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Sammanfattning 

 
Kultur är en stor del av samhället och går ofta förbi obemärkt. Kulturorganisationer som 

Bonniers Konsthall och Nacka Kulturcentrum, Dieselverkstaden, arbetar aktivt med 

kulturverksamhet för barn och unga för att uppmärksamma kulturens betydelse. Syftet med 

denna jämförande studie är att behandla hur barn- och ungdomsverksamheten påverkas av de 

respektive organisationernas finansiering och handlande ur både ett privat och offentligt 

perspektiv. I den kvalitativa jämförelsen och analysen studeras material från media, hemsidor, 

årsredovisningar och intervjuer. Uppsatsen kommer att utreda på vilket sätt omgivningen 

innebär osäkerheter, möjligheter samt beroenden för de båda kulturorganisationerna. 

Resultaten av undersökningen visar att organisationernas finansiering påverkar deras 

verksamhet för barn och unga, men också även hur de agerar och organiserar sig internt.  

 
 
 
Nyckelord 

 

Barn– och ungdomsverksamhet, Bonniers Konsthall, Nacka Kulturcentrum, finansiering 

omgivning, osäkerhet, identitet, kulturpolitik  
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1.1 Inledning 

Uppsatsens tema är kulturorganisationers finansiering samt hur relationen kultur och pengar 

påverkar organisationsstrukturen och organisationens agerande. Kulturorganisationer är 

verksamma i en bransch där konkurrensen ofta är hård och där ett vinstsyfte inte 

nödvändigtvis är av högsta prioritet. Kultur är en del av alla samhällen och någonting som 

berikar människors liv och svensk kulturpolitik strävar efter att ge alla tillgång till kultur 

oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar. Detta innebär att det cirkulerar stora 

summor, öronmärkta, pengar inom kulturverksamheter som inte är avsedda att skapa profit. 

De kulturorganisationer som resonemanget bygger på är Bonniers konsthall och Nacka 

Kulturcentrum, Dieselverkstaden. Framförallt så skall förhållandet utredas med utgångspunkt 

i organisationernas verksamhet för barn och unga.  

 

1.2 Problembakgrund 

 
Spänningen i problematiken grundar sig i att organisationer som Bonniers Konsthall och 

Nacka Kulturcentrum, Dieselverkstaden, strävar efter ett ideal: att hålla sig eller bli mer 

självständiga. Dock så kan de inte förneka en relation till Sveriges offentliga sektor eller sina 

respektive omgivningar, där offentliga organ spelar en central roll. Hur påverkar 

organisationernas finansieringsformer deras behov av och syn på självständighet? En 

intressant gemensam nämnare hos de båda organisationerna, där finansieringsproblematiken 

blir tydlig trots att de i många avseenden är varandras motsatser, är den verksamhet som är 

riktad till barn och unga. Barn- och ungdomsverksamheten är etablerad i Nacka 

Kulturcentrum, Dieselverkstaden, och ett relativt nytillkommet fenomen i Bonniers Konsthall. 

 

 
1.2.1  Privat perspektiv 
 
Bonniers Konsthall är en utveckling av en privat stiftelse vid namn Maria Bonnier-Dahlins-

stiftelse, som startades av Jeanette Bonnier år 1985 till minne av hennes bortgångna dotter 

Maria Bonnier-Dahlin.1 

 

                                                 
1
 Bonniers Konsthall, http://www.bonnierskonsthall.se/sv/Om/, hämtad: 25/2-12 
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Stiftelsen och Bonniers Konsthalls verksamhet har i grunden alltid varit privatfinansierad, 

men för att ha möjlighet att bedriva den verksamhet som de vill och vara ett framstående 

forum för samtida konst så är organisationen beroende av anslag från andra stiftelser och 

fonder samt att bygga en god relation till en allt mer kommersialiserad kultursektor.  

Konsthallen väljer av erfarenhet2 att ha alltmer utmärkande och avancerade utställningar för 

att bibehålla sin plats som en av ledstjärnorna på den svenska kulturscenen, där majoriteten av 

de stereotypa besökarna är konst- och kulturmedvetna innerstadsbor i Stockholm. Detta 

innebär att Bonniers Konsthall i stor utsträckning måste anpassa sig efter offentlighetens krav 

på vad en kulturverksamhet bör leverera. Det är i och med finansieringen av 

huvudverksamheten som vi anser att det blir intressant att utreda inflytandet som barn – och 

ungdomsrelaterad verksamhet i konsthallen har. Bonniers Konsthall har inte alltid varit mån 

om att anpassa sin profil för att möta yngre målgrupper som i dag, frågan är då om denna 

ökade anpassning är en strategi för att påverka både rykte, ekonomiska medel och successivt 

skapa den nya generationens kulturkonsumenter. 

Enligt assisterande curator på konsthallen, så har konsthallen blivit allt mer beroende av att få 

anslag för att kunna bibehålla sin position som framstående kulturleverantör i Sverige och 

internationellt. Detta på grund av att utställningarna i konsthallen blir mer avancerade, därmed 

också dyrare, att transportera, installera och underhålla.3  

Vad är det som föder detta allt större beroende av omgivningen, hur påverkar specifikt barn- 

och ungdomsverksamheten organisationens finansiering och hur privata kan egentligen 

Bonniers Konsthall vara? 

 

1.2.2 Offentligt perspektiv 

 

Dieselverkstaden är i grunden en byggnad men också ett namn som Nacka Kulturcentrum, en 

verksamhet som arbetar under Nacka kommun, använder som varumärke. Enligt Nacka 

Kulturcentrums ansvariga för affärsområdet innehåll så vill de använda ’ Dieselverkstaden’ 

                                                 
2
 Observation under praktikperiod, vår 2011, Bonniers Konsthall 

3
 Intervju med Caroline Elgh, assisterande curator, Bonniers Konsthall, cirka 1 timme,  23/3-11 
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för att organisationen anser att det är lättare att använda i marknadsföringssyfte än 

organisationens faktiska namn.4  

 

Nacka Kulturcentrum flyttade sin, i grunden kommunala verksamhet, till huset 

Dieselverkstaden i Nacka i Stockholm år 2002. Där erbjuder de ett brett kulturutbud för 

framförallt skolor och förskolor men de har även hand om lokaler som går att hyra för 

företags- och kulturevenemang samt privata tillställningar.5 Detta breda spektrum av 

aktiviteter verkar alla som inkomstkällor för Nacka Kulturcentrum, men utnyttjar de sin 

potential att generera intäkter på ett hållbart sätt? 

 

Ett projekt vid namn Kulturlyftet genomfördes inom Nacka Kommun fram till år 2006 och 

hade som syfte att se över och utveckla finansieringssystemet för kulturverksamheter i 

kommunen.6 Inom begreppet Kulturlyftet så nämns flera olika satsningar inom kultur som 

Nacka kommun har formulerat. Kommunen satsade i och med Kulturlyftet på att profilera 

bibliotek och göra dem mer individuella, man införde musikskoleschecken som innebar att 

alla elever inom Nacka gavs möjligheten att välja mellan Nacka musikskola och fyra andra 

musikskolor auktoriserade av kommunen. Kulturpengen infördes och denna gavs till alla barn 

i förskolor och skolor i Nacka. Målet med Kulturpengen är att barn med hjälp av denna skall 

få tillgång till ett professionellt kulturutbud. Kulturlyftet innebar också att kulturavtal skall 

slutas med större aktörer för att bidrag skall kunna ges till kultur på fritiden och stipendier för 

unga.7 

 

Nacka Kulturcentrum var, i och med Kulturlyftet, tvungna att anpassa sin verksamhet och sina 

tjänster efter kundernas, elevers och lärares, önskemål. Detta på grund av att skolornas 

kulturpeng, som tidigare varit en summa pengar bunden till specifika verksamheter inom 

kommunen, istället började fördelas fritt bland skolorna i Nacka.  

