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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Sedan början av 1980-talet har en rad förändringar skett inom organiseringen och styrningen 

av den offentliga sektorn. Många av dessa förändringar bygger på en ökad tilltro till de 

positiva effekterna som marknaden och dess mekanismer kan medföra på organiseringen. 

Idéerna bygger på att man genom att tillföra marknadselement inom det offentliga bland annat 

kan öka kostnadseffektiviteten och transparensen i verksamheten.1 Dessa idéer om 

organisering och styrning av den offentliga sektorn brukar samlas under begreppet New 

Public Management (NPM). Ett tydligt exempel på denna marknadsanpassning av den 

offentliga sektorn kan ses i idéer om avregleringar och utförsäljningar av tidigare offentlig 

verksamhet, men också i en skiftning av det offentligas sätt att internt styra och kontrollera 

den egna verksamheten. Från ett fokus på arbetsprocessen till ett fokus på resultatet, detta 

bland annat via modeller för mål- och resultatstyrning. I detta resultatbaserade styrsätt som 

genomsyrar NPM är det centralt att kunna redovisa mätbara resultat vilka används för att 

utvärdera och bedöma verksamheterna.  

 

Förändringarna har även berört de offentliga kulturinstitutionernas arbete och organisering. I 

TV-dokumentären Teaterdirektörerna uppmärksammas en förändrad syn på de offentliga 

teaterinstitutionerna, att de kommit att uppfattas som företag och teatercheferna ses mer och 

mer som företagsledare.2 Denna företagisering av kulturlivet kan spåras i den utökade och 

förändrade instrumentella synen inom kulturen och kulturpolitiken. Geir Vestheim har 

definierat instrumentell kulturpolitik som: ”to use cultural ventures and cultural investments 

as a means or instrument to attain goals in other than cultural areas” 3. Eleonora Belfiore 

kopplar tydligt samman en sådan instrumentalisering av kulturen med utvecklingen och 

framväxten av NPM.4 Hon visar hur thatcherismen i Storbritannien under 1980-talet radikalt 

försökte minska de offentliga kostnaderna och hur detta skapade en rädsla hos de offentligt 

finansierade kulturinstitutionerna. För att kunna överleva i denna nedskärningstid sökte därför 

kultursektorn att hävda sin betydelse genom att visa hur kulturen också kunde skapa andra 

                                                
1 R Almqvist, New public management: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Liber, Malmö, 2006. 
2 N Reise, ”Teaterdirektörerna”, K special, SVT, Sändningstider i SVT 2; 2010-03-26 kl 20.00, 2010-03-27 kl 
10.30, 2010-03-30 kl 23.15. 
3 G Vestheim, ”Instrumental cultural policy in Scandinavian Countries: A critical historical perspective”, 
International Journal of Cultural Policy, vol. 1, nr. 1, 1994, s. 65. 
4 E Belfiore, ”Auditing culture: The subsidised cultural sector in the New Public Management”, International 

Journal of Cultural Policy, vol. 10, nr. 2, 2004, s. 183-202. 
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betydande värden för samhället. Belfiore menar att man med argument om bland annat 

ekonomisk tillväxt skapade en överlevnadspolitik som bidrog till att sammankoppla den 

tidigare svaga kulturpolitiken med andra mer politiskt viktiga agendor. 

 

Både Belfiore och Vestheim är dock väldigt tydliga med att påpeka att kulturen alltid haft en 

instrumentell roll i politiken. Vestheim menar till och med att ”ein ikkje-instrumentell 

kulturpolitikk – politisk sett – er ulogisk. Det finst berre kulturpolitikkar med ulike 

instrumentelle motiv.”5 Belfiore visar hur den brittiska kulturpolitiken genom historien alltid 

varit instrumentell, till exempel nationellt samlande i krigstider eller som i våra dagar ett 

verktyg för integration och inkludering.6 

 

Ann-Sofie Köping menar att denna förskjutning är tydlig också i den svenska kulturpolitiken 

och att den innebär ett skifte av fokus. Tidigare har kulturen spelat en roll för ”medborgarnas 

estetiska och demokratiska fostran”7 men nu ska den också vara en faktor som ska generera 

till exempel arbetstillfällen och/eller ekonomisk tillväxt. I och med den statliga 

Kulturutredningen som presenterade sitt betänkande i februari 2009 så uppkom en debatt 

kring denna instrumentella kulturpolitik. I utredningens betänkande pekar utredarna på 

”samspelet med andra politik- eller samhällsområden som en viktig strategisk fråga”8 för 

kulturpolitiken och vidare uppfattar de ”kulturfrågorna som en aspekt som finns inom alla 

politikområden.”9 Kulturpolitiken blir i kulturutredningen till en instrumentell 

”aspektpolitik”10. I en undersökning beställd av Sveriges Kommuner och Landsting visar 

Tobias Nielsén hur detta redan i praktiken sker genom bland annat många kommuners 

samverkan mellan kultur och turism eller landstingens/regionernas ofta återkommande projekt 

med kopplingar mellan kultur och näringslivsutveckling.11 Denna tanke, med kulturen som 

instrument för näringslivsutveckling och ekonomisk tillväxt, återspeglas i Stockholms stads 

                                                
5 G Vestheim, ”All kuturpolitikk er instrumentell” i S Beckman & S Månsson (red.), Kultursverige 2009: 

Problemanalys och statistik, SweCult/Linköping univeristet, Linköping, 2008, s. 56. 
6 E Belfiore, 2004. 
7 A-S Köping, ”Varför vi utbildar arts managers” i B Ayata (red.), Kulturekonomi: konsten att fånga osynliga 

värden, Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 77. 
8 Kulturutredningen, SOU. 2009:16, Betänkande av Kulturutredningen 2, Förnyelseprogram, Fritze, Stockholm, 
2009, s. 98. 
9 Kulturutredningen, 2009, s. 98. 
10 Kulturutredningen, 2009, s. 98. 
11 T Nielsén, Portföljmodell, aspektpolitik och prioriteringar, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm, 
2009. 
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införande av den omdiskuterade så kallade kulturbonusen.12 Satsningen är riktad till de 

organisationer som får verksamhetsstöd och går bland annat ut på att man som 

kulturorganisation kan erhålla en extra ekonomisk bonus om man ökar sina egna intäkter. 

 

Köping menar att också det fria icke-offentliga kulturlivet har påverkats av de förändringar 

som uppkommit i och med NPM:s framväxt då deras verksamhet ofta är mer eller mindre 

beroende av offentliga anslag: ”Minsta lilla fria teatergrupp får idag öronmärkta pengar från 

sina anslagsgivare, vilka förväntar sig att kulturorganisationen skall redovisa […] hur man har 

använt sina pengar.”13 Dessa krav menar Köping har medfört att en förskjutning skett inom 

kulturlivet som bland annat fört med sig att ”antalet fast anställd teknisk/administrativ 

personal i förhållande till fast anställd konstnärlig personal har ökat under de senaste 

årtiondena.”14 Vidare menar hon att detta kan ha inneburit ett avsteg från den traditionellt 

gällande principen om en armlängds avstånd, det vill säga att politiker och tjänstemän inte ska 

bestämma över den kultur man ger stöd åt – ”men väl målformuleras och kontrolleras?”15 

 

1.2 Problemformulering  

Vår ingång till detta ämne ligger i kopplingen mellan de offentliga organisationer (stat, 

landsting/regioner och kommuner) som delar ut kulturstöd och de organisationer som ansöker 

om dessa stöd. Som forskning visar så har en starkare instrumentell syn på kulturen 

genomsyrat kulturpolitiken. En fråga vi ställer oss är om denna syn även genomsyrar det 

offentliga stödet till icke-offentliga kulturorganisationer, och om det gör så, hur påverkas 

dessa aktörer av detta?  

 

En annan koppling till förändringarna som NPM fört med sig till den offentliga sektorn kan 

spåras i en rationell idé där kunden/skattebetalaren tydligt ska kunna se resultatet av det man 

lägger offentliga medel på. Finns det möjligen en underliggande konflikt i detta? Vad händer 

med verksamheter vars effekter är svåra att kvantitativt redovisa för kunden? 

 

                                                
12 Stockholm stads kulturförvaltning, Bonus, hämtat: 2010-05-13, 
<www.kultur.stockholm.se/default.asp?refid=28812&id=29339&Menyval=2>. 
13 A-S Köping, 2007, s. 76. 
14 A-S Köping, J Lantz & E Stenström, ”Kulturens ekonomisering”, i S Beckman & S Månsson (red.), 2008, s. 
85. 
15 A-S Köping, J Lantz & E Stenström, 2008, s. 85. 
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En annan frågeställning kring det offentliga stödet är om man från det offentligas håll blir mer 

restriktiv med långsiktiga stöd då det framgår tydligt att ett verksamhetsstöd det ena året inte 

på något sätt garanterar att man kommer få ett det nästkommande året. Ska man alltså snarare 

uppfatta även verksamhetsstödet som ett slags projektstöd?  

 

Finns det idag implicita pekpinnar om att man måste arbeta hårdare med alternativ 

finansiering? I Stockholm har man till exempel implementerat ett system där kulturaktörer 

som ökar sina egna intäkter premieras med en bonusutbetalning. Frågan är om dessa tankar är 

något som påverka hur man arbetar och planerar verksamheterna ute hos de fria aktörerna 

eller kanske rent utav leder till en starkare marknadsanpassning av verksamheten.  

 

Samtidigt som man kan fundera över hur det offentligas förändring har påverkat det fria 

kulturlivet kan man också försöka se hur det fria kulturlivet har tagit efter de idéer som 

genomsyrar de offentliga organisationernas sätt att arbeta och organisera sitt arbete på. Finns 

det ett institutionaliserat sätt hur kulturaktörer organiserar sig och är det underbyggt av 

diverse krav och mål som ställs för att få ta del av de offentliga kulturanslagen?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera styrningen av det offentliga kulturstödet 

samt hur detta påverkar organiseringen och verksamheten hos fria kulturorganisationer.  

 

1.4 Avgränsning  

Vår studie är avgränsad till Stockholm stads kulturförvaltning och de stödformer vi avgränsar 

oss till är verksamhetsstödet, projektstödet och nya stödformer kopplade till den så kallade 

incitamentsstrukturen. Att vi valt att avgränsa oss till detta beror på att det under de senaste 

åren har uppkommit en stor kulturpolitisk debatt kring det kommunala stödsystemet i 

Stockholm. Röster har höjts från olika håll kring hur man från Stockholms stad har valt att 

fördela verksamhetsstöd men också kring införandet av de nya incitamentspengarna.  

 

Vi har även avgränsat vår studie till fyra fria kulturorganisationer. Med fria 

kulturorganisationer menar vi organisationer som är sin egen huvudman och vars 

verksamheter i första hand inte är vinstdrivande. De vi har avgränsat oss till har alla uppehållit 

stöd från Stockholm stads kulturförvaltning. Anledningen till att dessa organisationer valdes 
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var att de för oss uppfattats som att de särskiljer sig från varandra, både i avseende av 

verksamhet och i hur de finansieras. De fyra organisationerna vi studerar är: 

 

Biografteatern Rio, vars verksamhet syftar till att komplettera Stockholms filmutbud med 

kvalitativ film och fungera som en alternativ mötesplats. Biografen ägs av Framtidens 

Mötesplats AB, som i sin tur är ett dotterbolag till riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 

Biografen uppehåller verksamhetsstöd från Stockholms stad.16  

 

Dramalabbet, en fri teatergrupp som arbetar med nyskriven dramatik. Verksamhetens syfte är 

att ”utveckla och föra fram den nya dramatiken”.17 Teatern är organiserad som en ideell 

förening. Dramalabbet har inte verksamhetsstöd från Stockholms stad, men har tagit del av 

kommunala kulturmedel i form av projektstöd.  

 

Musikföreningen Fritz’s Corner, en ideell kulturförening som anordnar konserter med 

liveband och andra musikrelaterade evenemang främst inom genrerna pop, rock, punk och 

electronica. Föreningen har verksamhetsstöd från Stockholms stad.18  

 

Orionteatern AB, en teater som producerar ”scenkonst för barn, ungdom, unga vuxna och 

vuxna” 19. De vill även verka som en plattform för kulturpolitiska och konstnärliga frågor. 

Teaterns verksamhet bedrivs som namnet avslöjar i aktiebolagsform. Orionteatern uppehåller 

verksamhetsstöd från Stockholms stad.  

 

                                                
16 Biografteatern Rio/Framtidens mötesplats AB, Ansökan om verksamhetsstöd för år 2010, Stockholm stads 
kulturförvaltning, Dnr. 6.1/3983/2009. 
17 Dramalabbet, Ansökan om verksamhetsstöd för år 2010, Stockholm stads kulturförvaltning, Dnr. 
6.1/3929/2009. 
18 Musikföreningen Fritz’s Corner, Fritz’s Corner, hämtat: 2010-05-20, <www.fritzscorner.nu/om.htm>. 
19 Orionteatern AB, Ansökan om verksamhetsstöd för år 2010, Stockholm stads kulturförvaltning, Dnr. 
6.1/3965/2009. 
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2. Metod 

2.1 Forskningsdesign 

Denna studie följer till formen en flerfallsstudie. Genom att använda sig av flera respondenter 

ökar möjligheterna till att ”skärpa blicken för likheter och olikheter”.20  En fallstudie 

kännetecknas av två gemensamma drag, vilka är ”en avgränsning av vad som ingår i fallet och 

vad som ligger utanför, samt en ingående beskrivning av det definierade fallet.”21 I denna 

studies fall är avgränsningen av innehållet kopplat till studiens syfte. Studien är av kvalitativ 

art och har alltså inte i fokus att utföra statistiska generaliseringar utan syftar snarare till att 

generera överförbar kunskap.22 I och med att vi valt att använda oss av flera fall kan vi också 

använda oss av ett komparativt anslag i vår analys.   

 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Sekundärdata 

Vi använder oss av vetenskapliga publikationer i form av böcker och artiklar kopplade till den 

teori och den metod vi valt att använda för att strukturera och analysera vårt insamlade 

material. För att hitta artiklar kopplat till vårt forskningsområde har vi främst använt oss av 

den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cultural Policy. Vi har även tagit del av 

ansökningshandlingar från de kulturorganisationer som är med i studien, diverse allmän 

information från deras hemsidor, samt diverse dokument från Stockholm stads 

kulturförvaltning och kulturnämnd.  

 

2.2.2 Primärdata 

Studiens empiriinsamling har till stor del samlats in via intervjuer. Dels har vi intervjuat 

representanter för fyra olika ickeoffentliga kulturorganisationer som uppbär något slags 

kulturanslag från Stockholms stad. Dessa intervjuer var utformade med utgångspunkt från ett 

antal huvudteman (se bilaga I). Utöver dessa intervjuer har vi även intervjuat en handläggare 

på Kulturstrategiska avdelningen på Stockholm stads kulturförvaltning. I den intervjun utgick 

vi från frågor kring hur anslagsprocessen fungerar (se bilaga II). Samtliga intervjuer varade 

                                                
20 A Johannessen & P A Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, Malmö, 2003, s. 57. 
21 A Johannessen & P A Tufte, 2003, s. 56. 
22 A Johannessen & P A Tufte, 2003, s. 84. 
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cirka en timme och spelades in. Vi har även använt oss av ansöknings- och 

redovisningsblanketter kopplat till de kulturstöd vi har studerat för att stärka vår bild över hur 

ansökningsförfarandet är utformat. 

