynna verksamhetens utveckling mot en mer linjär organisation, det vill säga en 

organisation där alla arbetar för samma mål och där alla får känna sig delaktiga.

7:2 Förslag till fortsatt forskning

Arbetet med denna undersökning har varit intressant och givande och har väckt en hel del 

funderingar med tanke på bortfallet av respondenter. Anledningen bakom deras val att inte 

medverka skulle vara intressant att veta, har det med tidsbrist att göra i en förening där allt 

drivs med ideella krafter? 

Eftersom denna omorganisering fortfarande pågår, något som vi inte hade uppfattat vid 

arbetets början, finns det naturligtvis flera tillfällen till fortsatt forskning längre fram i tiden. 

Det skulle vara väldigt intressant att få följa utvecklingens gång och se om det går andra 

tongångar inom teaterföreningarna om, låt säga, fem år framåt? 
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Bilaga 1.  

Frågor till Anders Duus, dramaturg och Cecilia Falk, chef för dramaturgiatet på Riksteatern. 

1) Beskriv hur organisationen såg ut före omorganisationen och hur den ser ut nu

2) Varför bestämdes det att en omorganisering skulle genomföras?

3) Vilka tankar fanns bakom omorganisationen? Ledord?

4) Hur har teaterföreningarna påverkats?

5) Har de visat några reaktioner? Vilka? 
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Bilaga 2. 

Frågor som skickades ut till teaterföreningarna via e-mail. 

1) Hur fungerar er kontakt med Riksteatern nationellt idag? Har ni någon speciell 

kontaktperson där?

2) Märker ni av omorganisationen som Riksteatern genomgick under 2007/2008? Förklara! 

3) Har er kontakt med Riksteatern förändrats på något sätt sedan omorganisationen?

4) Har ert inflytande på Riksteatern förändrats sedan omorganisationen?