                                                 
4
 Intervju med ansvarig för affärsområdet innehåll, Camilla Norberg, Dieselverkstaden, cirka 2 timmar, 12/4-12 

5
 Dieselverkstaden, http://www.dieselverkstaden.se/Default.asp?checked=True, hämtad: 28/2-12 

6
 Nacka kommun, http://www.nacka.se/web/sok/Sidor/default.aspx?quicksearchquery=Kulturlyftet, hämtad: 

11/4 – 12 

7
 Nacka kommun – årsredovisning 

2007,http://www.nacka.se/web/politik_organisation/ekonomi/bokslut_arsred/Documents/arsredovisning_200

7.pdf, sid. 17 
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Resultatet blev att Nacka Kulturcentrum och andra kulturaktörer började konkurrera om 

skolans resurser.8 

 För Nacka Kulturcentrum innebar denna förändring rent finansieringsmässigt att man inte till 

skillnad från tidigare fick en klumpsumma att röra sig med och planera kulturell verksamhet 

utefter. Det infördes istället intäktskrav för verksamheten att förhålla sig till. Enligt ansvarig 

för affärsområdet innehåll på Nacka Kulturcentrum så kommer cirka 46 % av intäkterna 

numera från Kulturnämnden. Resterande intäkter förväntas Nacka Kulturcentrum tjäna in på 

egen hand för att få stöd från kommunen.9  

 

Nacka Kulturcentrum är fortfarande en kommunalt förankrad verksamhet men i dag krävs det 

mer affärsmässigt planerande och agerande av personalen vilket få kulturarbetare är vana vid. 

Detta på grund av att Nacka Kulturcentrum successivt knoppas av från Nacka kommun. 

Vilket innebär att Nacka Kulturcentrum, i utbyte mot intäktskrav från kommunen, blir mer 

självständiga i utformningen av verksamhetens innehåll. Med andra ord; krav från kommunen 

på hur Nacka Kulturcentrum skall arbeta minskar i förhållande till hur intäktskraven på 

organisationen ökar. Utvecklingen och förändringen av Nacka Kulturcentrums organisation 

härstammar ur New Public Management – rörelsens metoder för att styra organisationer, 

baserade på idéer hämtade från näringslivet.10 New Public Management belyser enligt 

Almqvist fenomenet att allt fler offentliga organisationer tycks övergå till en privat styrning 

där kunden, konkurrensen, kontraktet och kontrollen blir allt viktigare.11   

 

Barn- och ungdomsanpassad verksamhet har alltid varit en viktig del av Nacka 

Kulturcentrum. Ett krav på Nacka Kulturcentrum att hålla en viss volym sådan verksamhet 

finns i avtal med kommunen för att få allt det ekonomiska stöd som behövs.12  

                                                 
8
 Nacka kommun, 

http://www.nacka.se/web/politik_organisation/sa_styrs_nacka/sa_styrs/kundval/Sidor/default.aspx, 11/4 – 12 

9
 Intervju med ansvarig för affärsområdet innehåll, Camilla Norberg, Dieselverkstaden, cirka 2 timmar, 12/4-12 

10
 Amlqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Liber, 2006, 

sid. 10  

11
 Amlqvist, Roland, New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Liber, 2006, 

sid. 27-28 

12
 Intervju med ansvarig för affärsområdet innehåll, Camilla Norberg, Dieselverkstaden, cirka 2 timmar, 12/4-12 
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På så sätt så blir aktiviteter mer anpassade för de yngre nödvändigt för hela Nacka 

Kulturcentrums verksamhets överlevnad. Hur uppfattar organisationen detta krav och 

relationen den skapar till finansieringen av Nacka Kulturcentrums drift? 

  

Intressant för vår jämförelse är att ta reda på hur finansieringsformerna påverkar användandet 

av barn - och ungdomsaktiviteter och tvärt om. På vilka sätt påverkar kommunala krav och 

krav från stiftelser, fonder och den övriga omgivningen Nacka Kulturcentrum och Bonniers 

Konsthall? Om en betydande påverkan kommer utifrån, i vilken utsträckning gör den då 

detta? 

Några gemensamma nämnare i de båda organisationerna kommer att användas som 

jämförbara aspekter för att besvara hur barn - och ungdomsaktiviteter påverkar finansieringen.  

Uppsatsen kommer huvudsakligen att jämföra och analysera barn- och 

ungdomsverksamheterna men även verksamheterna i stort, finansiering av organisationerna, 

aktörer och intressenter. Intressant att analysera är variablernas koppling till de respektive 

organisationernas beroende av och arbete med barn- och ungdomsverksamheterna. Uppsatsen 

kommer även att ta upp vilka genrer det finns aktiviteter inom, hur de respektive 

organisationerna jobbar med dessa och vilka de prioriterar att integrera i sin övergripande 

verksamhet. Undersökningen tittar även på hur mycket tid av organisationernas totala 

verksamhet som läggs på barn- och ungdomsverksamhet samt vilka åldrar denna primärt 

riktas till.  

Undersökningen handlar i stora drag om att utreda om barn- och ungdomsverksamheterna i 

Nacka Kulturcentrum och framförallt i Bonniers Konsthall har bidragit till en modifiering 

eller ett åsidosättande av verksamheternas primära mål, så kallat goal displacement13, för att 

underlätta för finansieringen. Vilket resulterar i ett ifrågasättande av barn- och 

ungdomsverksamhetens roll i de båda organisationerna. 

 

 

 

                                                 
13

 Wiki answers, http://wiki.answers.com/Q/What_is_goal_displacement, hämtad: 27/5-12 
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1.3 Syfte  

 
Syftet med uppsatsen är att utreda i vilken utsträckning och på vilket sätt barn- och 

ungdomsverksamheten i Bonniers Konsthall och Nacka Kulturcentrum påverkas av de 

respektive organisationernas privata och offentliga finansiering. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Fokus i uppsatsen kommer att vara på barn- och ungdomsverksamhet inom Bonniers 

Konsthall och Nacka Kulturcentrum, från 2006 fram till våren 2012, och dess positionering 

gentemot den övriga verksamheten. Anledningen till valet av startår är projektet Kulturlyftet 

som genomfördes fram till år 2006 i Nacka, och påverkade därför också Nacka 

Kulturcentrum, samt öppnandet av Bonniers Konsthall hösten 2006. Organisationerna är 

valda för att bra kännedom om och kontakter i dessa finns på grund av tidigare praktik inom 

dem vilket är av relevans för insamlandet av empiri, samt att de representerar två olika 

angreppshåll av privat respektive offentlig finansiering.  

 

Avgränsningen till verksamheten för de yngre målgrupperna har valts för att erfarenheter från 

praktiskt arbete inom organisationerna har visat att det ryms en intressant ekonomisk 

bakgrund i denna, då barn- och ungdomsverksamheten har ett visst inflytande på 

finansieringen, men också på grund av att den verkar ha en viss påverkan på den interna 

organisationsstrukturen.  
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2.1 Teori 

 
Utgångspunkter för uppsatsen kommer att vara i Resource Dependence – perspektivet14och 

Vision, Culture, Image- modellen15 för att greppa hur beroendet av finansiering formar hur 

Bonniers Konsthall och Nacka Kulturcentrum identifierar sig med och riktar sina aktiviteter 

till yngre målgrupper. Perspektiven fokuserar på hur kontexter, omgivning och resurser styr 

organisationer och formar dess identiteter samt vad organisationer gör för att hantera dessa.  

Teorin är, i detta avseende, bäst lämpad för att analysera hur dessa kulturorganisationers 

respektive utveckling av verksamheter har påverkats av miljöerna som de befinner sig i och 

resurserna som de har i dessa.  

Resource Dependence – teorin, RDT, handlar om att studera hur organisationers resurser, 

framförallt externa sådana, påverkar organisationers beteende.16 Främsta utgångspunkt för 

teorin är att resurser påverkar hur organisationer väljer strategier och taktiker för att utföra sitt 

arbete. Resurserna finns ofta tillgängliga i omgivningen och hos andra organisationer, vilket 

innebär att RDT också är starkt förknippat med makt och ömsesidigt beroende mellan parter. 

Att ha makt över en organisation innebär i detta avseende att organisationen är beroende av 

maktutövarens resurser. I och med detta så definieras organisationers framgång som 

maximering av makt. Ju fler organisationer som är beroende av den egna organisationens 

resurser desto mer makt får den och organisationen är framgångsrik.17  

RDT menar att organisationer är sammanbundna genom utbytes – och maktrelationer, dessa 

är i sin tur baserade på utbytet av resurser mellan organisationerna.  