 

2.3 Databearbetning  

Metoden vi använder för att bearbeta innehållet i intervjuerna är vad Johannessen och Tufte 

kallar analys av meningsinnehåll. Meningsinnehållsanalysen delas in i fyra delar: 

 

Helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll är den första delen. Denna del går ut 

på att man ska bekanta sig med det insamlade materialet som man valt att analysera, detta för 

att få ett helhetsintryck och leta efter intressanta teman.23 I vårt fall utgick vi ifrån att lyssna 

igenom intervjuerna och läsa de anteckningar som gjordes i samband med dessa. Vi satte oss 

även in i kompletterande tryckt material vi haft till vårt förfogande.  

 

Den andra delen, Koder, kategorier och begrepp, går ut på att man hittar det meningsbärande 

elementen i materialet, man skiljer ut det som är relevant för de forskningsfrågor man vill 

beröra.24 I vårt fall har vi gjort detta genom att tidsmarkera de inspelade intervjuerna efter de 

olika teman vi funnit intressanta att ta med i studien. Vi har även kategoriserat och kodat det 

tryckta material vi använt oss av på samma sätt.  

 

Kondensering är den tredje delen. Denna fas går ut på att man abstraherar det 

meningsinnehåll man hittar i de fastställda koderna. Detta genom till att börja med lyfta ut de 

delar av texterna som är kodade.25 Detta gör vi genom att lyfta ut och transkribera valt 

textinnehåll från inspelningarna och lyfta ut delar av det tryckta material vi markerat för vår 

studie.  

 

Sammanfattning är den sista delen. Denna del består i att man sätter samman det 

kondenserande materialet i nya begrepp och beskrivningar som kan förmedlas till andra. 

Materialet sätts nu samman utifrån de utgångspunkter man hade i sin kodning av texten.26  

 

                                                
23 A Johannessen & P A Tufte, 2003. 
24 A Johannessen & P A Tufte, 2003. 
25 A Johannessen & P A Tufte, 2003. 
26 A Johannessen & P A Tufte, 2003. 
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2.4 Urval 

Vid kvalitativa studier, som inte syftar till att statistiskt säkerställa ett fenomen, är det 

lämpligt att använda sig utav ett strategiskt urval. Detta innebär att man medvetet väljer ut de 

som ska ingå i undersökningen. Utgångspunkten för urvalet av respondenter baseras då oftast 

på deras lämplighet.27 Vårt val av respondenter har byggt på ett sådant lämplighetsurval. I 

denna studies fall är denna lämplighet kopplad till att respondenterna är väl insatta i hela sin 

organisations arbete, men också med en god insyn i ansökningsförfarandet till Stockholm 

stads kulturförvaltning. För att hitta våra respondenter har vi därför använt oss av 

organisationer där vi redan innan visste vem som besatt lämpligheten att svara på våra frågor 

eller där vi visste vem vi skulle kontakta för att få reda på detta. De personer vi intervjuat för 

denna studie är:  

 

Monica Christensen, handläggare, Stockholm stads kulturförvaltning 

Christensen arbetar som handläggare på den kulturstrategiska avdelningen inom 

kulturförvaltningen. Hennes huvudsakliga arbete går ut på att bedöma och följa upp 

ansökningar och redovisningar till och för kulturstöd. Hennes huvudområden är 

scenkonsterna dans och teater. Christensen blev vi hänvisade till när vi kontaktade 

Kulturstrategiska avdelningen, som har ansvar för kulturstödet. 

 

Johan Nordqvist, bandbokare, Musikföreningen Fritz’s Corner 

Nordqvist är den enda med fast anställning på musikföreningen. Han har god överblick över 

organisationen och det är också han som, tillsammans med styrelsen, skriver ansökningar. 

Nordqvist blev vi guidade till genom att en av uppsatsförfattarna är bekant med 

styrelseordföranden i Fritz’s Corner.  

 

Martin Odh, verksamhetsledare, Dramalabbet  

Odh är en av två verksamhetsledare på Dramalabbet. Det är dessa två ledare som har ansvar 

för de olika projekt som teatern driver. Genom detta har Odh en god insyn i hela teaterns 

verksamhet. Det är också Odh som ansvarar för att leda ansökningsarbetet om stöd till 

teaterns verksamhet. Vi blev guidade till och kom i kontakt med Odh genom personliga 

kontakter med en tidigare styrelseledamot på teatern.   

 

                                                
27 A Johannessen & P A Tufte, 2003. 
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Stina Oscarson, konstnärlig ledare och vice VD, Orionteatern AB 

Oscarson har som konstnärlig ledare för teatern aktivt varit en del i den kulturpolitiska 

debatten. I sitt arbete på teatern ansvarar hon för den administrativa ledningen av teatern, 

samtidigt som hon också arbetar konstnärligt. Hon har en god insyn i teaterns 

finansieringsarbete och ansökningsförfaranden. Oscarson kom vi i kontakt med bland annat 

genom ett studiebesök på Orionteatern som Konst, kultur och ekonomiprogrammet 

arrangerade. 

 

Mikael Sandberg, VD, Framtidens mötesplats AB 

Sandberg har en god insyn i de tre biograferna som bolaget äger, varav Rio är en. Han har 

tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare på Folket Hus och Parker, som äger Framtidens 

mötesplats AB, och har således också ett perspektiv på offentliga anslag som sträcker sig även 

utanför de tre biografernas verksamhet. Vi hade kännedom om och kom i kontakt med 

Sandberg genom att en av uppsatsförfattarna tidigare har arbetat på samma arbetsplats.     

 

2.5 Validitet  

Validitet, eller trovärdighet, behandlar i vilken utsträckning som innehållet i kvalitativt 

insamlad data kan påvisas vara, med rimlig sannolikhet, exakta och träffsäkra.28 För att göra 

detta finns det ett antal åtgärder att ta till. Dessa åtgärder är dock ingen garanti, då någon 

sådan inte finns att tillgå inom den kvalitativa forskningen.29 De kan ses som en försäkran om 

att undersökningens data har ”producerats och kontrollerats i överensstämmelse med god 

praxis”30.  

 

I vårt fall har vi i intervjuerna som gjordes till denna studie använt oss av öppna frågor. Dessa 

har varit kopplade till olika teman vi velat beröra. Dessa teman har varit väldigt breda, detta 

för att inte låsa in oss i smala delar av verksamheten som vi inledningsvis spekulerat kunnat 

vara centrala för studien. Vi har haft som utgångspunkt att inte benämna organisatoriska 

begrepp vid våra inledande frågeställningar. Detta för att respondenterna skulle utgå från de 

begrepp man inom respektive organisation använder, inta anamma begrepp som vi använder 

oss av. 

 

                                                
28 M Denscombe, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
Studentlitteratur, Lund, 2009. 
29 M Denscombe, 2009. 
30 M Denscombe, 2009, s 380. 
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Samtliga intervjuer är gjorde på den plats där respondenterna arbetar, i utrymmen avskilda 

från de verksamheter som pågår där. Intervjuerna spelades in digitalt med en god ljudkvalité. 

Detta har gjort att vi i lugn och ro har kunnat lyssna igenom materialet och tydligt kunna höra 

allt som sagts.  

 

Efter att vi valt ut och transkriberat de delar som är empiriskt centrala för studien har vi 

återkopplat dessa delar med respondenterna. Dessa har fått läsa textutkastet och kunna 

återkoppla om de upplever att något blivit felciterat eller kommit ur sitt sammanhang. I 

arbetet med studien har det även förekommit seminarier där material och arbetsprocesser har 

ventilerats med andra uppsatsskrivande och med handledare.  

 

3. Teoretisk referensram  
 

3.1 Vad är New Public Management? 

New Public Management (NPM) myntades som begrepp i början av 1990-talet av forskaren 

Christopher Hood: ”The term was intended to cut across the particular language of individual 

projects or countries”.31 Hood ansåg att det fanns ett behov av ett samlande begrepp för de 

parallellt löpande förändringar som skedde inom den offentliga sektorn.32 Det skall påpekas 

att de idéer som samlas inom detta begrepp främst är skapade av forskarsamhället och inte av 

praktiker. NPM skall dock inte ses som en enhetlig teori utan snarare som en rörelse. NPM-

rörelsen har tilldragit sig stort akademiskt intresse, främst i västvärlden, och underbygges i 

mångt och mycket av en rad olika och inte alltid entydiga teorier och tankar. Michael Power 

liknar på ett karaktäristiskt sätt NPM-rörelsen vid ett kluster av idéer och begrepp kring 

styrning och organisering överförda från den privata sektorn till den offentliga.33 Inom detta 

emellanåt motsägelsefulla och spretande kluster finns dock flera gemensamma 

beröringspunkter.  

 

                                                
31 C Hood, ”The New Public Management in the 1980s: Variations on a theme”, Accounting, Organizations and 

Society, vol. 20, nr 2/3, 1995, s. 94. 
32 R Almqvist, 2006. 
33 M Power, The Audit society: Rituals of verification, Oxford Univ. Press, Oxford, 1999[1997]. 
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3.2 NPM – uppkomst och framväxt 

På samma sätt som forskarvärlden inte kunnat enas om en entydig definition av NPM så går 

åsikterna kring NPM:s uppkomst och framväxt ofta isär. Almqvist presenterar sex olika 

förklaringar som forskningen tagit utgångspunkt ifrån i olika analyser av NPM.  

 

Den första förklaringen hänvisar till ett ”habitat loss” där det traditionella synsättet att styra 

offentliga verksamheter inte längre hängde med i en tid då nätverksbyggande och 

informationsteknologi präglade utvecklingen.34 

 

Den andra förklaringen bygger på en övertygelse om att på grund av den rådande ekonomiska 

situationen i världen så måste beslutsfattarna börja beskåda den rådande finanspolitiken ur ett 

mer kritiskt perspektiv.35 

 

Den tredje förklaringen väljer att se NPM som ett resultat av de högerliberala idéer som 

önskar se ett skifte från den traditionella offentliga byråkratin till ett mer företagiserat 

marknadstänkande.36 

 

Den fjärde förklaringen tar sin utgångspunkt i en argumentering som lyfter fram vad som 

brukar benämnas som de tre E:na. Argumenten grundar sig i att skattebetalarna ska ha rätten 

att veta att deras pengar används ”economically, efficiently and effectively”.37 NPM blir 

enligt denna förklaring ett verktyg för i första hand medborgarna att få insyn i och därmed 

påverka hur deras pengar spenderas.  

 

Den femte förklaringen som Almqvist lyfter fram menar att NPM är en bricka i ett större 

individualiseringsprojekt med nära kopplingar till och starka influenser ifrån den samtida 

Human Resource Management-rörelsen (HRM).38 Kortfattat handlar HRM om att man som 

ledare eller manager ser sina medarbetare som individer och att bidra till deras individuella 

kompetensutveckling genom att sammankoppla deras behov och intressen med 

organisationens dito.39      

 

                                                
34 R Almqvist, 2006. 
35 R Almqvist, 2006. 
36 R Almqvist, 2006. 
37 M Power, 1999[1997], s. 44. 
38 R Almqvist, 2006. 
39 R Pieper, Human resource management: an international comparison, de Gruyter, Berlin, 1990. 
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Den sjätte och för Almqvist mest centrala förklaringen grundar sig i Hoods teorier om NPM 

som en del i en betydligt större förändringsprocess som grundar sig i ett doktrinskifte av den 

offentliga sektorns ”accountability”40. Hood menar att NPM inte skall ses som en reformidé 

som försöker förändra den offentliga sektorns utbud av varor och tjänster utan snarare en 

process där sätten att styra, kontrollera och redovisa produktionen av samma bestående utbud 

är det som NPM söker förändra.41 Utifrån denna ståndpunkt menar Hood att NPM ska ses 

som en kritik av det han kallar för den offentliga sektorns progressiva era – PPA (Progressive 

Public Administration). PPA vilade på två basala managementdoktriner vars främsta uppgift 

var att skapa ett förtroende för verksamheten, något som den privata sektorn inte ansågs klara 

av. De två PPA-doktrinerna, som NPM enligt Hood försöker ersätta, var att offentlig sektor 

skall hållas tydligt och distinkt separerat från den privata sektorn vad gäller 

organisationsstruktur, affärsmetoder, belönings- och karriärssystem med mera och att 

offentlig sektor skall skapa regelverk för att motverka favorisering och korruption bland 

politiker och tjänstemän.  

 

3.3 NPM – innehåll   

Hood menar att också NPM bygger på två centrala doktriner, som står i tydlig motsättning till 

PPA:s dito: att NPM handlar om att minska eller ta bort skillnaden mellan den offentliga och 

den privata sektorn samt ett skifte av betoning på processansvar till resultatansvar.42 Här syns 

tydligt en förskjutning inom den offentliga sektorns ”accountability”. Den gamla PPA-erans 

fokus på att skapa förtroende kom, i takt med att den privata sektorn utvecklades och allt mer 

accepterades som demokratisk, också att inkludera ekonomiska aspekter med grunder i den 

privata sektorn och dess management. Denna värdegrundsliga förskjutning kallar Power och 

Laughlin för ”accountingization”, vilket för dem blir ett samlande begrepp för viljan att 

synliggöra, bryta ned och kategorisera olika verksamheters kostnader som tidigare varit av 

mindre vikt och mer eller mindre odefinierade.43  

 

                                                
40 ”Accountability” är ett svåröversatt begrepp. Nationalencyklopedin översätter ordet till ”ansvar[ighet]”. I 
likhet med Almqvist finner vi inte denna översättning tillräckligt inkluderande, därför väljer vi att använda oss 
av den engelska termen.  
41 C Hood, 1995. 
42 C Hood, 1995. 
43 M Power & R Laughlin, ”Critical theory and accounting”, i M Alvesson & H Willmott (red.), Critical 

management studies, Sage, London, 1992, s. 113-135. 
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Utifrån de två NPM-doktrinerna går Hood vidare och visar på sju dimensioner av 

förändringar av organiseringen44:  

 

1. Ett skifte mot en större disaggregation inom offentliga organisationer. Man delade 

upp den offentliga sektorn inom olika enheter utefter de olika ”produkterna” man 

inom organisationen arbetar med, där var och en av dessa enheter blev egna 

kostnadsställen.  

2. En skiftning mot en större konkurrens, både inom och mellan olika offentliga 

organisationer och med den privata sektorn.  

3. En skiftning mot ett manageraliserat arbetssätt, hämtat från den privata sektorn.  

4. En rörelse mot en ökad betoning av kostnadsmedvetenhet i resursanvändningen. 

Att försöka hitta alternativ för att på mindre kostsamma sätt leverera den offentliga 

verksamheten.  

5. En rörelse mot ”hands-on management”, det vill säga en mer aktiv kontroll av 

offentliga organisationer genom synliga toppmanagers med en mer direkt, 

godtycklig maktutövning på verksamheten.  

6. En förflyttning mot mer explicita och mätbara standarder för arbetet inom den 

offentliga sektorn.  

7. Ett försök att kontrollera hela den offentliga sektorn på ett och samma sätt genom 

att fokusera på att mäta resultat.  