 

Pfeffer och Salancik nämner i boken ”The External Control of Organizations”, från 1978, att 

teorin om resursberoende ursprungligen handlade om att bidra med ett nytt sätt att betrakta 

                                                 
14

 Pfeffer, Jeffrey, Salancik, Gerald R., The External Control of Organizations – a Resource Dependence 

Perspective, Stanford business classics, 2003, Introduction to the Classic Edition 

15
 Hatch, Mary Jo, Schultz, Majken, Taking brand initiative – How companies can align strategy, culture and 

identity through corporate brandning, Jossey Bass, 2008, sid. 11 

16
 Pfeffer, Jeffrey, Salancik, Gerald R., The External Control of Organizations – a Resource Dependence 

Perspective, Stanford business classics, 2003, Introduction to the Classic Edition 

17
Theories used in IS research, http://www.istheory.yorku.ca/resourcedependencytheory.htm, hämtad: 5/3-12 
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och tolka ekonomiska teorier och relationer i och utanför organisationer. Pfeffer och Salancik 

menar att teorin består av tre grundelement;  

- Social kontext har stor betydelse för organisationen.  

- Organisationer utvecklar strategier för att öka sin autonomi och nå sina mål. 

- Makt är viktigt för att förstå varför organisationer handlar som de gör, både internt och 

externt. Tyngdpunkten ligger inte endast vid ett rationalitets – och 

effektivitetstänkande. 18 

 

Organisationer vill alltså få sitt eget beroende av andra att minska genom att öka andra 

organisationers beroende av dem. Organisationen syftar till att hela tiden ha tillgång till 

viktiga externa resurser och detta behov tillgodoses genom att anpassa intern struktur, nätverk 

och beteende för att kunna utnyttja omgivningen maximalt. 

 Då organisationen anskaffar nödvändiga externa resurser eller ökar andras beroende av dem 

så minskar den samtidigt sitt eget beroende av andra aktörer. Teorin vilar på ett antal 

antaganden om organisationer, resurser och omvärlden; 

 

- Organisationer antas innefatta interna och externa koalitioner uppkomna ur socialt 

utbyte skapat för att påverka och kontrollera beteende. 

- Omvärlden antas innehålla knappa och värdefulla resurser, essentiella för 

organisationens överlevnad. Omgivningen förkroppsligar problemet och osäkerheten 

som organisationen möter i och med resursanskaffningen.  

- Organisationer antas arbeta mot två mål; att få kontroll över resurser som minskar dess 

beroende av andra organisationer och att kontrollera resurser som ökar andra 

organisationers beroende av dem själva. Att nå något av dessa två mål anses påverka 

organisationens makt, i och med att de båda påverkar utbytet mellan organisationer.19  

 

Ursprungligen så syftade RDT till att beskriva och delvis förklara relationer mellan 

organisationer, dock så har det visat sig att den även går att applicera på interna relationer 

inuti verksamheter. Senare tillämpningar lade även till legitimitet som en viktig resurs.  

                                                 
18

 Cobb, J. Adam, Davis, Gerald F., Resource Dependence Theory: Past an Future, Ross School of Business, 

university of Michigan, 2009, sid. 5 

19
Theories used in IS research,  http://www.istheory.yorku.ca/resourcedependencytheory.htm, 5/3 – 12 
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Teorin har många likheter med ekologiska och institutionella teorier eftersom att den betraktar 

organisationer som strukturer vars utseende hela tiden måste förhandlas, kompromissas och 

anpassas efter en föränderlig och turbulent omgivning med konkurrerande intressen.20 

 

Pfeffer och Salancik betonar även faktumet att beroenden och relationer mellan organisationer 

inte är statiska utan att de ständigt är föränderliga och påverkade av organisationernas 

agerande.21  

 

2.1.1 Osäkerheter i omgivningen 

 
Resource Dependence- teorin har, sedan Pfeffer och Salanciks introduktion 1978, kommit att 

bli en inflytelserik organisationsteori vars främsta fokus ligger på att beskriva organisationer 

som öppna system, beroende av kontexten som omgivningen skapar.22 Vikten i teorin ligger 

vid hur omgivningen, med dess resurser, andra aktörer och osäkerheter, påverkar 

organisationer. Organisationer betraktas ur detta perspektiv som delaktiga i sociala system där 

de hela tiden interagerar med varandra och att de därför inte är autonoma. Omgivningen är en 

källa till osäkerheter, tvång och möjligheter, utefter dessa så distribueras makt och kontroll 

inom organisationer och man väljer samt ersätter chefer. Dessa förutsättningar som skapas 

leder till organisatoriska strukturer och handling och skapar en form av organisatoriskt 

kretslopp.23 

 

Pfeffer hävdar även att resurser och begränsningar som en organisations ledning inte kan 

kontrollera i stor utsträckning är de som påverkar organisationens handfasta resultat, vilka kan 

vara; budget, lön, försäljningssiffror och vinst. 

                                                 
20

 Theories used in IS research, http://www.istheory.yorku.ca/resourcedependencytheory.htm, hämtad: 5/3 – 

12 

21
 Collins, Brian J., Hillman, Amy J., Withers, Michael C., Resource Dependence Theory: A review, Journal of 

Management 35(6), 2009, Southern Management Association, s. 1403 

22
 Collins, Brian J., Hillman, Amy J., Withers, Michael C., Resource Dependence Theory: A review, Journal of 

Management 35(6), 2009, Southern Management Association, s. 1403 

23
 Pfeffer, Jeffrey, Salancik, Gerald R., The External Control of Organizations – a Resource Dependence 

Perspective, Stanford business classics, 2003, s. 229 



 13

Dock så menar Pfeffer att det huvudsakligen är ledningen som påverkar hur de anställa 

betraktar och hanterar den sociala verkligheten som organisationen är en del av.24 

 

Ekonomiprofessorerna Adam Cobb och Gerald Davis menar att det som skiljer teorin från 

teorier som transaktionskostnadsteorin är dess fokus på makt och dess försiktiga utformningar 

av taktiker som är tillgängliga för organisationer.25 Med RDT som utgångspunkt för handling 

så måste organisationen tänka och agera i djupare termer än bara transaktioner i sig. 

Organisationen måste lägga större vikt vid att bygga hållbara relationer till aktörer i sin 

omgivning samtidigt som den måste vara beredd på att förnya sig för att överleva förändrade 

förutsättningar. För att lära sig att förstå och förklara hur individer och organisationer agerar 

så måste man söka förståelse för kontexten eller miljön som dessa befinner sig i.26 Särskilt 

relevant är detta i utredningen av barn- och ungdomsverksamhetens roll i Bonniers Konsthall 

och Dieselverkstaden. Detta eftersom att dess plats i de respektive organisationerna är ett 

resultat av organisationernas ekonomiska resursberoende som de strävar efter att tillfredställa 

genom att bemöta efterfrågan från olika håll. I grunden är organisationerna beroende av 

samma resurser, skillnaden ligger dock i var dessa finns tillgå. Efterfrågans ursprung och 

effekter på organisationernas ekonomiska tillstånd är en annan form av resursberoende med 

relevans i fallet.  

 

Organisationsforskaren R.E Emerson uttrycker kärnan i Resource Dependence – teorin på ett 

mycket lätthanterligt sätt; ”Makten som A har över B bottnar i kontrollen som A har över 

resurser som B anser vara värdefulla och som inte finns någon annan stans.  

I detta avseende så är makt och beroende sammanlänkade: B är beroende av A till den 

utsträckning A har makt över B. Eftersom att A och B båda kan ha makt över varandra så är 

innebär detta ett ömsesidigt beroendeförhållande.”27 

                                                 
24

 Alvesson, Mats, Organisationskultur och ledning, upplaga 2, Liber, 2009, sid. 68 

25
 Cobb, J. Adam, Davis, Gerald F., Resource Dependence Theory: Past an Future, Ross School of Business, 

university of Michigan, 2009 

26
 Johnson, Bob L. Jr, Resource Dependence Theory: A Political Economy Model of Organization, Department of 

Educational Administration, College of Education University of Utah, 1995, sid. 3 

27
 http://www.evancarmichael.com/Human-Resources/840/Resource-Dependence-Theory-In-

Management.html 
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Emersons beskrivning av Resource Dependence – teorin är relevant i vårt fall med avseende 

på Bonniers Konsthalls och Nacka Kulturcentrums beroende av sina omgivningar; Makten 

som omgivningen har över Bonniers konsthall och Nacka Kulturcentrum bottnar i 

kontrollen som omgivningen har över resurser som Bonniers Konsthall och Nacka 

Kulturcentrum anser vara värdefulla och som inte finns någon annan stans. I detta avseende 

så är makt och beroende sammanlänkade: Bonniers Konsthall och Nacka Kulturcentrum är 

beroende av omgivningen till den utsträckning omgivningen har makt över Bonniers 

Konsthall och Nacka Kulturcentrum. Eftersom att omgivningen och Bonniers Konsthall 

samt Nacka Kulturcentrum båda kan ha makt över varandra så är innebär detta ett 

ömsesidigt beroendeförhållande. Det som skiljer organisationerna åt i detta avseende är 

komponenterna av vilka deras respektive omgivningar är bestående av. I fallet med barn- och 

ungdomsverksamhet så är Nacka kommun en stor påverkansfaktor, med sina 

prestationsbaserade krav, och största finansiär i Nacka Kulturcentrums omgivning. Medan det 

i Bonniers Konsthalls fall är människorna i den demografiska omgivningen, Stockholms 

innerstad, samt fonder och stiftelser som är de mest betydande aktörerna i dagsläget.  