 

Hoods definition av doktriner och dimensioner av förändringar har blivit tongivande för den 

vetenskapliga definitionen av vad NPM som modell innehåller. Lena Agevall har i en analys 

beskrivit NPM:s innehåll utifrån fem ingredienser.45 Dessa ingredienser är styrning och 

kontroll, disaggregering och konkurrens, ledningsroller och empowerment, medborgare/kund 

och empowerment, och ett nytt språk. Även om dessa ingredienser i många fall berör varandra 

så har vi valt att använda oss av en liknande uppdelning för att mer ingående beskriva 

innehållet i NPM. 

 

                                                
44 C Hood, 1995. 
45 L Agevall, Välfärdens organisering och demokratin: en analys av New Public Management, Växjö University 
Press, Växjö, 2005. 
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3.3.1 Styrning och kontroll 

En förskjutning som Hood diskuterar och som tydligt statueras i det styr- och kontrollsystem 

som kopplas samman med NPM är hur utvecklingen gått från att mäta och kontrollera 

processer till att mäta och kontrollera resultat. Samtidigt har detta lett till ett minskat fokus på 

professionen och dess expertis. 

A move towards more explicit and measurable (or at least checkable) standards of performance for 
public sector organizations, in terms of the range, level and content of services to be provided, as 
against trust in professional standards and expertise across the public sector.46 

 

Dessa styr- och kontrollsystem bygger på att man formulerar explicita formella mätbara 

standarder.47 Detta styrsätt kan ”sägas ha ett starkt fokus på ökad effektivitet”48 då man med 

mätbara siffror kan utvärdera och styra verksamheter. Det blir således fokus på hur man kan 

effektivisera en verksamhet utifrån uppsatta mål. Politikernas roll i detta är att utveckla mål 

och utvärdera verksamheternas måluppfyllelse och resultat.49 

 

Styrsystem som mål- och resultatstyrning, benchmarking, granskning/utvärdering, 

kontraktstyrning och prestationsersättning har blivit centrala styrmodeller för att öka 

effektiviteten inom den offentliga organiseringen. Benchmarking och prestationsersättningar 

ska verka motiverande för verksamheterna. Detta genom att erbjuda ersättning för en ökad 

prestation (kopplad till de mål som ska uppfyllas) eller genom att jämföra det resultat som 

verksamheten uppnått med andra organisationer eller verksamheter.50 Ett exempel på en sådan 

jämförelse är hur man i Europa försöker standardisera betygsskalor på högskolor och 

universitet för att kunna jämföra resultat och rangordna olika lärosäten. 

 

3.3.2 Disaggregering och konkurrens 

Denna del bygger på en grundläggande idé om marknaden som den mest effektiva 

mekanismen för organisering. För att kunna åtnjuta de positiva effekter som marknaden 

erbjuder måste man konkurrenssätta offentlig verksamhet, både internt och externt. Denna 

disaggregering går ut på att man företagiserar och kategoriserar enheter inom den offentliga 

sektorn utefter vilken slags verksamhet, eller ”produkt”, som enheten bedriver. Även om 

denna disaggregering inte sker rent juridiskt, genom bildandet av en egen organisation, ser 

                                                
46 C Hood, 1995, s. 97. 
47 C Hood, ”A public management for all seasons”, Public Administration, vol. 69, nr. 1, 1991, s. 3-19. 
48 R Almqvist, 2006, s. 26. 
49 R Almqvist, 2006. 
50 R Almqvist, 2006. 
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man till att varje enhet har sina egna budgetar, uppdrag, affärsplaner och viss del av 

självstyre.51  

 

Disaggregeringen förutsätts för att man ska kunna konkurrera, ”det måste finnas en tydlig 

gräns mellan olika aktörer för att konkurrens ska kunna skapas.”52 Även privatiseringen av 

offentlig verksamhet bygger på tanken att man ska kunna effektivisera verksamheten. Detta 

genom att fristående aktörer ansen kunna uppnå målen med mindre resurser än vad det skulle 

kosta att bedriva den internt. Detta skapar en marknad där konkurrens mellan olika aktörer 

pressar priserna för den offentliga verksamheten. Hand i hand med dessa tankegångar har 

bland annat beställare-/utföraremodeller kommit till användning, där politikerna ser sig själva 

som beställare av verksamhet.53  

 

3.3.3 Ledningsroller och empowerment  

Inom NPM finns det idéer som förespråkar både en centralisering och en decentralisering. 

Denna dubbelriktade empowerment blir möjlig genom förskjutningen av ”accountability”. I 

och med förskjutningen av processfokus till resultatfokus54 har politikerna makten över 

tjänstemännen genom att det är de som formulerar de mål vilka styr verksamheten. Samtidigt 

har de olika enheterna, eller snarare dess chefer eller managers, inom organisationen fått en 

ökad makt genom att ha friare händer att utforma sitt arbete för att uppnå dessa mål.55 Denna 

dualistiska rörelse av empowerment liknas metaforiskt av Christensen och Laegreid vid ett 

tveeggat svärd.56 Detta har också förändrat ledningsrollen. Organisationer leds inte längre av 

professionen, utan av professionella managers som med hjälp av de kvantitativt uppställda 

målen kan mäta, utvärdera och styra verksamheten. Barbara Townley benämner denna 

utveckling som framväxten av en ”abstract management” 57. Ledningsrollen blir frånkopplad 

från en specifik verksamhetskontext, den blir universell då de tekniker man använder sig av 

kan appliceras på helt olika typer av verksamheter. En problematik med detta, menar 

Townley, är att det är svårt att utveckla mål som korrekt mäter den verksamhet som 

organisationen arbetar med. 

                                                
51 C Hood, 1995. 
52 R Almqvist, 2006, s. 27. 
53 R Almqvist, 2006. 
54 C Hood, 1995. 
55 R Almqvist, 2006. 
56 T Christensen & P Laegreid, ”A transformative perspective on administrative reforms” i T Christensen &  
Laegreid (red.), New Public Management: The transformations of ideas and practice, Ashgate Publ. Ltd., 2002.  
57 B Townley, ”The cult of modernity”, Financial Accountability & Managment, vol. 17, nr. 4, 2001, s. 303-310. 
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3.3.4 Medborgare, kund och empowerment 

I och med företagiseringen av den offentliga sektorn har även fokusen på kunden, som i det 

offentligas fall är medborgaren, blivit starkare. Idéer om hur man som medborgare styr 

finansieringen av verksamheter har tagit sig utryck bland annat i modeller där pengar ska följa 

patienten till den vårdinrättning som patienten väljer.58 Ett exempel på detta är det i 

Stockholms läns landsting införda systemet Vårdval Stockholm.59  Även inom skolvärlden har 

liknande system fått fotfäste, där pengarna följer med elevens val av skola. Förutom dessa 

modeller av ökad empowerment för kunden så har det blivit vanligt med olika slags 

medborgarforum där medborgaren kan komma till tals och utöka sin makt gentemot 

politiker.60 Det har också öppnats möjligheter att som medborgare motionera i politiska 

beslutande församlingar via så kallade medborgarförslag.  

 

3.3.5 Nytt språk  

Med de nya idéer som NPM fört in i den offentliga sektorn så kommer också nya begrepp och 

termer. Agevall menar att detta är så centralt att man kan se det nya språkbruket som en i sig 

karaktäristisk del av NPM.61 Exempel på detta nya NPM-språk är att kommuner valt att 

presentera sig som koncerner, att verksamhetsenheter blir resultatenheter samt att medborgare 

blir kunder. Att denna nya språkklädsel inte bara handlar om bokstäver och ord blir tydligt 

hos Leslie S. Oakes med flera som menar att det i första hand är en maktfråga.62 De menar att 

förändringen av språket blir till ett slags ”symboliskt våld” som flyttar tolkningsföreträdet av 

för verksamheten väsentliga begrepp från professionen till ledningen. I en fallstudie från ett 

kanadensiskt museum visar de hur detta symboliska våld genom införandet av affärsplaner 

hotade den autonomi som tidigare präglat arbetet för museets anställda.   

 
 

                                                
58 H Hasselbladh, E Bejerot & R Å Gustafsson, Bortom New Public Management: institutionell transformation i 

svensk sjukvård, Academia adacta, Lund, 2008. 
59 Stockholms läns landsting, Vårdval Stockholm, hämtat: 2010-05-18, 
<www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=45352>. 
60 R Almqvist, 2006. 
61 L Agevall, 2005. 
62 L S Oakes, B Townley & D J Cooper, “Business planning as pedagogy: Language and control in a changing 
institutional field”, Administrative Science Quarterly, vol. 43, nr. 2, 1998, s. 257-293. 
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3.4 Problematik inom NPM  

Då NPM-rörelsen är så pass mångsidig och komplex och inte innefattar en enhetlig teoretisk 

ram så leder den spridda teoribildningen till att en rad tvetydigheter och paradoxer uppstår. 

Agevall lyfter fram tre sådana tvetydigheter och visar på den problematik som kan uppstå.63 

 

För det första pekar Agevall på en problematik kring NPM:s fokusering på kunden. Hon 

menar att det vid en närmare granskning blir svårt att definiera vem som är den faktiska 

kunden. Ibland är det den enskilde individen eller medborgaren genom till exempel olika 

kundvalsmodeller. Sett ur en annan synvinkel så är det istället politikerna när de agerar som 

beställare i en beställare-/utföraremodell. Än mer komplext blir det om man också lägger till 

ett ägarperspektiv. På frågan vem som äger den offentliga sektorn måste det självklara svaret 

vara att det är medborgarna. Paradoxen blir då tydlig när medborgaren kan uppfattas som 

både kund och ägare.  

 

En andra tvetydighet, menar Agevall, handlar om ett annat centralt begrepp i NPM-konceptet; 

marknaden. Inom NPM finns en vilja att flytta olika funktioner från politiken till marknaden 

genom till exempel bolagiseringar och upphandlingar. Det politiska styret över verksamheten 

ska på detta sätt minskas, men i många fall handlar det snarare om att skapa politiskt 

kontrollerade kvasimarknader. Genom regleringar av dessa blir viljan till avpolitisering 

istället bara en förflyttning av den politiska styrningen från politiska nämnder och partipolitik 

till tjänstemän och förvaltning. På ett paradoxalt sätt blir den offentliga verksamheten snarare 

politiserad än avpolitiserad.  

 

Den tredje konflikten som Agevall presenterar är den om att NPM tycks förespråka så väl 

centralisering som decentralisering. Å ena sidan ska politikerna erhålla en större makt och 

styrning över tjänstemän och förvaltning genom bland annat målstyrning. Å andra sidan skall 

samma tjänstemän och deras chefer få en ökad handlingsfrihet för att uppnå dessa mål genom 

skiftet från processansvar till resultatansvar. Här uppstår en problematik kring vem som 

innehar makt och därmed ansvar, något som kan leda till spänningar i verksamheten. 

 
 

                                                
63 L Agevall, 2005.  
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4. Empiri  
 

4.1 Förändringar inom Stockholm stads kulturförvaltning 

De senaste åren har det skett en del organisatoriska förändringar inom kulturförvaltningen i 

Stockholm. En av de större förändringarna var att man 2005 slog ihop enheterna för 

integrationsstöd och kulturstöd till en gemensam enhet. Detta ledde enligt handläggaren 

Monica Christensen till att man i stort sett slog ihop direktiven för de olika stöden. Detta var 

inte en helt enkel ekvation då kulturanslagen varit och är resultatinriktade, medan 

integrationsstöden tidigare var baserade på deltagande, till exempel utifrån hur många 

medlemmar en förening har. Resultatet beskriver Christensen som att integrationsstödet 

genomgick den största förändringen genom att mer anpassas efter en resultatinriktning. I och 

med den förändringen kom det också en större fokus på integrationsfrågor i kulturstödet. 

Detta väckte nya frågor hos handläggarna som arbetade med kulturstöd. Christensen beskrev 

det hela: ”Jag är inte van att tänka integration, och hur får man ihop det där, och vad är 

integration”64. Organisationen kom att heta Avdelningen för kultur- och integrationsstöd.  Det 

dröjde inte många år förrän nästa förändring. Vid årsskiftet 2009/2010 blev det återigen dags 

att få ett utökat uppdrag och också ett nytt namn – Kulturstrategiska avdelningen. Denna 

förändring som fortfarande är i sin linda handlar om att avdelningen ska arbeta mer proaktivt. 

Hur detta kommer att utforma sig är i dagsläget inte helt klart då man väntar på en ny chef 

som ska genomföra organisationsförändringen. Ett konkret uppdrag som har tillkommit i och 

med förändringen är att handläggarna, som tidigare egentligen enbart arbetade med 

stödfrågor, nu också skriver tjänstemannautlåtanden i kulturstrategiska frågor berörande hela 

kulturförvaltningens verksamhet. 

 

I vår intervju med Christensen framkommer en bild av att förändringar som skett vid politiska 

majoritetsskiften varit ganska små. Ett exempel på en sådan mindre förändring är att stödet till 

samlingslokaler och studieförbund minskat varje gång det varit ett borgerligt styre. I övrigt 

har det funnits en ganska samstämmig linje bland alla partier. Kring de större kulturpolitiska 

målsättningarna och kring bland annat synen på kulturpolitiska prioriterade grupper har 

Christensen inte upplevt någon större skillnad mellan de olika politiska blocken. Under den 

senaste mandatperioden ser dock Christensen att detta har börjat förändrats. Ett exempel hon 

                                                
64 M Christensen, handläggare, Stockholm stads kulturförvaltning, Stockholm. Intervju 2010-05-06 kl 13.03 – 
14.19. 
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lyfter är hur man från politiskt håll istället för att öka kulturanslagen valt att tillföra så kallade 

incitamentspengar som ska stärka möjligheter till ökade egna intäkter hos de fria 

kulturaktörerna. Med dessa incitamentspengar har man bland annat skapat en ny fond, Fonden 

innovativ kultur som Christensen beskriver lett till en förskjutning av hur man arbetar med att 

stödja det fria kulturlivet. I ansökningar till fonden behöver man inte vara resultatinriktad, 

något som tidigare varit utgångspunkten för avdelningens arbete. Fonden ger medel till 

processinriktad verksamhet, i den mening att medel ges till projekt som syftar till att skapa 

möten mellan utbildningar, kultur och näringsliv. En annan tanke med fonden är att den, 

förutom att fördela pengar, ska ”vara coachande”65, att man genom fonden vill bygga upp ett 

nätverk som ska kunna ”tipsa folk om samarbete med andra och ha kontakter ute mot 

näringslivet”66. I och med att kulturpolitiken ska bedrivas med en armlängds avstånd så 

gjorde man en offentlig upphandling kring uppdraget att driva fonden. Samtidigt är arbetet 

fortfarande ganska starkt knutet till avdelningen och till kulturnämnden. Idag sitter bland 

annat Christensen med i styrgruppen till fonden. I styrgruppen arbetar de bland annat med att 

gallra ut vilka av de inkomna ansökningarna som går vidare till en hearing för vidare 

bedömning.  

 

En annan del i den så kallade incitamentsstrukturen är att man börjat ge stöd till 

internationella kulturutbyten. Detta har lett till en förändring av synen på kulturstödets 

inriktning där man tidigare ”har tittat på […] vad får stockholmspubliken”67. I och med 

införandet av stöd till internationellt kulturutbyte så stödjer man nu även sådant som inte 

riktar sig till en stockholmspublik, utan som stärker den enskilde kulturaktören. Stödet kan 

bland annat delfinansiera att en konstnär deltar i internationella kulturutbyten. Christensen 

beskriver att ”det är ju det här tänket med entreprenörskap […] vi försöker ju då stärka deras 

möjligheter till nya intäkter”68. De nya incitamentspengarna är idag en väldigt liten del av den 

totala stödverksamheten. Den övriga stödverksamheten har inte genomgått lika drastiska 

förändringar. Just nu har avdelningen ett uppdrag att se över hela stödsystemet.  

 

En annan förändring som Christensen har upplevt är hur man på senare tid mer och mer har 

sett på kulturpolitiken, ”de senaste åren så har ju det här med aspektpolitiken blivit 

                                                
65 M Christensen, 2010. 
66 M Christensen, 2010. 
67 M Christensen, 2010. 
68 M Christensen, 2010. 
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tydligare”69, alltså en tydligare syn på hur kulturpolitiken kan samverka, eller samspela, med 

andra politiska områden. Utöver detta så upplever Christensen ett nytt skifte i politiken inom 

Stockholms stad då kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt flera gånger offentligt gått ut ”med 

saker som ännu inte är beslutade”70. Detta handlande är något som retat såväl den politiska 

oppositionen som kulturlivets aktörer. Till exempel så offentliggjorde kulturborgarrådet ett 

tjänstemannaförslag till en generell sänkning av verksamhetsstöden innan beslut var fattat i 

nämnd. Detta leder till en annan typ av kommunikation, förslag hinner inte förankras i 

politiken och sedan återkopplas i en diskussion med inblandade aktörer. Det går från ett 

tjänstemannaförslag till kulturborgarrådet, som publicerar det på sin blogg i vetskap om att 

förslaget kommer gå igenom då de har en majoritet i nämnden.  

 

4.2 Stockholms stads kulturstöd 

Inom Stockholm stads kulturförvaltning verkar den Kulturstrategiska avdelningen med att 

stödja Stockholms fria kultur- och föreningsliv. Genom en rad olika stödformer så ger 

avdelningen ekonomiskt stöd till främst professionella verksamheter och projekt. 

Avdelningen förmedlar även ekonomiskt stöd till föreningar som arbetar med integrations- 

och minoritetsfrågor.71  

 

4.2.1 Verksamhetsstöd och projektstöd 

Ekonomiskt stöd delas ut till föreningar, organisationer och företag i två huvudsakliga former. 

För kontinuerlig verksamhet som normalt sträcker sig över ett kalenderår finns 

verksamhetsstöd och för projekt av engångskaraktär finns projektstöd. Verksamhetsstödet är 

ettårigt och ett beviljat anslag innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bland riktlinjerna som 

ställts upp för de två stödtyperna av Kulturstrategiska avdelningen nämns bland annat:  

 

• att stödet skall vara riktat till publika verksamheter som anses vara av konstnärlig och 

kulturpolitisk betydelse.  

• att stödjet skall prioritera och främja verksamheter som riktas till barn och unga, är 

nyskapande, skapar mångfald i utbudet och/eller bidrar till en jämn geografisk 

fördelning.  

                                                
69 M Christensen, 2010. 
70 M Christensen, 2010. 
71 Stockholm stads kulturförvaltning, Kulturstrategiska avdelningen, hämtat 2010-04-27, 
<www.kultur.stockholm.se/default.asp?id=28951&PTID=28894&refid=1307>. 
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• att särskild uppmärksamhet skall ges till verksamheter som riktar sig till svagt 

företrädda målgrupper i stadens kulturliv. 

• att en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland såväl publik som utövare 

eftersträvas. 

• att de verksamheter som beviljas stöd så långt som möjligt skall förläggas i lokaler 

med tillgång även för personer med funktionshinder.72   

 

Anledningen till att verksamhetsstödet är ettårigt utformat beror på att det är svårt för 

förvaltningen att veta hur budgeten kommer att se ut det nästkommande året; ”man kan inte 

lova någonting man inte vet att man har.”73 Christensen berättar att man på Statens kulturråd 

(Kulturrådet) för några år sedan gick över till ett treårigt stöd, något de fick kritik för just på 

grund av att de inte kunde gå ut att lova organisationer stöd för nästkommande år då budgeten 

ännu inte var fastställd. Detta har Kulturrådet dock löst genom en avtalsskrivning där det 

treåriga stödet gäller om ekonomin tillåter. Vid valår uppkommer också en problematik då 

förvaltningen inte alls vet vilka som kommer att ta beslut om nästkommande års budget. Vid 

förra valåret löste man det genom att man betalade hälften av föregående års stöd och 

hänvisade till att vidare beslut skulle tas senare.  

 

Stockholms stads verksamhetsstöd beskriver Christensen som ”väldigt historiskt baserat”74, 

vilket är problematiskt i den mån att det blir en låsning, ”det är jättesvårt att komma in och ha 

en miljon över till en ny grupp”75. Det är svårt att ta bort ett verksamhetsstöd till en 

verksamhet som har höga fasta kostnader. De som befinner sig i verksamhetsstödsgruppen 

upplever alla förändringar som höjningar eller sänkningar, trots att stödet vilar på tanken att 

det är ett årligt stöd utan garanti att man ska få det kontinuerligt. Systemet är utformat så att 

stöd över 300 000 kronor beslutas i kulturnämnden, så för förändringar krävs att det finns en 

politisk majoritet i de större anslagen. Det har också gjort att de fria kulturaktörerna bedriver 

en stark lobbyverksamhet gentemot de beslutsfattande politikerna. Christensen upplever detta 

särskilt inom teaterområdet. Dessa faktorer, i kombination med att budgeten i stort inte 

förändrats, har gjort att systemet låst sig, att det är svårt för nya aktörer att få 

verksamhetsstöd. I årets föredelning försökte man öppna upp verksamhetsstödet för nya 

                                                
72 Stockholm stads kulturförvaltning, Riktlinjer och villkor, hämtat 2010-03-29, 
<www.kultur.stockholm.se/Kulturstod/Editorial/EPT/Blanketter/Blanketter/Riktlinjer-och-nya-villkor.pdf>. 
73 M Christensen, 2010. 
74 M Christensen, 2010. 
75 M Christensen, 2010. 
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organisationer genom att göra en femprocentig sänkning av alla verksamhetsstöd (utom de 

som arbetar mot barn och unga). Detta ledde fram till en stark reaktion från främst 

teatergrupperna som upplevde en sänkning. Men beslutet gick igenom politiskt och det 

öppnade upp för nya organisationer att kunna få verksamhetsstöd. En annan förändring som 

skett under den senaste mandatperioden är att enskilda personer med F-skattsedel kan ansöka 

om stöd från förvaltningen. Man behöver alltså inte längre vara en organisation i form av en 

juridisk person för detta.  

 

Projektstödet fungerar också som en väg in till verksamhetsstödet; ”det är väldigt svårt att få 

verksamhetsstöd om du inte har haft projektstöd”76 och ”eftersom förväntningarna är så pass 

stora på fortsatt stöd”77 så ger man inte det till något som man inte känner till, man måste se 

om ”är det en kontinuerlig verksamhet, håller det här?”78 Det räcker inte med en bra idé; ”det 

handlar inte bara om det konstnärliga det handlar också om ’orkar man’ […] att vara konstnär 

i det här klimatet i Stockholm är ju svårt, för det är sådan konkurrens”79.  

 

I både projekt- och verksamhetsstöd är det det konstnärliga i verksamheten som handläggarna 

har i fokus när de bedömer ansökningarna. Till sin hjälp använder man sig av rådgivande 

referensgrupper som tar del av mycket kultur. Vid bedömningen av projekt så ser 

referensgruppen mycket till den konstnärliga idén, om de anser att den är intressant, medan 

handläggaren också avväger om projekten verkar ”helt gröna”80 och om de tänker 

marknadsföringsmässigt; ”det är jättebra med en konstnärlig idé men ni måste också ha en 

plan för att nå ut”81.  

 

Christensen har själv också uppmärksammat en paradox kopplat till de ansökningsblanketter 

de utformat, ”det vi tittar på framför allt är ju det konstnärliga […] men vi frågar ingenstans 

riktigt uttryckligen”.82 I dagarna håller de på att se över ansökningsblanketterna för att mer 

tydligt fråga om innehåll – hur och varför verksamhet eller projekt ska genomföras. ”Det är 

också av respekt, att visa att det är det här vi tycker är viktigt.”83  

 
                                                
76 M Christensen, 2010. 
77 M Christensen, 2010. 
78 M Christensen, 2010. 
79 M Christensen, 2010. 
80 M Christensen, 2010. 
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Idag menar Christensen att de kvantitativa inslagen i ansökningar och redovisningar främst 

används för diverse statistik, inte i utvärdering av verksamhet, till exempel att man genom 

statistiken kan mäta om stödet som riktats till en viss grupp har ökat eller minskat, ”det är ju 

ändå en offentlig förvaltning och vi ska kunna serva med den typen av siffror”.84 Tidigare var 

det väldigt populärt hos politiker att se hur mycket varje verksamhet kostade per besökare, 

något som Christensen upplever har förändrats. 

 

4.2.2 Kulturbonus 

År 2008 delade Kulturförvaltningen för första gången ut den så kallade kulturbonusen efter ett 

initiativ från den borgerliga majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige. Kulturbonusen, 

som också är en del i incitamentsstrukturen, anslås till de aktörer inom Stockholms kulturliv 

som uppbär verksamhetsstöd och syftar till att ”bygga en ny finansiell plattform för 

kulturlivet där ökat deltagande och samarbete med näringslivet är viktiga beståndsdelar.”85 

Bonusen fördelas utifrån fyra parametrar – ”andel egna intäkter, ökning av de egna intäkterna, 

andel barn- [sic!] och ungdom i publiken samt ökning av andelen barn och ungdom i 

publiken.”86 Den kulturorganisation som i sin verksamhet har en hög egenfinansiering, hög 

andel barn och unga i publiken och/eller har ökat dessa parametrar kan alltså ta del av denna 

bonus.  

 

Christensen upplever att bonusen är något förvirrande, organisationerna som uppehåller stöd 

”har ingen aning om varför man får eller inte”87. Hon upplever inte heller att organisationerna 

har förändrat sin verksamhet efter införandet av bonusen. Det har varit ett stort fokus på att 

man som kulturorganisation ska spela mer lättköpta pjäser för att kunna ta del av bonusen 

men Christensen förtydligar att det även kan röra sig om att ökningen av egna intäkter kan 

handla om att ”hyra ut sin lokal när man inte använder den”.88 Att planera om verksamheten 

för att få utökad bonus, genom att till exempel spela mer barnteater ser inte Christensen som 

ett lönande drag. När man spelar för barn och unga får man mycket mindre intäkter, något 

som bonusen inte kommer att kunna täcka upp. Från början skulle pengarna som delades ut i 

                                                
84 M Christensen, 2010. 
85 Stockholm stads kulturförvaltning, Förslag om bonussystem till det fria kulturlivet, KUN 2007-12-04 Nr. 12, 
2007. 
86 Stockholm stads kulturförvaltning, Bonus, hämtat 2010-04-27, 
<www.kultur.stockholm.se/default.asp?refid=28812&id=29339&Menyval=2>. 
87 M Christensen, 2010. 
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bonusen vara riktade till att öka de egna intäkterna, allt från att förlänga spelperioder eller 

utöka marknadsföring, men nu får man använda dessa medel hur man vill. 

  

Bonussystemet har varit livligt omdebatterat och stundtals starkt ifrågasatt av såväl den 

politiska oppositionen i Stadshuset som av stora delar av det fria kulturlivet i staden. En 

enkätundersökning bland samtliga kulturorganisationer som uppburit verksamhetsstöd (och 

således haft tillgång till bonussystemet) som utförts av Svenska Dagbladet visar att över 

hälften av dem som deltagit i undersökningen anser att systemet ej är bra och att det ej bör 

finnas kvar.89 Det skall också påpekas att bland de negativa till systemet har flertalet tagit del 

av bonuspotten.  

 

Kritiken från de fria grupperna grundar sig bland annat i att bonusen delas ut i efterskott och 

därför inte går att inkludera i en budget, att systemet riskerar att påverka de konstnärliga 

processerna när ett så starkt fokus läggs på att öka intäkterna samt att fokuseringen på barn- 

och ungdomskultur är missgynnsam för de som enbart till exempel spelar teater för vuxna.90 

Den sistnämnda orättvisan blir enligt den politiska oppositionen dubbel; även de som enbart 

spelar teater för barn och unga missgynnas när de omöjligen kan höja andelen barn och unga i 

sin publik.91 Oppositionen menar också att de faktiska summorna som når 

kulturorganisationerna över lag är så små att de enbart får en marginell effekt på 

verksamheten, samtidigt som det kräver en omfattande och tidskrävande administration för 

grupperna. Detta visar sig också om man ser till exempelvis att Orionteatern 2009 tilldelades 

36 392 kronor i bonus92 samtidigt som deras totala omsättning för år 2007 var närmare tio 

miljoner kronor.93    

 

 

                                                
89 L Kalmteg, ”Kulturaktörer säger nej till bonus”, SvD, 2010-01-24. 
90 L Kalmteg, 2010. 
91 Stockholm stads kulturnämnd, Protokoll nr. 13/2007, 2007. 
92 Stockholm stads kulturförvaltning, Bonusfördelning 2009, hämtat 2010-04-27, 
<www.kultur.stockholm.se/Kulturstod/PFD%20info%20och%20statistik/bonus%20till%20hemsidan.pdf>. 
93 Orionteatern AB, Ansökan om verksamhetsstöd för år 2009, Stockholm stads kulturförvaltning, Dnr. 
133/3472/2008. 
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4.3 Fyra fria kulturorganisationer 

 

4.3.1 Biografteatern Rio 

Biografteatern Rio är en del av aktiebolaget Framtidens Mötesplats AB. Bolaget ägs av 

riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP), som är en medlemsorganisation för 

folkparker och Folkets Hus runt om i landet. I bolaget driver man förutom Rio två andra 

storstadsbiografer – Spegeln i Malmö och Roy i Göteborg. Rio har i dagsläget bedrivit 

verksamhet i drygt ett år och är det senaste tillskottet i bolaget. Bolaget och dess VD Mikael 

Sandberg har sitt säte i Stockholm. Bolagsstyrelsen har formulerat ett ägardirektiv där man 

bland annat anger att ambitionen är att ”nå ett nollresultat”94.  

 

Rio har två verksamhetsansvariga anställda på vardera 75 procents tjänst. När man gick ut 

med tjänsterna förklarar Sandberg rekryteringsprocessen som att man ”inte sökt en traditionell 

biografföreståndare, utan snarare sökt en producent. […] Det är då vi känner att det kan börja 

hända något, att man inte bara är en biografföreståndare utan mycket mycket mer än så”95. 