 

2.1.2 Yttre funktioner influerar hur organisationer anpassar sig 

Pfeffer och Salancik poängterar även att påverkan som den externa omgivningen, det vill 

säga; stat, ekonomi, marknad och konsument, och så vidare, har på organisationen varierar.28 

Med andra ord så är det inte nödvändigt att, till exempel, statliga bidrag innebär ett tillräckligt 

stort beroende från organisationens sida att det uppenbart påverkar dess interna och externa 

verksamheter.  

Johnson menar i, ”Resource Dependence Theory: A Political Economy Model of 

Organization”, som belägg för detta, att de resurser som är kritiska för organisationens 

överlevnad och funktion samt påverkar organisatoriskt och interorganisatoriskt beteende kan 

variera mycket.29 Hur detta tar sig uttryck beror i sin tur av organisationens uppbyggnad och 

verksamhet.  

                                                 
28

 Pfeffer, Jeffrey, Salancik, Gerald R., The External Control of Organizations – a Resource Dependence 

Perspective, Stanford business classics, 2003, s. 227 

29
 Johnson, Bob L. Jr, Resource Dependence Theory: A Political Economy Model of Organization, Department of 

Educational Administration, College of Education University of Utah, 1995, sid. 1 



 15

Att organisationer i allt större utsträckning måste lära sig att vara flexibla och anpassa sig 

efter sin omgivning för att överleva innebär att byråkratin, som länge varit utgångspunkt för 

organiserande av verksamheter, blir minde viktig.  

Resource Dependence – teorin menar att organisationer inte längre kan tänka och agera i 

termer av hierarki och auktoritet på samma sätt som man tidigare gjort och på så sätt minskar 

organisationer sitt förtroende för byråkratin. Pfeffer och Salancik menar att organisationer 

med byråkratiska grundvalar får svårt att analysera och förhålla sig till omgivningen och dess 

moderna dynamik.30  

Resource Dependence – perspektivet är passande för denna undersökning eftersom att den är 

ett av de mer konkreta verktygen att använda i strävan efter förståelse för hur Bonniers 

Konsthall och Nacka Kulturcentrum tar till sig och anpassar sig efter sina respektive 

omgivningar för att kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Perspektiven som teorin 

fokuserar på är relevanta för avseendet med uppsatsen och jämförelsen av valda parametrar 

med hänseende till barn- och ungdomsverksamhet. Genom att tillämpa teorin på kulturfältet 

så alstras frågeställningar och perspektiv som inte nödvändigtvis är självklara att använda då 

relationen mellan resurser och kultur analyseras. Det är intressant att utöka förståelsen för de 

behov som kulturorganisationerna har i stort för att sedan avgränsa vilka resurser som är 

absolut nödvändiga för att organisationerna skall kunna bedriva och utveckla verksamhet för 

yngre.  

Hatch och Schultz VCI- modell, Vision – Culture – Image, kommer att användas som 

komplement till Resource Dependence- teorin i utredningen. VCI – modellen har syftet att 

förklara att organisationens identitet växer fram ur en samstämmighet och harmoni mellan 

dess vision, interna kultur och intressenternas uppfattning av organisationens image.31 Teorin 

hjälper i detta fall till med att sätt ord på och också skapa förståelse för hur dessa element 

förhåller sig till varandra i de respektive organisationerna, och är framförallt viktig med 

avseende på hur Nacka Kulturcentrum förhåller sig till sitt varumärke ’Dieselverkstaden’. 

Modellen kommer främst att användas som ett verktyg för reflektion och analys av de 

muntliga källor och egna erfarenheter som utredningen kommer att stödjas med.  

                                                 
30

 Pfeffer, Jeffrey, Salancik, Gerald R., The External Control of Organizations – a Resource Dependence 

Perspective, Stanford business classics, 2003, sid. 281 

31
 Hatch, Mary Jo, Schultz, Majken, Taking brand initiative – How companies can align strategy, culture and 

identity through corporate brandning, Jossey Bass, 2008, sid. 11 
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Resource Dependence – teorin och VCI- modellen kompletterar varandra i utredningen av 

organisationerna och de respektive omgivningarnas påverkan. Resource Dependence- 

perspektivet fungerar som en mall för att förstå hur det som sker utanför Bonniers Konsthall 

och Nacka Kulturcentrum påverkar vad som sker inuti organisationerna. Det är också där som 

VCI- modellen anknyter till resonemanget och verkar som stöd för att förstå hur 

organisationernas delar samspelar internt. Teorierna skapar förutsättningar för att, på ett 

strukturerat sätt, kunna utforska och tolka två sidor av samma mynt. 

3.1 Metod 

 
Undersökningen kommer att ha en kunskapsteoretisk inriktning där vi med ett tolkande 

synsätt försöker att förhålla oss analytiskt till aktörernas subjektiva uppfattningar av 

finansieringsfrågan. För att åstadkomma detta så vill vi använda oss av en forskningsdesign 

baserad på en jämförande studie av de båda organisationerna med kompletterande intervjuer 

och löpande analysera insamlad empiri ur ett Resource Dependence - perspektiv. Detta 

tillvägagångssätt valde vi för att vi anser att det är det mest strukturerade sättet att uttömma 

organisationerna på både officiell och personlig information. Utmärkande för en studie av 

denna karaktär är att den är inriktad på en eller några få undersökningsenheter.32 Fokus 

kommer alltså att ligga på Bonniers Konsthall och Nacka Kulturcentrum, inte på ett brett 

spektrum av liknande verksamheter. Detta innebär en granskning av dessa två organisationer 

med syftet att utstaka sätt att förhålla sig till omvärlden och därmed också hur barn– och 

ungdomsinriktad verksamhet blir påverkad av detta. 

 

Att utreda fallen handlar i mångt och mycket om att hitta mönster för socialt agerande, 

tolkning och anpassning i organisationerna. Inriktningen på studien kommer huvudsakligen 

att vara jämförande och kommer att genomföras på ett sätt som, i så stor utsträckning som 

möjligt, tar tillvara på organisationernas naturliga verksamhetsmiljöer och relationer. Genom 

att studera dessa två fall djupare finns det möjlighet att nå insikter om hur tankesätten bakom 

det organisatoriska handlandet ser ut i skapandet av kulturverksamhet för barn och unga. 

Någonting som vi anser saknas i dag. En större förståelse för dessa tankegångar kan, om den 

nyttjas på ett konstruktivt sätt, verka gott för Bonniers Konsthall och Nacka Kulturcentrum i 

deras fortsatta arbete med barn och ungdomar. 

                                                 
32

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

studentlitteratur, 2009, sid. 59 
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För att åstadkomma detta så har framförallt sekundärdata från organisationernas hemsidor, 

media och offentlig dokumentation från Nacka kommun att samlats in och utnyttjats. I och 

med att Bonniers Konsthall och Nacka Kulturcentrum båda är etablerade organisationer så 

fanns det information, om än något annorlunda och mer kommersiell i konsthallens fall, att ta 

del av. Varierade källor är en fördel i skapandet av en nyanserad och tillförlitlig bild av hur 

organisationerna förhåller sig till ekonomiska resurser i sitt arbete. Detta ger oss en 

utgångspunkt då grunden för jämförelsen skall läggas. Komplettering av sekundärdata med 

personliga åsikter och uppfattningar hämtade vi in löpande under processen gång. Vi fortsatte 

även att samla in den empiri som vi ansåg fattas och också återkoppla till våra 

kontaktpersoner inom de respektive organisationerna om nya frågor dök upp. Detta med hjälp 

av kortare intervjuer och kontinuerlig telefon- och mailkontakt med de anställda som är 

ansvariga för planering och genomförande av aktiviteterna, men också med hjälp av egna 

erfarenheter från praktik inom organisationerna. Hanteringen av insamlat material skedde 

främst genom dokumentation i skrift där intervjuer transkriberas ut. Övrig information som 

samlats in vid behov, genom kortare telefonsamtal och mailkorrespondens, var däremot 

svårare för oss att dokumentera på ett sammandraget sätt och behandlades därför som vår 

allmänna erfarenhet, med fåtalet bilagor som undantag. Sammantaget så blev utredningen en 

innehålls- och textanalys av kvalitativa intervjuer och sekundärdata, där vi primärt försökte att 

greppa hur den interna organisationen förhåller sig till uppsatsen syfte. Ambitionen med 

innehållsanalysen var att utreda hur finansiering förhåller sig till organisationernas 

verksamhet för de yngre, om det finns någon märkbar påverkan på denna och i sådana fall vad 

ekonomiska medel och organisationernas omgivning spelar för roll i detta.  