Förutom de två verksamhetsansvariga så har man anställda biografmaskinister och 

kassapersonal. En viktig och nödvändig del för biografens arrangemang är volontärer. För att 

stärka en ideell del i verksamheten har det startats en stödförening till Rio. Sandberg ser att 

denna förening, som ännu är i sin linda, kan komma att fungera dels som en stödförening men 

också kan komma att bedriva verksamhet, komma med direkta verksamhetsförslag och 

fungera som ett slags bollplank till de verksamhetsansvariga. Den ideella delen är något som 

Sandberg ser som mycket positiv, det är något speciellt ”när en ideell verksamhet verkligen 

fungerar. Då händer det någonting som aldrig någonsin händer när man bara har anställd 

personal”96, med en fungerande och bra ideell organisation förstärks ”den entusiasmen och 

nästan magin som kan uppstå i ett kulturellt samanhang”97.  

 

Biografteatern Rio har ett tvådelat syfte med sin verksamhet. Det ena bygger på den lokala 

verksamheten och Sandberg menar att det inte är en tillfällighet att bolaget som äger 

biografen heter just Framtidens Mötesplats AB. Med bolagets tre biografer vill man skapa ett 

alternativ till exempelvis SF:s filmstäder, som Sandberg menar ser exakt likadana ut var du än 

                                                
94 M Sandberg, VD, Framtidens Mötesplats AB, Stockholm. Intervju 2010-04-19 kl 13.56 – 15.08.  
95 M Sandberg, 2010. 
96 M Sandberg, 2010. 
97 M Sandberg, 2010. 
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befinner dig i landet. Istället vill Rio utvecklas åt sitt eget håll utifrån sina unika 

förutsättningar där filmen förvisso är den viktiga grundpelaren i verksamheten, men där det 

också ska gå att göra mycket annat. Ett exempel är det lyckade projektet Filmfrukost där 

besökaren serveras frukost till filmvisningen. Att hela filmvisningsverksamheten har sin 

grund i att visa kvalitetsfilm är också ett sätt att genom utbudet profilera sig som en alternativ 

kulturell mötesplats. Rio befinner sig just nu i en sökande fas där olika verksamhetsformer 

provas och Sandberg ser en framtid där en sådan biograf aldrig kommer att hitta fram. Att 

”sökandet är en del av poängen med varför Rio just är Rio. Det blir aldrig färdigt.”98  

 

Det andra syftet med Rio och de andra storstadsbiograferna har varit att fungera som ett 

skyltfönster för FHP:s medlemsorganisationers biografverksamhet. Tidigare har man inte 

genom medlemmarna funnits med någon biografverksamhet i de centrala delarna av 

Stockholm, Göteborg och Malmö. FHP:s medlemmar har istället funnits på mindre orter och 

har ofta en eller två visningar per vecka på sin repertoar. Detta, menar Sandberg, har gjort att 

rörelsen varit nästintill osynlig som film- och kulturpolitisk aktör. Möjligen har man figurerat 

i glesbygdspolitiken. Ett konkret exempel på detta som Sandberg nämner är att det uppstod en 

problematik kring de rättigheter FHP förskansat sig för de digitala direktsändningarna av 

opera från Metropolitan i New York. Från Metropolitans håll påpekades en brist hos FHP just 

i och med avsaknaden av biografer centralt i de största städerna, en problematik som löstes i 

och med anskaffandet av de tre nya storstadsbiograferna. ”Syns man inte, finns man inte”99, 

sammanfattar Sandberg. 

 

Att Rio och Framtidens Mötesplats AB under sin ännu relativt korta levnadsperiod redan 

kommit långt med sin verksamhet och sina visioner bekräftas, enligt Sandberg, av att FHP år 

2009 utsågs till ”Best Entrepreneur of the Year” av det europeiska kvalitetsbiografnätverket 

Europa Cinemas.100 Något som Sandberg menar att FHP aldrig fått ”utan de tre 

storstadsbiograferna. De har varit helt avgörande. Just tänket kring Framtidens Mötesplats. 

Att vi gått mot strömmen när andra backat. […] Försökt satsa och bevisa någonting.”101 

 

                                                
98 M Sandberg, 2010. 
99 M Sandberg, 2010. 
100 Folkets Hus och Parker, Europeiskt filmpris till Folkets Hus, hämtat: 2010-05-20, 
<www.fhp.nu/Hem/Nyheter/2009/Europeiskt-filmpris-till-Folkets-Hus/>. 
101 M Sandberg, 2010. 
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När Sandberg tillfrågas om hur Rios verksamhetsplanering ser ut så berättar han att det finns 

en halvårsvis övergripande planering, men han påpekar också att ”man kan ju inte riktigt 

detaljplanera […] saker och ting händer som man inte riktigt har koll på”102. 

Biografbranschen säger Sandberg ”har extremt korta puckar. […] På måndagarna […] så 

bestäms det vilka filmer som ska gå kvar på fredag, alltså fem dagar senare.”103 Även om Rio 

är en alternativ biograf så påverkar detta verksamhetsplaneringen. Sandberg återkommer till 

att verksamheten på Rio är och bör fortsätta vara sökande och att man kan säga ”att 

verksamheten hela tiden utvärderas, varje vecka egentligen. Även om det sker en 

sexmånaders grovplanering”104.   

 

I det sökande skede som Rio, enligt Sandberg, befinner sig i så präglas 

verksamhetsplaneringen av såväl chanstagningar som mer rationella val. ”Jag tror man ska 

kunna känna åt båda håll. Det finns ju så kallade prestigeprojekt. Sådana som man tror 

kommer ta några år innan de sätter sig […] De kan vara viktiga för att tydliggöra någon slags 

profil.”105 Sandberg påpekar att man i den sökande fasen också måste våga ta chanser. Ett 

exempel på ett projekt som inte lyckades var försöket med att visa filmklassiker. Trots att man 

då kunde komma runt biografbranschens kortsiktighet och i god tid presentera ett fullständigt 

halvårsprogram så kom inte publiken i tillräcklig utsträckning och man fick inte heller andra 

pluspoäng.  ”Vi tänkte rätt, men det blev inte bra. Därför tar vi bort det.”106 Parallellt med 

detta projekt började man också visa barnfilmsklassiker utifrån samma upplägg, något som 

blivit en succé; ”då kör man ju vidare på det”107. Sandberg sammanfattar det med att ”Det är 

ju inte alldeles lätt att hitta rätt. Vissa saker dissar man därför att de inte har så stor betydelse. 

Vissa saker kanske man kämpar lite extra med.”108 

 

Sandberg och föreståndarna har ett möte varannan vecka då man diskuterar verksamheten. Att 

föreståndarna sedan arbetar självständigt med verksamheten är viktigt; ”Det är inte någon 

gång som jag gått in och sagt att ’det kan ni inte göra’, utan har de känt att ’det här vill vi 

testa’ så är jag positiv till det”109.  Detta synsätt återspeglas också i ansökningsförfarandet, där 

det är föreståndarna som sköter såväl blanketter som kommunikationen med stödgivarna; ”det 
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är deras roll som producenter […] att de kan få ur sig visionen”110. Rio finansierar idag sin 

verksamhet utifrån egna intäkter på runt en miljon kronor och olika sorters offentligt stöd på 

ungefär 400 000 – 450 000 kronor. Utöver detta har man också ett samarbetsavtal med ABF 

som generar intäkter på cirka 100 000 kronor och man får även stöd av Svenska filminstitutet 

och Europa Cinemas.  

 

Det offentliga stödet ser man som mycket centralt för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Sandberg menar att det offentliga stödet ”är helt nödvändigt, det skulle aldrig gå att driva den 

här typen av verksamhet kommersiellt, det är inte möjligt, och inte önskvärt heller för då 

skulle man behöva göra […] våld på sig själv och på sina idéer”111.  

 

Rio fick första verksamhetsåret ett projektstöd från Stockholms stad och har inför 2010 blivit 

beviljade verksamhetsstöd. Sandberg är glad över att ha kunnat få verksamhetsstödet, ”man 

kan ju tycka att 200 000  inte är så mycket samtidigt är det ju så att det inte är helt enkelt att 

komma in i den här bidragssvängen […] Projektbidrag kan man ju alltid få i massa olika 

sammanhang men verksamhetsbidrag är inte så lätt att få.”112  Nu när man får 

verksamhetsanslagen hoppas man på att kunna öka denna finansiering och kunna utveckla 

verksamheten utifrån den profilen man har. ”Vi behöver de här stöden för att kunna hålla den 

profil som vi vill hålla”113 och ”det hoppas vi att Stockholms stad också ska se och 

förhoppningsvis gör de det eftersom de släppte in oss i verksamhetsbidragsgänget”114 

Verksamhetsstödet i Stockholms stad är i jämförelse med det stöd som bolagets två andra 

biografer relativt lågt (i Malmö 1 000 000 kronor, Göteborg 800 000 kronor). 

 

Sandberg tror att det som gjorde att Rio fick verksamhetsstöd var ”en bra skriven ansökan, lite 

muntlig kontakt och att vi blev lite inne i kultursvängen”115. Till detta tillägger han att Rio 

under det inledande året fått många vänliga ord, att de inte direkt konkurrerar med någon 

liknande verksamhet och att de kanske uppfattats som något fräscht i andras ögon. Samtidigt 

så upplevde Sandberg en problematik eller konkurrens inom det fria kulturlivet i Stockholm. 

Det hördes upprörda toner kring att man inte tänkte på dem som redan hade verksamhetsstöd 
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från Stockholms stad när man valde att ta in nya organisationer i systemet. Han upplever det 

som mycket tråkigt att det fria kulturlivet hamnar i en sits där man slår mot varandra. 

 
Gällande det kommunala verksamhetsstödets utformning anser Sandberg att detta inte är så 

styrande, man ska i stort bara beskriva vad man vill göra. Han upplever inte heller att det är 

orimliga krav som ställs på redovisningen av verksamhetsanslagen, ”vi är medvetna om vad 

de vill se så det får man ju ha koll på”116. En problematik man som biograf har i 

ansökningsprocessen är att man inte har en aning om vilken film man ska visa om tre veckor. 

Därför blir deras ansökningar mycket till att visa inriktningen av verksamheten, ”vi kan inte 

berätta vad vi ska göra, för vi vet inte vad vi ska göra, de får lita på våra goda intentioner”117. 

Ansökningsförfarandet ser Sandberg inte som en stor del av arbetet utslaget på ett år, ”när det 

väl är dags blir det några kvällar och nätter.”118 Det blir ett kort men intensivt arbete. Att 

beskedet om verksamhetsanslaget kommer i december är inte en större problematik för 

biografen, ”där är inte vi lika sårbara, för en […] teatergrupp måste det vara skit, hur 

kontrakterar man skådespelare?”119 Samtidigt förstår inte Sandberg varför det är så kort 

framförhållning i nästan alla kommuner. I det klimat som nu råder med ettårigt stöd så gäller 

det ”många gånger att man har is i magen”120. Det är viktigt med en personlig relation med 

tjänstemän och även politiker för att veta ungefär hur stödet kommer att bli nästkommande år. 

Som ett exempel på hur man skulle kunna arbeta mer långsiktigt hänvisar Sandberg till 

Emmaboda kommun och hur de där skriver femårsavtal med Folkets Hus-biografen där. 

Sandberg säger att ”I de bästa av världar, visst hade det varit trevligt om det var som i 

Emmaboda överallt”.121  

 

Något Sandberg påpekar är att projektbidragen däremot på senare år har förändrats. Han 

beskriver förändringen av vissa projektbidrag som så att man nu måste ”redovisa ihjäl sig 

efteråt, det finns ingen gräns på hur mycket de ska veta, hur mycket som ska vara mätbart”122 

att det nästan går till en gräns då man säger ”’ta tillbaka era pengar för helvete, vi kan inte 

svara på alla dessa frågor, det finns inte en möjlighet.’”123 Denna förändring ser han har 

kommit med EU:s projektbidragsbyråkrati och som nu ”tyvärr […] kommuner, landsting, 
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filminstitutet har börjat ta efter lite”124. Dessa krav är något som inte ställdes på den ideella 

sektorn för 15-20 år sedan. Då kunde redovisningarna vara lite ruffiga och spretiga, det var 

det som kom ut av verksamheten som var det viktigaste. 

 

4.3.2 Dramalabbet 

Dramalabbet är organiserat som en ideell förening med säte i Stockholm. Som många andra 

fria teatergrupper har de en egen scenlokal där de bedriver sin verksamhet. Föreningen är 

uppbyggd kring en styrelse, en ledningsgrupp och olika tillfälliga projektgrupper.125 I 

ledningsgruppen finns två verksamhetsledare med exekutivt ansvar anställda. Den övriga 

organisationen, förklarar Martin Odh, är till stor del ideell; ”vi har väldigt många ideellt 

involverade i verksamheten, så det är många människor som drar ett litet strå till stacken”126. 

Utöver de två anställda verksamhetsledarna har man även en ekonomiansvarig anställd på 20 

procent.  

  

Styrelsen ger ledningen dess uppdrag. De mer konkreta produktionerna föds i 

ledningsgruppen och går till styrelsen för godkännande i ett gemensamt repertoarråd. I dag 

återfinns ungefär samma människor i styrelsen som i ledningsgruppen, något som Odh 

beskriver som att ”styrelsen är mer hands on än vad vi egentligen tycker är nyttigt.”127 

 

Organiseringen av arbetet sker som tidigare nämnts genom olika projekt. Kring de 

produktioner man sätter upp på den egna scenen brukar man anställa personal på som längst 

två månaders kontrakt. Denna starkt projektinriktade organisering gör även att en stor del av 

verksamhetsledarnas arbete går ut på att söka olika projektanslag. Odh beskriver sin 

verksamhetsledartjänst innehållsmässiga tidsfördelning som att 50 procent går till att leda 

ansökningsarbete, 25 procent att utföra projekt, 25 procent att redovisa projekt samt 

ytterligare 25 procent till att vara konstnärligt aktiv i projekten, ”hur det nu går ihop?”128  

 

Dramalabbet jobbar efter ett mycket tydligt internt uppdrag, som Odh poängterar kommer 

inifrån organisationen och inte från dess omgivning i form av direktiv eller krav. Detta är att 
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arbeta ”för att utveckla och föra fram den nya, unga dramatiken.”129 Som enda teaterscen i 

Sverige med fokus på enbart nyskriven dramatik kan man således också titulera sig som 

”Sveriges scen för nyskriven dramatik.”130 Att föra fram denna nyskrivna dramatik gör man 

genom att bland annat delta i samarbetsprojektet Ny text! som drivs av Riksteatern och genom 

att anordna offentliga läsningar (readings) av nyskrivna manus under etiketten Färskpressat. 

På senare år har Dramalabbet också arbetat för att bli mer internationella. Detta var från 

början en avstickare från det ursprungliga uppdraget, men har nu integrerats som en del i den 

löpande verksamheten. Som en del i detta är man medlem i Dramatic Laboratory Network, ett 

europeiskt nätverk för nyskriven dramatik.  

 

Planeringen sker, enligt Odh, med en ”förhållandevis kort framförhållning.”131 Han förklarar 

vidare att detta ”ligger i sakens natur. […] Eftersom vi letar efter nyskriven dramatik så kan vi 

inte säga att vi ska spela Shakespeare, som vi vet finns. […] Vi måste spela det som är så 

färskt som möjligt”.132 Man har en rad moment i verksamheten för att komma i kontakt med 

dramatiker och knyta dem till teatern för produktioner. Genom reading-verksamheten 

Färskpressat vill Dramalabbet, menar Martin Odh, bidra till att låta ”dramatikern testa sin 

text på en publik”133 med hjälp av professionella skådespelare och ser därför helst att det inte 

är färdiga verk som läses. Från Färskpressat hämtar man cirka en tredjedel till det som senare 

blir produktioner. Men redan innan har en gallringsprocess skett då teaterns dramaturgiat 

sållat bland de cirka 100-150 texter som inkommer varje år. Den andra stora inloppskanalen 

av texter till dramaturgiatet är det rikstäckande Ny text!-samarbetet som Dramalabbet har med 

bland andra Riksteatern. Där sker gallringar av kortare texter på såväl regional som nationell 

nivå där Dramalabbet i slutskedet väljer ut en text att arbeta vidare med. För detta får, 

förklarar Odh, ”vi en slant från Riksteatern för att utveckla den texten tillsammans med 

dramatikern och om vi vill fortsätta så har vi förtur att producera den”.134 Den andra 

tredjedelen kommer genom nätverket Dramatic Laboratory Network. Den sista tredjedelen 

består av rena beställningsverk. 

 

Dramalabbet jobbar väldigt brett med att söka pengar till sin verksamhet, förklarar Odh. Man 

söker även stöd från, förutom de offentliga instanserna, olika stiftelser och fonder etcetera. 
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Detta skapar ett arbetsmoment som kräver väldigt mycket tid. Men detta, menar han, skapar 

också en ständig expandering av verksamheten: ”ju mer pengar man söker desto mer 

arbetstillfällen bildas det på Dramalabbet och ju mer pengar kan man söka”.135 Odh påpekar 

också vikten av att ”söka lusten hela tiden och att hålla verksamheten fräsch och intressant 

även för oss”136 och utifrån samma synsätt ständigt utvärdera verksamheten.  

 

Dramalabbets verksamhet är i ganska stor utsträckning projektfinansierad. Teatern söker 

verksamhetsstöd från Stockholms stad men har inte blivit beviljade detta, däremot har de 

blivit beviljade projektmedel för några av pjäserna de producerar. Dramalabbet uppehåller 

däremot ett statligt verksamhetsstöd och i ansökan till Kulturrådet budgeterar de för tre 

produktioner. Man ser dessa pengar som en grund för sitt arbete, ”vår verksamhet bygger på 

Kulturrådets pengar”137. Utöver dessa produktioner brukar det komma till ytterligare en 

produktion som de söker medel till från andra finansiärer, vanligtvis landstinget som har en 

kortare framförhållning med sina projektmedel, en framförhållning på ungefär två till tre 

månader.  

 

En annan del av den verksamheten de bedriver just nu är det fyraåriga projekt som är kopplat 

till att bygga upp ett nätverk för att sprida nyskriven dramatik internationellt. Dramalabbet är 

”till skillnad från de flesta andra frigrupper i Stockholm […] beroende av internationella 

pengar, alltså inte kommunen som största bidragsgivare”138. De tre största bidragsgivarna till 

projektet är tre stiftelser; Framtidens Kultur, Nordisk Kulturfond och Kulturkontakt Nord. 

Projektet upptar idag resursmässigt ungefär tre fjärdedelar av organisationens totala 

personella och administrativa kostnader. De internationella pengarna har en helt annan 

handläggningstid, ”med KK-nord [Kulturkontakt Nord] eller ännu värre när det är EU är det 

ett och halvt år minst innan man ens får besked”139 

 

När det gäller de offentliga instanserna så upplever Odh det som att man fokuserar på olika 

saker i bedömningen av ansökningarna, ”det känns som de har helt olika uppdrag […] 

Kulturrådet finns till för grupperna på något sätt medan kulturförvaltningen är till för 
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publiken”.140 Odh upplever att Stockholms stad har haft en låg profil vad det gäller att se till 

kvalitén på verksamheten, att de istället har haft ett större fokus på att ge så mycket kultur 

som möjlig till stockholmarna. Men samtidigt som instanserna ”kollar på olika saker”141 i de 

ansökande organisationerna så har de också en kommunikation sinsemellan, ”regeln är att 

Kulturrådet följer de respektive kommunernas bedömningar”142 att det är kommunen som ska 

vara experter på de organisationerna som finns i deras område. Dock så är Dramalabbet 

undantaget, då dessa inte uppehåller verksamhetsstöd från kommunen men från Kulturrådet.   

 

De offentliga anslagen har ett antal olika parametrar i både ansökningsblanketterna och 

redovisningen (demografi, tillgänglighet med mera). Dessa uppfattar Odh inte som några 

direkta krav utan att de offentliga instanserna mest är nyfikna på att just mäta detta. Han anser 

inte att det påverkar själva bidraget. Sedan finns det vissa kulturpolitiska prioriteringar som är 

mer tydliga i fördelningen av pengar, som ett exempel att man premierar barn och unga. När 

det gäller ansökningarna så påpekar Odh att man självklart måste vara strategisk. 

Dramalabbet försöker bara göra verksamhet som de kan få pengar för att bedriva. Att bara 

göra det man tycker är roligt helt ofinansierat slutar med att man bränner ut sig. Å andra sidan 

lyfter Odh att man inte heller bara kan göra allt utifrån vad som är strategiskt bra i 

ansökningar, det skulle leda till att man tröttnar. 143  

 

När det kommer till uppföljning av anslag tycker Odh att ”landstinget är bäst på det […] de 

kommer och tittar på föreställningen sen utvärderar de det”.144 De lägger sedan upp 

utvärderingarna på sin hemsida. Detta är något som Odh anser är bra, teatern får en indikation 

på att man gör rätt, och det är också ett tecken på att man som offentlig instans följer med i 

verksamheten. När det kommer till Kulturrådet brukar feedbacken komma genom en 

förvarning i oktober om stödet kommer att förändras. 

 

De internationella bidragen har en mycket mer detaljerad redovisningsform. Man ska redovisa 

vart varenda cent har gått. Det är också centralt att fördelningen av pengar stämmer överens 

med hur man budgeterat, något som kan vara svårt vid stora projekt. Kan man inte redovisa 

pengarna på ett bra sätt får man betala tillbaka dem. Det är centralt att skillnaden mellan det 
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man säger att man ska göra och det man gör är så liten som möjligt. Dramalabbet brukar i sitt 

arbete med sådana projekt använda sig av dagböcker, bilder, DVD:er och intervjuer för att 

tydligt dokumentera och redovisa projektet.145 

 

Odh ser också att Kulturrådet är enklare att kommunicera med än kulturförvaltningen, något 

som han tror beror på att kommunen har ett extremt hårt tryck på ansökningarna då det i 

Stockholm är tätt med teatrar. Kulturrådet arbetar mer uppsökande, de kan tipsa om anslag 

som är möjliga att söka som man som organisation kan ha nytta av.146 

 

Odh upplever att man hos kommunen nu ”börjar rycka lite och rumstera om i sitt 

verksamhetsbidrag, som varit väldigt cementerat i många många år”147. Han upplever att det 

tidigare har varit ett antal grupper som år efter år fått cirka 1,5 miljoner utan att ha bedrivit en 

verksamhet tillräckligt bra för det. Nu uppfattar han att anslagen går till 20-25 teatergrupper 

som ”typ” klarar sig, att ”det de [Stockholms stad] gör nu är istället att de ger 200 000 i 

verksamhetsbidrag. 200 000 är väldigt litet för att bedriva verksamhet, 200 000 är ett 

projektbidrag skulle jag säga”148. Som det ser ut nu anser Odh att teaterklimatet i Stockholm 

är negativt, att det saknar syresättning.  

 
Odh är skeptisk till systemet; ”det blir varken hackat eller malet”149, den förändring man gjort 

på kulturförvaltningen leder till att systemet blir utvattnat på ett annat sätt. Istället skulle han 

vilja se ett system där man satsade mer pengar till färre grupper. Odh lyfter Danmark och 

Finland som exempel, där man satsar mer på ett mindre antal teatergrupper, som får medel att 

så att de på riktigt kan bedriva verksamhet. Ett annat exempel som Odh lyfter är att 

framgångsrika fria teatergrupper skulle kunna institutionaliseras. Detta är vanligt 

förekommande i bland annat Berlin men det finns också exempel på detta i Sverige, som när 

teatergruppen Unga Klara blev en del av Stockholms Stadsteater. 

 

4.3.3 Musikföreningen Fritz’s Corner 

Musikföreningen Fritz’s Corner är en ideell kulturförening som arrangerar konserter i 

Stockholm. Verksamheten har bedrivits sedan 1997 och har cirka 700-800 medlemmar per år. 
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Föreningen har ingen egen scen utan arrangerar spelningar på andra aktörers scener. Dock har 

man ett administrativt centrum i ett kontorslandskap på Södermalm där man delar lokalerna 

med personer och organisationer som delvis också är kopplade till musikindustrin.150 

Föreningen är också en drivande medlem i riksorganisationen Arrangörsföreningen, ett 

nätverk för professionella konsertarrangörer.151  Fritz’s Corner har en styrelse på sex 

ledamöter och två suppleanter. Föreningen har två anställda som arbetar på kontoret, en 

heltidsanställd bandbokare och en produktionsansvarig på 70 procent. Utöver detta har man 

även en ekonomiansvarig som arbetar tio timmar per månad, samt platsansvariga vid 

arrangemangen, kassapersonal och affischerare till föreningens arrangemang på lönelistan.152  

 

Föreningens syfte beskrivs som en vilja att ”erbjuda kvalitativ livemusik till ett bra pris.”153 

Huvudmålet är att göra bra konserter och att presentera bra och intressanta band för 

Stockholms kulturintresserade. Johan Nordqvist menar att man som konsertarrangör vill 

presentera större spetsbokningar och samtidigt lyfta fram nya oeatablerade artister. Fritz’s 

Corners huvudsakliga verksamhet i dagsläget är veckovisa konsert- och klubbarrangemang på 

nattklubbarna Debaser och Lilla Hotellbaren. Utöver detta agerar man som arrangör och 

producent av den årliga Manifestgalan, en gala där artister kontrakterade på oberoende 

skivbolag uppmärksammas och premieras. För att nå en yngre publik har man också ett 

samarbete med Kulturhusets ungdomsavdelning Lava.154  

 

Vid intervjutillfället berättar Nordqvist att han då lagt bud på artister till konserter som ska 

arrangeras i slutet av oktober 2010. Även om våren och sommaren börjar bli uppbokad och 

klar så letar han samtidigt efter ett band till ett arrangemang som ligger mindre än två veckor 

fram i tiden. Det finns hela tiden luckor, menar han. Föreningens styrelse sammanställer och 

författar tillsammans med Nordqvist årligen en verksamhetsplan med riktlinjer inför det 

kommande verksamhetsåret. ”Den är […] relativt lös. Vi vet ju ungefär vad vi ska göra. Vi 

fortsätter ju på samma spår hela tiden i princip. Med några undantag kanske.”155 Ett exempel 

på ett sådant undantag som ”måste vara med”156 i verksamhetsplanen för 2011 är att Debaser 

kan komma att stänga i samband med ombyggnationen av Slussen. Nordqvist påpekar att 
                                                
150 Musikföreningen Fritz’s Corner, 2010. 
151 Svenska Arrangörsföreningen, Om oss, hämtat: 2010-05-20, <www.arrangorsforeningen.se/om-oss>. 
152 J Nordqvist, bokningsansvarig, Musikföreningen Fritz’s Corner, Stockholm. Intervju 2010-04-13 kl 14.17 – 
15.12. 
153 Musikföreningen Fritz’s Corner, 2010. 
154 J Nordqvist, 2010. 
155 J Nordqvist, 2010. 
156 J Nordqvist, 2010. 



 36

verksamheten pågår i en snabbt föränderlig värld där mycket kan hända på ett halvår; ”Det är 

en relativt kort tidsperiod”157 och vidare ”Jämför man med Kulturhuset i Stockholm så är det 

milsvidd […] i tidsperspektiv.”158 Så planeringen menar Nordqvist ”är ganska olika. Det är 

mycket som ska klicka”159. Samtidigt framför han att det finns behov av att eventuellt ta fram 

en mer överblickande och långsiktig verksamhetsplan: ”en två-, tre-, femårsplan med vad man 

har för övergripande mål med verksamheten.”160 

 

Verksamhetsplanen ligger också till grund för arbetet med att söka stöd från Stockholms stad 

och Kulturrådet. Nordqvist menar att det tidigare var ett ganska tidskrävande och besvärligt 

arbetsmoment med ansökningar: ”Första gången jag skulle göra det var det en riktig djävla 

pärs, vad man ska ha med.”161 Men, erfarenheterna har gjort att han ”är ganska bra”162 på det 

nu och att man kan återanvända mycket från tidigare ansökningar; ”Nu kan man nästan göra 

det på tre dagar.”163  

 

Organisationen uppehåller offentligt stöd från både Kulturrådet och Stockholms stad. Från 

Kulturrådet får man 85 000 kronor och från Stockholms stad 160 000 kronor. Stödet är 

relativt litet i jämförelse med den totala omsättningen, det rör sig inte ens om 10 procent av 

föreningens omsättning, ”vi är jätteglada att vi får stödet, men skulle vi inte få stödet skulle 

det kanske inte märkas så […] mycket i vår verksamhet”164. Samtidigt menar Nordqvist att 

om stödet skulle försvinna skulle det påverka bokningsarbetet, att man hårdare behöver 

publikanpassa arbetet, ”då behöver jag boka något majorbolagsband […] för vi behöver få in 

fullsatt”165.  Skulle stödet dras in skulle organisationen i sig klara sig men kanske på en 

bekostnad av ”en ruckning på vår idé med organisationen”166. Att ha en stor egenintäkt 

upplever Nordqvist som en lättnad, att det skulle kännas ”konstigt […] att vara så beroende av 

det [offentligas stöd]”167. Att det måste kännas ”sjukt jobbigt […] att inte veta år från år”168. 
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Stödet har ungefär legat på samma nivå så länge som Nordqvist har arbetat för föreningen, de 

senaste sex åren. Däremot ledde införandet av kulturbonusen att de fick 55 000 kronor mer 

från Stockholms stad under föregående år, något som han tror kommer att öka i år i och med 

att de har utökat den publika verksamheten. I övrigt finansierar de sin verksamhet med egna 

biljettintäkter, fast arvode för att bedriva verksamhet på Lilla hotellbaren och med 

medlemsavgifter.169 

 

Föreningen upplever ingen större skillnad mellan Kulturrådet och Stockholms stad i hur de 

arbetar med kulturstöden. Man kan återanvända texterna, det är ungefär samma material i 

båda ansökningarna. Efter att ha arbetat med ansökningar ett antal år har man utvecklat en 

kunskap om hur man ansöker. Genom ansökningarna får de även ett ”övergripande hum”170 

om vad som senare kommer i redovisningen. En trend som genomsyrar ansökningarna de 

senaste åren är att ”de är ganska intresserade av att det ska vara arrangemang för 

ungdomar”171. Något som passar föreningens verksamhet då det åldersspann som de 

offentliga instanserna använder sig av de senaste åren har varit mellan 13 och 25 år, vilket gör 

att de flesta av föreningens medlemmar och publik fortfarande ”räknas […] som ungdomar, 

de är ju inte under 18 år men de är fortfarande ungdomar”172.  