Bonniers Konsthall Nacka Kulturcentrum 

Yuvinka Medina – koordinator, publika 

program 

Camilla Luterkort - före detta biträdande 

enhetschef och nuvarande producent 

Caroline Elgh – assisterande curator Camilla Norberg – ansvarig för 

affärsområdet innehåll 

Samuel Lind –projektkoordinator, 2011 Lena Hollsten - 

kulturstrateg/affärsområdesansvarig 

Thérèse Dyhlén – event- och 

sponsoransvarig 

Nacka kommuns årsredovisningar från: 

2007, 2009, 2011 

Praktikperiod, Hedvig Andreassen, – 24 

januari – 1 april, 2011 

Praktikperiod, Anna Lis, – 24 januari – 1 

april, 2011 

Tabell 1.1 Översikt, sekundärkällor och observationer i Bonniers Konsthall och Nacka Kulturcentrum 
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4.1 Bonniers Konsthall - bakgrund 

 

4.1.1 Verksamheten i stort 

 

Bonniers Konsthall Handelsbolag skall enligt sin verksamhetsbeskrivning ”ha till föremål för 

sin verksamhet att bedriva konstutställnings- och galleriverksamhet i Bonniers Konsthall på 

Torsgatan i Stockholm samt annan därmed förenlig verksamhet”33. Hemsidan menar att 

Bonniers Konsthall huvudsakligen syftar till att sträva ”[…]efter att vara en öppen och 

inbjudande plats för den lokala publiken såväl som att spela en aktiv roll både på den 

nationella och internationella konstscenen.”34  

 

Bonniers Konsthall är belägen i ett tårtbitsliknande hus på Torsgatan 19 i centrala Stockholm. 

Huset, ritat av Johan Celsings arkitektkontor, ägs av Bonnier fastigheter och dörrarna till 

konsthallen slogs upp hösten 2006, efter många år av planering.35  

 

Konsthallen härstammar från Maria Bonnier-Dahlins stiftelse som grundades 1985, av 

Jeanette Bonnier, med syftet att stötta unga konstnärer genom stipendier. Stiftelsen kom att bli 

Bonniers Konsthall Handelsbolag, år 2006, som är ett dotterbolag till Bonnier Holding 

Aktiebolag och Albert Bonnier AB.36 Anledningen till att stiftelsen förkroppsligades i en hel 

byggnad tillägnad samtida svensk och internationell konst var, enligt Jeanette Bonnier själv, 

ett sätt för henne att försäkra sig om att Maria Bonnier-Dahlins stiftelse och syfte skulle leva 

vidare även om hon själv inte skulle kunna vara närvarande. Detta är någonting som är 

mycket viktigt för henne då hon själv varit engagerad i konstvärlden sedan barnsben och i 

vuxen ålder varit involverad i många verksamheter kopplade till konst och kultur. Bland annat 

så drev hon under en längre tid gallerier i NewYork, USA.37 Dock så är den främsta 

anledningen till att Jeanette Bonnier vill föreviga stiftelsens arbete Maria Bonnier-Dahlin, 

                                                 
33

Alla bolag, http://www.allabolag.se/9697151927/verksamhet, hämtad: 4/5-12 

34
 Bonniers Konsthall,  http://www.bonnierskonsthall.se/sv/Om/, hämtad: 9/4-12 

35
 Ibid. 

36
 Alla bolag, http://www.allabolag.se/5561858647/verksamhet, hämtad: 24/4 –12 

37
 Bonniers Konsthall, http://www.bonnierskonsthall.se/sv/Om/Bonniers-Konsthall/bakgrunden/, hämtad: 

19/4-12 
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hennes bortgångna dotter. Maria Bonnier-Dahlin var estetiskt engagerad och arbetade hårt 

som ung och nyutbildad konstnär under 80-talet. Det var här som Jeannette Bonnier hittade 

både behovet och inspirationen till att starta en nytänkande verksamhet som bröt mot den 

tidigare traditionen att bara stötta redan kända konstnärer. I och med denna insikt så bestämde 

sig Jeanette Bonnier för att bygga en konsthall med syftet att hedra grunden för verksamheten, 

arbetet med stipendiaterna. Stiftelsen är privat och arbetar därför inte med offentliga uppdrag 

från stat och kommun vilket tillåter konsthallen att ta sig an en vidare vision; att skapa ett 

forum för samtida konst från hela världen.38 

 

Jeanette Bonnier och verkställande direktör Pontus Bonnier är tillsammans med, 

konsthallschefen, Sara Arrhenius konsthallens frontfigurer. De ser tillsammans med 

konsthallens anställda till att Bonniers Konsthall Handelsbolag arbetar inom ramarna för 

Bonniergruppen, som är en av Skandinaviens främsta mediekoncerner, för att skapa utrymme 

åt högaktuell konst. Detta vill man se som en fortsättning på Bonnierfamiljens tradition att 

stödja konst- och kulturverksamhet både på den svenska scenen och internationellt.39 

 

Enligt Bonniers Konsthalls hemsida så vill de erbjuda konstnärer, delvis bestående av 

stipendiaterna, som befinner sig i början av sin karriär en plats att komponera utställningar 

och skapa nya konstverk. Konsthallen bedriver huvudsakligen en galleriverksamhet och 

arbetar med uttryck i form av två eller tre stora soloutställningar eller grupputställningar per 

år, ofta så är det både utländska och svenska konstnärers verk som ställs ut. 

 

Observationer från praktikperioden, våren 2011, antyder att konsthallen strävar alltmer efter 

att engagera allmänheten i kreativt skapande och arbetar ofta i former av workshops och 

projekt i nära samarbeten med utställande konstnärer. Trots att konsthallen har sitt ursprung i 

Maria Bonnier – Dahlins stiftelse, så är det inte en konsthall endast avsedd för stipendiaterna, 

utan är en plats där all samtida konst kan mötas. Konsthallens första utställning 2006, innehöll 

ett urval av konstverk från stiftelsens tidigare stipendiater. Sedan dess så firas de nya 

stipendiaterna årligen på konsthallen i samband med utdelningen av stipendierna, detta 

innebär att konsthallen inte är ett tillhåll för dem året om. 

                                                 
38

 Bonniers Konsthall, http://www.bonnierskonsthall.se/sv/Om/Bonniers-Konsthall/bakgrunden/, hämtad: 

11/3-12 

39
 Bonniers Konsthall,  http://www.bonnierskonsthall.se/sv/Om/Bonniergruppen2/, hämtad: 11/3-12 
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Bonniers Konsthalls strävan efter att stötta modern konst och nya konstnärer innebär att de 

ständigt söker ny inspiration från internationella konstscener i form av resor och besök på 

konstmässor runt om i världen.  