 

Redovisningen är, anser Nordqvist, mycket inriktad på ”statistik och hur pengarna fördelas, 

alltså vår interna ekonomi, att vi sköter det på ett bra sätt”173 och statistik kopplat till bland 

annat ”hur många besökare som räknas in i ungdomsgruppen”174. När vi pratar om det 

innehållsliga i verksamheten, om hur innehållet i själva verksamheten redovisas säger 

Nordqvist: ”Kvalitén, det är så […] svårt att mäta den, så vad de kan kolla på är väl 

besökssiffror kan jag tänka och det här… det de vill ha reda på [de olika kvantitativa måtten i 

redovisningen]”175. Ibland vill de veta exakt hur många kvinnor och män som varit på scen. 

Då får man sätta sig och gå igenom de band man haft på scen och se hur föredelningen har 

varit. En del av statistiken upplevs av Nordqvist att det kan kännas ”lite overkill”176. 

Samtidigt har Fritz’s Corner ”en bra dialog med både kulturförvaltningen och Kulturrådet, så 

de förstår vad vi gör” och vidare ”vi har ju funnits i över 13 år i Stockholm så de vi har 
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kontakt med vet ju vad vi är”177 Skulle det vara något som är svårt att redovisa kontaktar 

Nordqvist stödgivarna och förklarar det för dem. Det jobb man lägger ner i redovisningen kan 

man sen använda sig av i ansökan till verksamhetsstöd för det nästkommande året. Det blir 

”ett litet kretslopp”178.  

 

På frågan om hur ett önskvärt stödsystem skulle se ut så lyfter Nordqvist ett exempel från 

Norge där man kunnat få offentligt stöd för att investera i teknisk utrustning. Han skulle gärna 

se att Fritz’s Corner skulle utveckla sin verksamhet med en egen scen och då skulle ett riktat 

stöd till att skaffa en ordentlig ljudanläggning, liknande det i Norge, underlätta för 

föreningens verksamhet.  

 

4.3.4 Orionteatern AB 

Orionteatern AB leds utav två konstnärliga ledare, Lars Rudolfsson som är VD och Stina 

Oscarson som vice VD. Teatern har också en verksamhetschef som arbetar mer med att ”dra 

in pengar långsiktigt”179. Organisationen har en fast stab på nio personer, varav hälften är 

administrativ personal och hälften tillhör en teknisk stab. Styrelsen lägger sig inte i det 

konstnärliga arbetet mer än att man tar ställning till de idéer som de konstnärliga ledarna 

lägger fram. Förutom att leda organisationen och sätta programmet för teatern så arbetar de 

båda konstnärliga ledarna med att regissera en del av de pjäser som sätts upp på teatern. 

Formellt är det VD:n som är ansvarig för det administrativa arbetet, men i praktiken är det 

vice VD Oscarson som sköter dessa uppgifter. Den konstnärliga personalen kring de 

produktioner som sätts upp anställs tillfälligt kopplat till den aktuella pjäsen.  

 

I juli 2006 övertog den nuvarande ledningen ansvaret för Orionteaterns verksamhet. En 

målsättning var då att åter tydligare profilera teatern och genom ett breddat utbud locka nya 

publikgrupper till lokalerna.180 Oscarson säger att det huvudsakliga uppdraget är att ”göra bra 

föreställningar.”181 och Orionteaterns grundläggande utgångspunkt är att den ”har ett 

existensberättigande så länge vi gör saker som man inte kan se någon annanstans.”182 Utöver 
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de teaterproduktioner man sätter upp och som utgör teaterns kärnverksamhet pekar Oscarson 

också på en annan uppgift; att bidra till det fria samtalet. Hon menar att då det idag inte finns 

så många icke-kommersiella arenor så är det en teaterlokals uppgift att medverka till att skapa 

möjligheter för sådana samtal. Orionteatern har därför också en vision om att fungera som en 

mötesplats för samtal som rör sig i gränslandet mellan konst och politik. Något man gör 

genom samtalsserier, debatter etcetera där man söker samarbeten med andra organisationer ur 

civilsamhället. 

 

Det som styr planeringen av Orionteaterns verksamhet är de egna idéerna; ”Det man har lust 

att genomföra, det är det som styr. Någonstans måste man ju tro på en idé för att få kraften 

som det krävs för att genomföra den”183 och vidare ”Det ska vara något som känns viktigt, 

angeläget, lustfyllt. Sen är det klart att vi måste tänka ’finns det ett allmänintresse i det 

här?’”184 Hon förklarar att Orionteatern är till för medborgarna och att de därför ”måste göra 

något som är relevant. Men då har vi också ett ansvar att inte vara, tycker jag, renodlat 

kommersiella. Det finns det andra som är.”185 Arbetsprocessen beskriver Oscarson som ett 

bollande av idéer mellan henne och den andre konstnärlige ledaren eller med andra 

samarbetspartners: ”Det måste tvättas ett par varv innan det utmejslas.”186 

 

En stor del av det löpande arbetet kretsar kring att ansöka om bidrag och stöd och sedan 

redovisa genomförd verksamhet för finansiären. Oscarson förklarar att ”Det tar enormt 

mycket tid”187 och att ”Det är en ständig ångest”188 att hålla reda på alla blanketter och 

ansökningsdatum och hon menar att organisationen egentligen inte har de administrativa 

resurser som krävs för detta. Samtidigt måste man hitta flera samarbetspartners; ”Till varje 

grej försöker jag hitta andra som går in med pengar eller tjänster. […] Man trixar sig fram.”189 

 

Förutom att utvärdera verksamheten för att kunna redovisa för finansiärer utvärderas också 

varje produktion internt. Oscarson tillägger att det pågår ett ständigt samtal och att man 

utvärderar sitt jobb hela tiden: ”’Driver vi den här teatern på rätt sätt? Hur sjutton ska man 

driva en sådan här organisation idag för att inte gå i konkurs imorgon?’ Det är de där tankarna 
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man går och brottas med hela tiden.”190 Hon menar också att dessa tankar får vissa märkliga 

och obehagliga konsekvenser i en allt mer företagiserad värld där ”hela vår tid ifrågasätter det 

som inte är […] bevisbart ekonomiskt lönsamt.”191 Oscarson menar att hon som chef och 

verksamhetsansvarig påverkas av värderingar som råder i samhället och ibland hamnar ”i ett 

synsätt där man börjar titta på sina medarbetare och tänka ’hur mycket kostar den personen? 

Är det värt det?’”192  

 
Orionteatern har i dagsläget verksamhetsstöd från såväl Kulturrådet som Stockholms stad och 

ett mindre scenkonststöd från Stockholms läns landsting. Utöver dessa offentliga instanser 

finansieras verksamheten med olika mindre projektbaserade stöd från olika stiftelser och 

fonder. Men Oscarson är noggrann med att påpeka att Orionteatern är till cirka 40 procent 

självfinansierad där egenintäkterna består i bland annat biljettintäkter, lokalhyror, försäljning 

och sponsring.193 

 

Oscarson menar att hon inte uppfattar det som att det sker någon överdriven styrning av 

teaterns verksamhet genom direktiv eller dylikt från stödgivarna. Istället kan hon ”gå igång på 

att bli kreativ inom de begränsningar som finns”194 och det blir ”inga ökningar av bidragen 

även om man gör precis som de vill.”195 Men om man inte gör något relevant ”så blir man 

ifrågasatt och sedan drar de in bidragen.”196 Men, menar Oscarson, ”man kan inte gå och vara 

orolig. […] Så länge vi gör något vi verkligen tror på kommer det vara relevant. Mer relevant 

än riktningarna i deras ansökningshandlingar”197. 

 

Oscarson menar vidare att såväl ansöknings- som redovisningshandlingar på nio sidor av tio 

handlar om mätbara parametrar: ”huruvida vi har jämställdhetsplan eller om vi har 

handikappanpassat vår lokal”198. Hon upplever att det läggs på nya krav hela tiden ”Det blir 

lite mer byråkratiskt för varje år”199, ena året lite mångkultur, nästa år lite mera barn samtidigt 

som alla gamla krav kvarstår. Hon påpekar att detta inte är oviktigt, ”men vårt huvudsakliga 
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uppdrag är ju att göra bra föreställningar.”200 På den tionde sidan får organisationen sedan 

chansen att berätta ”lite, lite om vad vi ska göra.” Därför blir arbetet med att söka och 

redovisa ”så urtråkigt att hålla på med”201. För att underlätta denna tråkiga del av 

verksamheten har Orionteaterns ekonomiansvarige tillsammans med dess producent utarbetat 

ett system för att kunna samla in och bearbeta de nödvändiga kvantitativa parametrar som 

efterfrågas, som publikgrupper och dylikt. 

 

Oscarson upplever stora skillnader mellan de olika offentliga instanserna där hon menar att 

det med Kulturrådet går att föra en diskussion om teaterns verksamhet. Men 

kommunikationen med kulturförvaltningen är mer problematisk. De referensgrupper som 

handläggarna på kulturförvaltningen knutit till sig har Oscarson aldrig sett till, hon vet inte 

ens vilka de är. Generellt sett, menar hon, känns det som att det är på väldigt oklara grunder 

handläggarna fattar sina beslut: ”Det känns inte alls som de är ute och kollar på 

föreställningar i samma omfattning som Kulturrådet.”202 För att ändå kunna föra en dialog om 

teaterns verksamhet och visioner så ser de till att träffa någon representant minst en gång om 

året. För, menar Oscarson, ”ansökningshandlingar är ju bara ord och ofta väldigt 

ofullständiga.”203  

 

Av Stockholms stads kulturpolitik har Oscarson mer att önska. ”Madeleine Sjöstedt, som är 

kulturpolitiken i Stockholm, är väldigt engagerad och det är roligt, men hon gör inte de val jag 

skulle ha gjort om jag satt vid makten.”204 Den generella sänkning av verksamhetsstöden som 

skedde 2009 har Oscarson svårt att förstå och menar att den genomfördes för att ingen skulle 

känna sig säker och ta stödet för givet; ”Som om någon av oss skulle tycka att vi satt säkert 

någonsin.”205 Budskapet, menar Oscarson, blir märkligt: ”Att man sätter, per automatik, 

likhetstecken mellan att en organisation har funnits länge och att den stagnerar.  […] 

Förnyelsen sker ju mycket inom organisationen också.”206 Hon menar att det ”sker en 

föryngring och förnyelse och man har ett ansvar när man har ett sådant här. Att fylla det med 

verksamhet.”207 Samtidigt pekar Oscarson på vikten av en kontinuerlig kvalitetskontroll av de 

stödda verksamheterna och att den till och med kunde vara lite hårdare än idag: ”om en 
                                                
200 S Oscarson, 2010. 
201 S Oscarson, 2010. 
202 S Oscarson, 2010. 
203 S Oscarson, 2010. 
204 S Oscarson, 2010. 
205 S Oscarson, 2010. 
206 S Oscarson, 2010. 
207 S Oscarson, 2010. 



 42

organisation tappar geisten så ska den ju inte ha pengar. […] För man måste också se till att 

nya grupper kommer in. Det är jätteviktigt.”208 Även kulturbonusen anser Oscarson vara en 

felaktig kulturpolitisk prioritering, där man som hon uttrycker sig prioriterar ”kvantitet istället 

för kvalitet. Åt de som har ska vara givet.”209 Ett mer praktiskt problem med bonusen är också 

att pengarna kommer i juni samma verksamhetsår; ”fullständigt hopplös. Man kan ju inte 

budgetera dem.”210  

 

En liknande problematik ser Oscarson då teatern först i januari vet vad den får för anslag för 

kommande år, något som drabbar planeringen. ”Det är bara att blunda och hoppas. Vi måste 

ju kontraktera folk.”211 Hon förklarar att om en föreställning har premiär i februari så börjar 

man repetera i november och att skådespelare är kontrakterade till april och att detta förstås är 

ett risktagande: ”Hade de dragit in våra anslag, det är klart vi hade gått i konkurs 

omedelbart.”212  Alternativet skulle vara en premiär om året – i oktober. ”Och då skulle vi inte 

få några pengar alls för då skulle vi göra för lite.”213 Att hålla en tät dialog med handläggarna 

och kunna få förvarningar om eventuella förändringar i stödet blir därför av stor vikt. 

Avslutningsvis ger Oscarson sin syn på hur ett för Orionteatern bättre stödsystem skulle 

kunna vara uppbyggt:  

en grupp som Orion, som har funnits i 25 år och som […] inte stagnerat […] utan faktiskt de sista 
åren […] har varit inne i en ganska livaktig fas tycker jag skulle kunna få ett mera långsiktigt 
anslag. Kanske fem år till exempel. Eller man skulle kunna få ett uppdrag; att ni ska producera [till 
exempel] barnteater. Man borde kunna få komma upp från det här himla träsket som det är att söka 
varje år och inte ha en krona i uppräkning samtidigt som de hela tiden kräver att vi ska göra mer 
och mer för att få behålla de pengarna. Det känns lite ovärdigt faktiskt.214 
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5. Analys och diskussion 
 

Den företagiseringstrend av kultursektorn som bland andra Köping215 kopplar samman med 

implementeringen av NPM blir tydlig när man ser till de så kallade incitamentspengarna och 

då främst i det nya kulturbonussystemet, som placerats som ett komplement till 

verksamhetsstödet. Till skillnad från verksamhetsstödet har bonusen en betydligt mer 

marknadsbaserad uppbyggnad. Av de fyra ben som bonussystemet vilar på handlar inget av 

dem om den konstnärliga kvalitén eller verksamhetens syfte. Istället ligger fokus på egna 

intäkter och antalet barn och unga i publiken. Det skickar tydliga signaler från framförallt 

politiken, då kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt varit väldigt drivande i frågan, om vad som 

ska prioriteras i verksamheterna. Denna företagiseringstrend blir extra tydlig i och med att det 

inte bara handlar om att ha en stor egenfinansiering. Utöver storleken på de egna intäkterna är 

också ökningen av egenintäkter en av de fyra parametrarna man mäter vid fördelningen av 

bonusen. Precis som på den privata marknaden skall verksamheterna alltså ständigt 

expandera.  

 

En annan av grundstenarna i NPM som man kan upptäcka i bonussystemet är den om 

kundempowerment.216 I och med att bonussystemet till stor del är uppbyggt kring expansion 

så blir också kundens roll stärkt. Det enklaste sättet att öka sina egna intäkter (eller för den 

delen andelen barn och unga i publiken) är att locka mer publik till verksamheten och då blir 

besökarens val av till exempel teaterföreställning mer betydande. Denna variant av 

kundvalsmodell kan jämföras, till exempel med skolpengssystemet eller Vårdval Stockholm 

där det är medborgaren som genom aktiva val finansierar en viss inrättning. Stora skillnader 

finns dock, för det första handlar det i skolan och vården inte om pengar som medborgaren 

har i sin plånbok utan om fördelning av skattemedel. I fallet med kulturbonusen så justeras 

denna efter hur många ”kunder” som lägger sina egna pengar på en biljett. För det andra, och 

kanske mer intressant, är att såväl vårdgivare som skolor har en garanterad ”kundkrets”. Vård 

i dess olika former är ofrånkomlig och i Sverige råder skolplikt. För kulturen råder inget tvång 

eller självklar nödvändighet, fältet bygger helt på frivilligt deltagande. Detta gör att 

kulturorganisationerna är väldigt beroende av att kunna tilltala och attrahera en publik, 
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samtidigt finns en risk för urvattning och låg skaparglädje om ett större fokus flyttas från 

konstnärlig kvalité och utveckling till publiksiffror.  