 

4.1.2 Finansiering 

 
Bonniers Konsthall Handelsbolag tillhör, och finansieras också till stor del av, moderbolaget 

Bonnier Holding Aktiebolag med en årlig omsättning på cirka 21 mkr.40 Bonnier Holding 

Aktiebolag tillhör i sin tur moderkoncernen Albert Bonnier AB41, med en årlig omsättning på 

cirka 32,73 miljarder SEK42. Konsthallen har i dagsläget mellan 10 – 19 anställda, varav 12 

stycken är fast anställda och resterande personal är utställningsvärdar. Bonniers Konsthall 

Handelsbolag omsätter årligen mellan 1,500 och 2,999 mkr43, en mycket diffus summa 

uppgiven av www.allabolag.se som skapar otydlighet men som vi tolkar som anslag och 

inträden. Den omsättning som www.allabolag.se uppger för konsthallen är den mest exakta 

siffra som går att tillgå på Internet vilket även säkerställdes efter mailkorrespondens med 

konsthallens event- och sponsorsansvariga.44 Större delen av denna omsättning, antas enligt 

oss, på grund av dess blygsamma storlek, vara anslag. Storleken på summan beror, enligt oss, 

på att konsthallen måste söka anslag via ett bolag i sitt eget namn med en så liten omsättning 

som möjligt. Detta för att få ansökningarna godkända för den specifika verksamheten som 

Bonniers Konsthall Handelsbolag bedriver. Det skulle praktiskt sett inte vara möjligt att söka 

anslag via Bonnier Holding Aktiebolag på grund av för hög omsättning och en för bred 

verksamhetsbeskrivning, som inte endast avser galleriverksamhet. Denna summa har varierat 

något beroende på konjunktur och vilka utställningar som varit aktuella. Dock så är den 

exakta omsättningen enligt konsthallens event- och sponsorsansvariga någonting som de inte 

vill dela med sig av45, därför är det svårt att avgöra vad omsättningen har för del i Bonniers 

                                                 
40

 Alla bolag, http://www.allabolag.se/5565767463/Bonnier_Holding_AB, hämtad: 31/5-12 

41
 Alla bolag, http://www.allabolag.se/5561858647/verksamhet, hämtad: 24/4 –12 

42
 Alla bolag, http://www.allabolag.se/5565200341/Albert_Bonnier_AB, hämtad: 6/6-12 

43
 Alla bolag, http://www.allabolag.se/9697151927/Bonniers_Konsthall_HB, hämtad: 9/5-12 

44
 Mailkorrespondens med event- och sponsoransvarig, Thérèse Dyhlén, Bonniers Konsthall 16/5-12 

45
 Mailkorrespondens med event- och sponsoransvarig, Thérèse Dyhlén, Bonniers Konsthall 16/5-12 
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Konsthalls Handelsbolag. Oklart är därför hur stor del av Bonnier Konsthall Handelsbolags 

och Bonnier Holding Aktiebolags tillgångar som avsätts till barn- och ungdomsverksamhet i 

Bonniers Konsthall. Denna summa är av egen erfarenhet och efter observation blygsam med 

tanke på att inriktningen mot barn och unga inte upplevs utgöra en självklar del av 

konsthallens syfte att bedriva utställningsverksamhet. Detta eftersom att konsthallen, i 

enlighet med vår erfarenhet, hittills inte har utvecklat konceptet med sådan verksamhet och 

inte heller haft för vana att investera i den.46 Resultatet blir, i vår mening, att Bonniers 

Konsthall inte heller kan förvänta sig att sådan verksamhet skall lämna något vidare avtryck 

på omsättningen.  

 

Generellt så antyder de offentliga siffror som finns att tillgå om Bonniers Konsthall 

Handelsbolag och Bonnier Holding Aktiebolag att det är stora summor pengar som cirkulerar 

i Bonniers Konsthall. Bonnier Holdning Aktiebolags tillgångar, vilka delvis finansierar 

konsthallen, på cirka 12 miljarder SEK år 2010 i förhållande till resultatet samma år på cirka 

452 mkr, visar tydligt att det är kostsamt, men oftast inte lönsamt, att bedriva 

kulturverksamhet.47  

 
Omsättning / år 
 
 

 
Cirka 1,5 – 2,999 mkr/år, i anslag och 
inträden. Men också en obestämd summa 
från Bonnier Holding Aktiebolag. 
 

 
Antal anställda 
 

 
10-19 st 
 

 
Andel barn- och 
ungdomsverksamhet 
 

 
Cirka 15 %48 
 

 
Tidsspann 
 

 
2006-2011 
 

Tabell 1.2 Översikt, jämförda variabler i Bonniers Konsthall 

 
                                                 
46

 Observation efter arbete med marknadsföring ute på skolor, mars 2011, Bonniers Konsthall 

47
 Alla bolag,  http://www.allabolag.se/5565767463/Bonnier_Holding_AB, hämtad: 24/4 –12,  

48
 Siffran grundar sig på en uppskattning av hur mycket tid, av den totala öppettiden per vecka – 33 timmar, 

som består av aktiviteter för allmänheten riktade mot barn och unga. Utgångspunkt har varit i löpande 

aktiviteter, hänsyn har ej tagits till speciella evenemang och aktiviteter.  
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Erfarenhet har visat att en del av konsthallens verksamhet måste finansieras av 

lokaluthyrning. Byggnaden ägs av Bonnier fastigheter och är belägen på mark som ägs utav 

Albert Bonnier AB.49  

 

Konsthallens unika lokaler är attraktiva på marknaden och hyrs ut i bland annat mötes- och 

festsammanhang. Byggnaden i sig är en av Bonniers Konsthalls starkaste signaturer och är 

mycket omtalad. Mer konkreta exempel på vad konsthallens lokaler har använts till är, av 

erfarenhet, champagneprovningar med Moët - Hennessy, modevisning under Stockholms 

modevecka våren 2011 med Filippa K, representationsmiddagar för Bonnierskoncernen, 

reklamfilmsinpelningar och kick off – möten för många närliggande företag. Att använda 

lokalen på varierade sätt och anpassa sig efter olika kunders behov är, utöver den 

huvudsakliga verksamheten som konsthall, en viktig inkomstkälla. 

 

Lokalerna är med andra ord en av konsthallens största resurser. I kombination med Bonniers 

Konsthalls varumärke och rykte så är kosthallen attraktiv för många företag att förknippas 

med, och lämnar enligt oss därmed också konsthallen i ett överläge. Många intressenter 

resulterar i att de inte behöver leta, i någon större utsträckning, efter kunder att hyra ut 

lokalerna till och därför inte heller behöver uppleva någon större osäkerhet rörande 

lokaluthyrningen som inkomstkälla. I vår mening och med avseende på Resource 

Dependence- teorin så beror denna låga osäkerhet på det väletablerade varumärket Bonnier 

och de väl utvalda fysiska attribut, så som arkitektur och belägenhet som konsthallen har.    

 

Bonniers Konsthall har sedan 2006 haft möjlighet att utveckla relationer med många företag 

och det blev under praktikperioden, våren 2011, tydligt att de har regelbundna kunder som hyr 

in sig i lokalerna. Det föreligger ett nära samarbete med bland annat PWC och Dagens 

Industri som båda är belägna i Bonnierhuset, med direkt anslutning till konsthallen. I detta 

avseende så är det av intresse för uppsatsen att utreda hur beroendeförhållandet ser ut mellan 

konsthallen och stamkunder som PWC och Dagens Industri. Med största sannolikhet skulle 

varken PWC eller Dagens Industri, i ekonomiskt hänseende, dra sig för att söka sig till mer 

extravaganta platser att hålla mindre konferenser och middagar på. Trots detta så befinner de 

sig ändå regelbundet i Bonniers Konsthalls lokaler. För konsthallen så är det viktigt att skapa 
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och bibehålla långvariga samarbeten som dessa, det handlar om att uppmärksamma 

potentiella partners och vårda relationerna med dessa för att kunna utnyttja dem som 

långvariga inkomstkällor. I och med att konsthallen inte är den ultimata mötesplatsen för ett 

större antal människor i alla avseenden så har konsthallen varit måna om att utveckla en 

flexibilitet och en förmåga att erbjuda helhetslösningar för att locka företag till längre 

samarbeten. Bonniers Konsthall är övertygande med erbjudanden, som är passande för många 

sammanhang. Genom att erbjuda hela lösningar för företagens evenemang så minskar de 

kundernas ansträngningar då de skall hyra in sig i konsthallen. Informationen de behöver är i 

kort; vad som skall ske, hur många som skall närvara, om eventuell av-teknik behövs samt om 

tilltugg är av intresse. Genom att arbeta på detta sätt så kan konsthallen utnyttja, bland andra, 

sina grannar PWC och Dagens Industri maximalt.   

 

Utöver finansieringen från Bonnierskoncernen, inträdesavgifter och lokaluthyrning så är 

konsthallen, enligt assisterande curator, i behov av att söka anslag. Anslag söks från 

Kulturrådet, Stiftelsen framtidens kultur och Nordiska kulturfonden för att kunna förverkliga 

de utställningar som de vill visa i konsthallen. Vår erfarenhet är att ansökningar av detta slag 

är en standardprocedur som måste genomföras, men standard är även enligt assisterande 

curator att konsthallen får alla de bidrag som de söker.50 Ansökningarna beviljas oftast, 

eftersom att konsthallen har ett framstående varumärke och en historia av att presentera konst 

för allmänheten med en kvalitet som fonder och kommun vill satsa på. Om så inte hade varit 

fallet så hade Bonniers Konsthall inte kunnat vara en så stor scen för samtida konst och nya 

utställningar som de är i dag. Oftast innebär det en osäkerhet för organisationer att vara 

beroende av och söka stora anslag. På grund av att konsthallen är en etablerad 

kulturleverantör med en ansedd kvalitet på sitt arbete, och till viss del även på grund av dess 

anknytning till Bonnierskoncernen i stort, så är denna osäkerhet förhållandevis liten.  

Trots den låga osäkerheten i Bonniers Konsthalls fall så väljer man av erfarenhet att sprida ut 

sitt beroende av ekonomiska medel på olika aktörer och söka mindre summor pengar av 

varierade stiftelser och fonder för att se till att eventuella förluster inte blir för stora. Detta sätt 

att arbeta för att minska konsthallens ekonomiska osäkerheter verkar även gälla då det rör sig 

om valet av samarbetspartners. Enligt assisterande curator så strävar konsthallen alltmer efter 

att vara öppensinnade inför fler samarbeten.51 Exempel på detta är Stockholms modevecka 
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 Intervju med Caroline Elgh, assisterande curator, Bonniers Konsthall, cirka 1 timme,  23/3-11 
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 Intervju med Caroline Elgh, assisterande curator, Bonniers Konsthall, cirka 1 timme,  23/3-11 



 24

och samarbetet med barnprogramsledaren Eva Funck, som guidar under ett antal 

familjevisningar. Genom att vara mottagliga för nytänkande så anser vi att konsthallen kan 

fördela sitt beroende av samarbetspartners och sponsorer på ett något större antal och skapa en 

viss trygghet i sina utbytesrelationer. Konsthallen förhandlar på så sätt till sig en högre 

maktposition med hänseende till Resource Dependence – teorin då de, genom fler samarbeten, 

undviker alltför intensiva beroenden av ett fåtal aktörer och får därför möjlighet att kontrollera 

resursutbytet i högre utsträckning.  

 

4.1.3 Barn och ungdom 

 

Bonniers Konsthalls hemsida presenterar ett föränderligt utbud av aktiviteter för unga. 

Majoriteten av dessa är anpassade efter de yngre, framförallt barn mellan tre och tio år, men 

stundom dyker det upp aktiviteter även anpassade efter de lite äldre barnen och tonåringarna. 

Exempel på vad som finns att tillgå på konsthallen som barn, ungdom och förälder är bland 

annat; Så funkar konsten med Eva Funck - som är regelbundna söndagsvisningar med inhyrda 

barnprogramsledaren Eva Funck. Dessa varieras med konsthallens egna Familjesöndagar och 

guider. De har även barnvagnsvisningar varje torsdag samt visningen Upptäck utställningen 

med konstkartan – där barnen får upptäcka och samtala kring den aktuella utställningen och 

konsten med hjälp av kortfilmer som laddas ned i mobilen. Den sistnämnda av dessa 

aktiviteter är anpassad efter något äldre barn52. Utöver denna mer specifika agenda så finns 

det alltid möjlighet för skolklasser att boka in visningar med konsthallens guider och värdar. 

Konsthallen brukar även ha extra familje- och barnvänliga öppettider och aktiviteter under 

exempelvis påsk- och sportlov.53 

 

Egen observation säger att de barn- och ungdomsanpassade aktiviteterna ofta brukar infalla på 

helgdagar och lov då barn och familjer har möjlighet att utforska Stockholms kulturutbud 

tillsammans. I samband med familjevisningarna och Eva Funcks specialvisningar för barn så 

är konsthallen fylld med pyssel- och lekmöjligheter som kan kombineras med en 

familjebrunch i restaurangen. Funck axlar utmaningen att hålla cirka 30 barn fokuserade 

under ungefär en timme galant och guidar gruppen genom konsthallen på ett pedagogiskt sätt.  
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 Bonniers Konsthall,  http://www.bonnierskonsthall.se/sv/Barn-och-familj/, hämtad: 11/3-12 
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                              Bild 1.1 ”Så funkar konsten med Eva Funck”, foto: Sima Korenivski    

 

Sysselsättningar för något äldre barn och ungdomar finns också tillgängliga. Bland annat så 

försöker konsthallen utöka sitt samarbete med gymnasie- och högskolor och genom mindre 

projekt. Exempelvis så fick en klass på Viktor Rydbergs gymnasium, våren 2011, i samarbete 

med konsthallen genomföra ett filmprojekt som senare fick en egen vernissage och visades 

upp som en installation i konsthallens lokaler.  

 

I konsthallens hantering av verksamhet för barn och unga är det, enligt observation, påtagligt 

att det inte är någon specifik persons eller avdelnings hjärtefråga. Att planera verksamheten 

och genomföra den faller i händerna på den som för stunden har tid över eller som är specifikt 

kunnig på området som den skall beröra. I och med detta så blir det svårt för konsthallen att 

utveckla verksamheten och den hålls kvar på en förhållandevis basal nivå. På detta sätt så blir 

det svårt för oss att förstå varför Bonniers Konsthall från början bestämt sig för att över huvud 

taget involvera sig i att tilltala yngre målgrupper. Idén om barn- och ungdomsverksamheten 

verkar vara sprungen ur en vilja att marknadsföra sig i ett nytt ljus snarare än att erbjuda barn 

och unga högkvalitativa och stimulerande aktiviteter. Arbetet med barn och unga sker av 

erfarenhet sporadiskt och ofta utan ordentliga förberedelser vilket gör att detta arbete mer 

verkar som en störande faktor på konsthallens övriga verksamhet.  

Detta delvis på grund av att det tar upp tid i lokalerna som skulle kunna tillägnas andra 

aktiviteter eller evenemang, men också att det, genom att inte vara någon av de anställdas 

hjärtefråga, tar upp delar av de anställdas tid och uppmärksamhet som annars skulle kunna 

riktas på annan verksamhet.  
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Samarbetspartners vilka har direkt inverkan på barn- och ungdomsverksamheten i konsthallen 

är, efter arbete med marknadsföring bland studenter, enheten för journalistik, media och 

kommunikation på Stockholms Universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, 

Handelshögskolan samt Viktor Rydbergs Gymnasium.55 Konsthallen och skolorna, med sina 

olika utbildningar, har kontakt med varandra som ett försök till att utveckla en relation som 

erbjuder skolorna kreativt skapande, lärande och möjlighet att nyttja lokalerna. Detta i utbyte 

mot att de köper medlemskap i Bonniers Konsthall och marknadsför detta på skolornas 

anslagstavlor eller intranät. De skolor som konsthallen oftast tar kontakt med är gymnasium 

och högskolor och därför är föräldrar inte involverade och väsentliga för samarbetet med 

ungdomarna. 

 

De faktiska inkomster som barn- och ungdomsverksamhet för med sig till konsthallen 

kommer från barnens föräldrar som är närvarande vid aktiviteterna anpassade för de yngre 

barnen. Man skulle kunna säga att konsthallens utbud för de yngre i dagsläget är utformade 

efter situationer där de primära kunderna är de vuxna. Alltså, då föräldrarna vill gå till 

konsthallen på en visning så skall det finnas någonting för barnen att sysselsätta sig med 

under tiden. Därför, anser vi, att de vuxna på många sätt har ett större inflytande på barn- och 

ungdomsverksamhetens utformning än barnen, på grund av deras roll som inkomstkälla. 

 

 

4.1.4 Aktörer och intressenter 

 

Bonniers Konsthalls samarbeten varierar något beroende på vad det är för evenemang som är 

aktuellt och vilka resurser de är i behov av. Dock så har de några fasta samarbetspartners som 

konsthallen kan ta hjälp av i den ordinarie verksamheten och som presenteras på konsthallens 

hemsida, dessa är; Carl byggare – som levererar byggtjänster till konsthallen, Maxtrans – som 

är konsthallens transportpartner, Presentationsdesign – som stödjer kosthallen med av-teknik 

samt Clarion hotel sign – som är konsthallens hotellpartner.56 Clarion hotel sign bistår 

framförallt med boende till besökande konstnärer och curatorer i utbyte mot marknadsföring 

och nyttjande av konsthallen som evenemangs- och mötesplats.  
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Konsthallens innehåll är ständigt föränderligt och detta innebär att många betydande 

konstnärer och curatorer besöker Stockholm under utställningssäsongerna. Tillsammans så 

bildar de ett kommunikationsmönster och en uppfattning om varandras behov, vilket lägger en 

solid grund för hur deras tjänsteutbyte kan utvecklas.  