 

När det kommer till Stockholms stads nya satsning på Fonden innovativ kultur har lett till att 

kulturförvaltningen nu börjat ge stöd som är processinriktade (till skillnad från hur de annars 

ser på sitt övriga arbete som resultatinriktat). Fonden ska stimulera till att sammankoppla 

kultur med utbildning och inte minst näringslivet. Man har också som uppdrag att fungera 

coachande, att kunna bygga upp ett kontaktnät för att kunna tipsa om olika samarbeten mellan 

dessa fält. Fonden tilldelar sedan pengar för olika processer som leder till en sammankoppling 

mellan de olika grenarna. Inom NPM har man påvisat en förskjutning från en mer 

processinriktad till en mer resultatinriktad styrning av verksamheter.217 Satsningen på fonden 

skulle man kunna se som en tillbakagång från en mål- och resultatstyrning till en mer 

processinriktad styrning av offentliga medel, då den inte fokuserar på slutresultatet, en slags 

experimentfinansiering. Man kan samtidigt också läsa in en tydlig riktning mot en utökad 

aspektpolitik, eller instrumentell inriktning på kulturpolitiken. De satsningar man gör ska leda 

till ekonomisk tillväxt i samhället. I detta ligger kanske också en del i det nya proaktiva 

arbetet, att man ska leda en utveckling där kultur och näring, eller kultur och utbildning, ska 

samverka. Dessa tankar är dock inte heller de nya utan har bland annat uppkommit i Sverige i 

slutet av 1990-talet när idéer om vad den svenska musikexporten byggde på analyserades och 

teoretiserades till en tillväxtmodell.218  

 

Fonden är ett exempel på idéer som vuxit sig starka inom den offentliga sektorn; att man 

genom utkontraktering och offentliga upphandlingar kan effektivisera verksamheter.219 På 

företaget som driver fondens hemsida listar de alla de positiva egenskaper som man i NPM-

rörelsen kommit att tillskriva företagsvärlden, och också ett tydligt avståndstagande från den 

offentliga organisationens trögflytande och byråkratiska mekanismer. Företaget beskriver sitt 

arbete genom att säga att de har ett ”annorlunda ansökningsförfarande, snabb 

handläggningstid, öppenhet och ständig dialog och resurser i form av pengar, personer och 

stort nätverk”
220. Samtidigt ska tilläggas att man har en god kontakt med den kulturstrategiska 
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avdelningen och tjänstemän på avdelningen sitter med i styrgruppen, så verksamheten är inte 

helt avknoppad från den offentliga organisationen.  

 

En annan ny inriktning som berör de offentliga kulturstöden är en förändring av vilka man har 

i fokus vid satsningar. I vår empiri har det framkommit att man tidigare har haft ett relativt 

starkt fokus på medborgaren (eller kunden); vad får medborgarna, hur mycket subventionerar 

man en biljett per besökare eller hur mycket betalar medborgarna för kulturstödet? Bland 

vindarna som blåser idag har det skett en liten uppluckring av detta. Man diskuterar inte i 

samma mån i dessa termer inom kulturförvaltningen. Man har även infört ett nytt stöd som 

bygger på ett uppdrag att främja internationella utbyten. Detta är riktat till kulturskaparen som 

via utbyten ska kunna utöka sina kontaktnät och möjliga marknader. Förklaringen vi fick var 

att det byggde på tankar kring entreprenörskap. Satsningen leder inte heller till ökad 

verksamhet inom kommunen utan snarare en möjlighet till en ökad verksamhet i andra delar 

av världen, vilket kanske kan ses som lite konstigt i kommunpolitiska ögon. Detta har gjort att 

riktningen för stödet inte alls har i fokus att generera verksamhet för medborgarna, utan 

snarare nya möjligheter till intäkter för en (eller en mindre grupp) medborgare. Satsningen 

innebär en mer individualiserad syn på styrningen av det offentliga, där man förut delade in 

medborgarna i olika segment, ser man nu starkare till den enskilde individen. Ett annat tecken 

på en individualisering av det offentliga kulturstödet är att kulturförvaltningen under denna 

mandatperiod har fått i uppdrag att även ge stöd till personer som bedriver verksamhet med F-

skattsedel. Tidigare gav man bara detta till organisationer.  

 

Att kulturstöden är väldigt kvantitativt baserade, i såväl ansöknings- som 

redovisningshandlingar, är något vi uppfattat att alla våra fem respondenter på ett eller annat 

sätt gett uttryck för. I handlingar och riktlinjer har det alltid funnits vissa krav på kvantitativ 

rapportering, men vi ser hur organisationerna uppfattat att processen blir mer och mer 

byråkratisk i och med att nya parametrar tillkommer. Här kan vi tydligt se en koppling till 

NPM där viljan av att kunna mäta olika verksamhetsdelar är en central del.221 En problematik 

inom kultursektorn är att det finns många parametrar som är i stort sett omöjliga att 

kvantitativt mäta. Till exempel ser vi det som väldigt svårt att mäta en teaterföreställnings 

konstnärliga eller innovativa värden utifrån kvantitativa parametrar som publiksiffror eller 

liknande. Organisationerna vi studerat har alla på något sätt uttryckt att det i vissa fall upplevs 
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irrelevant och/eller allt för tidskrävande att rapportera dessa kvantitativa bitar. Faktumet att 

samtliga organisationer påpekat vikten av en god kommunikation med handläggarna på 

kulturförvaltningen för att på ett mer tydligt sätt kunna redogöra för dess verksamheter och 

visioner gör också att vi ser en problematik i de handlingar och riktlinjer som används för 

ansökningar och redovisningar. De konstnärliga visionerna och viljorna försvinner så att säga 

bland alla siffror, något som Oscarson bekräftar när hon menar att ansökningshandlingar bara 

är ord och ofta är väldigt ofullständiga. Christensen menar dessutom att det inte är dessa 

kvantitativa parametrar som i första hand används vid beslutsfattandet. Snarare är det 

verksamhetens idé och kvalitet som bedöms, något som även hon menar kan vara svårt att 

bilda sig en uppfattning om enbart utifrån de olika formella handlingarna. Vi ser utifrån detta 

att det i ansökningsförfarandet finns en brist när såväl handläggaren som de ansökande inte 

ser de formella vägarna som tillräckligt relevanta för att kunna ge en fullständig bild av sin 

verksamhet. En ny vändning som uppkommit i och med kulturbonusen är att man nu till viss 

del använder sig av just kvantitativ insamlad data även för att direkt fördela pengar. 

Kulturbonusens fördelning bygger enbart på ett räknesystem baserat på statistik.  

 

Samtidigt fyller de insamlade kvantitativa uppgifterna en annan funktion för 

kulturförvaltningen; de kan utifrån dessa presentera statistik kring hur det ser ut i det fria 

kulturlivet. Här kan man se hur NPM:s vilja till skapande av transparens i verksamheterna 

framträder och gör det möjligt för såväl politiska beslutsfattare som medborgare att enklare se 

hur skattemedel fördelas och används.222  

 

Att verksamhetsstödet bara löper över ett år och utan någon formell garanti för förlängning 

har vi uppfattat som en central problematik för organisationerna i studien. Det leder bland 

annat till svårigheter i att planera verksamheten långsiktigt. Vad det gäller stödens omfattning 

eller utformning så har vi i intervjuerna stött på en generell linje bland kulturorganisationerna; 

att man gärna skulle se ett mer långvarigt stöd. När vi i vår intervju med Christensen frågar 

om detta så säger hon att detta inte är möjligt, i ett budgeteringssammanhang. Att man inte 

kan lova längre än ett år fram i tiden då man inte vet hur budgeten kommer att se ut. 

Antagligen beror detta på det kulturpolitiska klimatet just i Stockholms stad, för det finns gott 

om exempel där man just arbetar med flerårigt stöd. Ett som Sandberg lyfter fram är Folkets 

Hus-biografen i Emmaboda som skriver femårsavtal med kommunen. Om det offentliga 
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stödet dessutom har i fokus att underlätta för organisationerna att öka sina egna intäkter borde 

ett långsiktigare stöd förenkla detta.  Storleken på stöden och det faktum att man kommit in i 

en årscykel i finansieringstänkandet ser vi har påverkat organisationernas sätt att arbeta. 

 

De organisationer vi har med i studien har byggt upp en väldigt ad hoc-baserad organisation, 

där man utefter den verksamhet man har ekonomisk styrka att bedriva tar in de resurser som 

kan genomföra den konstnärliga verksamheten. Man har en basorganisation som kan hålla 

organisationen vid liv, sköta administrativa uppgifter som bland annat att ansöka om stöd med 

mera. En av de saker vi ser att detta har lett till är att man, trots sina olikheter i verksamhet, 

har liknande ledningsroller i verksamheten. Bland de fyra kulturorganisationerna i studien har 

alla en eller två anställda personer som är ansvariga för både det administrativa och det 

konstnärliga innehållet i verksamheten. I och med detta ser vi också hur 

kulturorganisationerna utvecklat ett tydligt managerstyre.223 De som leder verksamheten 

arbetar ”hands-on” och har makt över hur verksamheten ska utformas och bedrivas utifrån 

övergripande ställda mål från beslutsfattarna – deras styrelser.  

 

Även om ledningsrollen i organisationerna liknar varandra upplever vi i studien två olika 

typer av verksamhetsledare eller ”managers”. Skillnaden ser vi ligger i hur man arbetar med 

den konstnärliga processen. Denna åtskillnad kan vi se som en möjlig förklaring till varför 

representanterna för organisationerna vi intervjuat uppfattar en så pass stor skillnad på den 

administrativa belastningen kring ansöknings- och redovisningsförfarandet till det offentliga 

kulturstödet. Sandberg på biografen Rio ser inte kraven på verksamhetsstödet som något 

speciellt tyngande, han beskriver det som att det tar ett par dagar att skriva en bra ansökan. 

Nordqvist på Fritz’s Corner har som vi uppfattar det en liknande inställning. Inom dessa 

organisationer arbetar de verksamhetsansvariga med det konstnärliga på ett liknande sätt. Man 

använder sig av en produkt som redan existerar, som man på ett eller annat sätt kan studera i 

förväg. Att hålla en viss typ av kvalité på verksamheten bygger alltså främst på att man har en 

bra uppfattning om sitt konstnärliga område och att man sedan kontrakterar den produkt (band 

eller film) som man anser passar in i verksamhetsidén. En annan bild av den administrativa 

belastningen har vi fått från Oscarson på Orionteatern, som upplever arbetet med ansökningar 

som väldigt påfrestande och stressande. Även Odh på Dramalabbet upplever det 

administrativa som en allt för stor del av hans arbete. Kanske så ligger de olika synsätten på 
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den administrativa belastningen i den roll som de olika verksamhetsansvariga har. Hos 

teatrarna bygger verksamheterna på att Odh och Oscarson själva ska ansvara för skapandet av 

nya konstnärliga produkter. De blir en del av en konstnärlig uppbyggnad av helt nya 

produktioner, vilket säkerligen också är det som ligger dem närmast hjärtat. Kanske är det så 

att stödsystemet indirekt har lett till en managerkultur inom de fria kulturorganisationerna. 

Om det offentliga stödet mer och mer, som Sandberg och Odh påpekar, kommer gå i en 

riktning mot en ökad detaljredovisning likt EU-stöden ser vi att managerrollen kommer att 

förändras än mer åt det administrativa hållet. Vi ser att en sådan utveckling skulle kunna leda 

till ett ökat inslag av ”abstract management”224 även inom den fria kultursektorn. Om man 

drar det till sin spets skulle man kunna se en framtida situation där det inte finns en enda 

konstnärlig anställd bland de fast anställda.  

 

Kring de nya satsningar som gjorts under den senaste mandatperioden har det, främst i och 

med införandet av kulturbonusen, pågått en stundtals hätsk debatt mellan kulturaktörer, 

kulturskribenter och politiker. Till skillnad från tidigare kulturpolitiskt instrumentella synsätt 

kring till exempel integration - som införts mer eller mindre utan några politiska kontroverser 

- så har kulturbonusen blivit väldigt politiskt laddad. Detta trots att det är väldigt lite pengar 

som ligger i satsningen på kulturbonusen i paritet med den totala stödverksamheten. 

Anledningen till detta är att kanske att man uppfattar införandet av modellen som en tydlig 

markör för vilken riktning en framtida liberal kulturpolitik kommer att ta. En sådan riktning, 

där det finns fokus på att kulturen ska generera ekonomisk tillväxt, kan uppfattas som en 

tydlig markering att kulturaktörerna mer och mer ska fokusera på egna intäkter och en signal 

till att man vill minska de offentliga kulturstöden. Är så fallet blir detta en slags motrörelse till 

den förändring som skedde i 1980-talets Storbritannien.225 När man där fick signaler på att de 

offentliga medlen till kultur skulle minska utvecklade kulturaktörerna en ny instrumentell syn, 

detta för att rättfärdiga en offentlig satsning på kultur. Satsningar på kultur skulle bland annat 

leda till en ökad tillväxt. Denna instrumentella syn på kultur kan alltså nu komma att leda till 

vad kulturaktörerna i Storbritannien ville värja sig mot; en sänkning av den offentliga 

finansieringen.  

 

Om man, som vi har gjort i denna studie, granskar organisationernas grundläggande syften 

med sina respektive verksamheter märker man att de alla är kraftigt idéburna. Ingen av 
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organisationerna har i sina syften något intresse av att till exempel skapa ekonomisk tillväxt 

eller arbetstillfällen i det utanförliggande samhället (även om de antagligen inte skulle 

protestera om det skulle ske). Samtidigt visar det sig i intervjuerna att samtliga organisationer 

mer eller mindre är beroende av offentliga stöd för att kunna vidhålla sina syften. Oscarson 

menar att Orionteatern skulle göra en direkt konkurs om stödet skulle upphöra eller radikalt 

minskas. Nordqvist menar att Fritz’s Corner skulle kunna överleva ett indraget stöd, men 

menar i samma stund att man då skulle få lov att rucka på sin verksamhetsidé. Sandberg 

menar på ett liknande sätt att Rio inte skulle kunna vara den alternativa mötesplats som man 

vill vara utan det stöd man idag får. Det offentliga stödet är alltså av avgörande vikt för de 

idéer som bär organisationernas verksamhetssyften. Det är helt enkelt så att dessa 

verksamheters grundläggande idéer inte är gångbara på en kommersiell marknad. Tjänstemän 

och i deras förlängning politiker anser i dagsläget uppenbarligen att till exempel den typ av 

biografteater som Rio vill vara eller de artister som Fritz’s Corner vill presentera är av 

tillräckligt intresse för att bistå det med skattemedel. Om vi nu står i en skiftning där det 

kommer hårdare krav på egenfinansiering och en önskan om att företagisera det fria 

kulturlivet ser vi att detta kan komma att leda till att dessa verksamheter, som idag anses ha 

ett samhälleligt värde, inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form.  
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