 

 I konsthallens lokaler ligger även restaurang Spetsen som ägs av en utomstående aktör som 

hyr in sig i konsthallens lokaler. Spetsen tillhandahåller mat och dryck vid många av 

konsthallens möten och evenemang. I vilken utsträckning konsthallen och restaurangen 

samarbetar bestäms beroende på hur stort och när evenemanget skall vara, till exempel om det 

är en pressfrukost eller en auktion med en trerättersmåltid.   

 

Konsthallens samarbetspartners assisterar med teknik och kunskap exempelvis i sammanhang 

då konstverk skall förflyttas eller video – och ljudinstallationer skall installeras. Enkelt 

uttryckt; samarbetspartnerna stöttar i situationer då Bonniers Konsthalls egna resurser inte är 

tillräckliga. 

 

Sammanfattningsvis så är det många parter som har ett intresse för och är delaktiga i Bonniers 

Konsthalls verksamhet. Detta involverar allt ifrån konstnärer och journalister till 

restaurangbesökare och hantverkare.  

 

4.1.5 Bonniers Konsthall - analys 

 

Bonnierskoncernen är en av Skandinaviens mest framstående mediekoncerner, med en lång 

tradition av konst- och kulturstöd vars rykte presenterar goda möjligheter för konsthallen som 

kulturleverantör. Bonniers Konsthall har uttryckt en strävan efter att vara en inbjudande plats 

för allmänheten och samtidigt vara en viktig aktör på den svenska och internationella 

konstscenen. Bonniers Konsthalls roll som kulturleverantör är vid första anblick inte självklar 

i kombination med den barn- och ungdomsverksamhet som konsthallen försöker att utveckla.  

 

Att anpassa delar av sin verksamhet till de yngre har, grundat på observationer i 

organisationen, successivt blivit av större intresse sedan konsthallens start 2006 då 
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konsthallen har uppfattat en ökad efterfrågan av sådan verksamhet.57 Dock så är denna del 

inte i dominerande Bonniers Konsthalls koncept.  

 

Enligt oss så är det svårt att dra slutsatsen att Bonniers Konsthalls verksamhet endast är 

beroende av ekonomiska medel, beroendena är fler än så. Mest framstående, förutom 

ekonomiska medel, är den demografiska omgivningen och dess bild av konsthallen. 

Personalens uppfattning av vad som är viktigast för konsthallen verkar enligt oss vara de 

fonder som stöttar konsthallens utställningar från idé till genomförande och inkomster som 

resultat av utnyttjande av husets unika lokaler. Även faktorer som rykte inom den svenska 

kulturvärlden och privatpersoners uppfattning är av stor vikt. Teoretiskt sett så skulle 

verksamheten troligtvis få svårt att vara det som de vill vara, trots ekonomisk stabilitet, om de 

inte fick en viss form av stöd från omgivningen. Med detta så menas att konsthallen är aktuell 

i press och media på ett sätt som både exalterar dess stereotypa besökare men samtidigt inte 

stänger ute lekmännen. Ur detta perspektiv så representerar omgivningens stöd en avgörande 

resurs för konsthallen. 

 

Bonniers Konsthall har inte åtagit sig några faktiska uppdrag från vare sig stat eller kommun 

utan har, i vår mening, sitt ursprung i moderbolaget Albert Bonnier AB samt privat 

finansiering att tacka för sin ekonomiska trygghet.  

 

Barn- och ungdomsverksamhetens existens och utveckling i konsthallens verksamhet anser vi 

vara ett svar på omgivningens efterfrågan. Efterfrågan grundar sig i vad den närliggande 

omgivningen, vad vi kan kalla den nya målgruppen, har för uppfattning om vad en öppen 

plats för allmänheten bör innefatta. Genom att självmant åta sig uppdraget att uppfylla 

omgivningens förväntningar så utnyttjar Bonniers Konsthall offentlighetens efterfrågan som 

en möjlighet etablera sig som ett alternativ för kulturkonsumtion hos de yngre målgrupperna.  

 

Vår uppfattning av att konsthallens inriktning mot barn och unga grundar sig i någonting 

djupare än omtanke infinner sig snabbt i betraktandet av detta fall och tanken om att det finns 

en bakomliggande strategisk motivation växer fram.  

Den nya barn – och ungdomsverksamheten kan tolkas som ett försök att möta omgivningens 

intressen i hopp om egen vinning. Med egen vinning menar vi framförallt att Bonniers 
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Konsthall blir en självklar och naturlig del av kulturkonsumtionen bland unga i Stockholm. 

Med hänseende till VCI- modellen, där en samstämmighet mellan organisationens interna 

vilja, kultur och externa förväntningar är avgörande, så menar vi att barn- och 

ungdomsverksamheten i dagsläget inte kan förankras ordentligt i Bonniers Konsthalls 

identitet. Att verksamheten beslutat att rikta sig mot en yngre publik är en logiskt förklarlig 

reaktion, som en överlevnadsinstinkt, men inte nödvändigtvis givet. En huvudsaklig tolkning 

av beslutet är att verksamheten har modifierat sitt grundläggande syfte för att vara en del av 

sin omgivning till lags. Detta skulle enligt RDT innebära ett goal displacement, alltså en 

ersättning av ambitioner och mål, för att öka sin kontroll över sin demografiska omgivning 

som resurs. På så sätt minskar konsthallen den indirekta makt som denna befolkning har över 

verksamheten. Det kan förefalla som så att Bonniers Konsthall har valt att investera i mer 

verksamhet riktad mot barn och unga för att så småningom bygga upp ett mer diversifierat 

rykte. Organisationen försöker att marknadsföra sig som tillgänglig för allmänheten för att 

möta intressen i en större publik än i dag. Den långsiktiga förhoppningen verkar, enligt oss, 

vara att denna satsning skall ge avtryck på konsthallens ekonomi och ge dem fler 

finansieringskällor som i sin tur ger dem utrymme att utveckla sin ordinarie verksamhet. 

Prioritet verkar alltså inte att utveckla barn- och ungdomsverksamheten mer än nödvändigt. 

Om så hade varit fallet så anser vi att det hade krävts mer utförligt planering, strukturering 

och resurser riktade mot denna verksamhet. I dagsläget så är Bonniers Konsthalls satsning på 

barn och unga ännu på prov och inte ett vedertaget fenomen varken i kulturvärlden eller 

någon annan stans.  

 

Konsthallens vilja att vara en öppen och inbjudande plats för omgivningen kan ha många 

varierande innebörder. Att utveckla en ny inriktning på verksamheten anser vi vara ett försök 

för Bonniers Konsthall att lägga till ytterligare ett attribut i sin organisationsidentitet för att 

utnyttja fler resurser i form av konsumenter. De vill lägga energi på att forma den nya 

generationens kulturkonsument för att säkra sin framtid som kulturleverantör, nå högre 

publiksiffror och slutligen öka både medial uppmärksamhet och intäkter. Frågor som hur stor 

den direkta påverkan barn- och ungdomsverksamheten har på intäkterna med hänseende till 

faktorer som att barn faktiskt inte betalar något inträde på konsthallen och hur denna sorts 

verksamhet kan förankras på ett hållbart sätt i den offentliga bilden av konsthallen kvarstår 

dock. 
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5.1 Nacka Kulturcentrum- bakgrund 

 
5.1.1 Verksamheten i stort 

 

Före detta biträdande enhetschef och nuvarande producent på Nacka Kulturcentrum, berättar 

att organisationen ursprungligen, för cirka 20 år sedan, tillhörde en enhet under kommunen 

vid namn Kultur och fritid. Kultur och fritids- enheten utvecklades sedan till, med biblioteken 

i Nacka och Nacka kommunala musikskola, verksamhetsområdet Kultur Nacka. Kultur Nacka 

var ett samlingsnamn för kommunens kulturverksamhet. Vid årsskiftet 2010 så lades 

verksamhetsområdet Kultur Nacka ned och biblioteken samt musikskolan hamnade under 

skolans verksamhet och Nacka Kulturcentrum blev en avdelning under kommunens 

förvaltning Kontaktcenter. 58 

  

Nacka Kulturcentrum är en prestationsbaserad produktionsverksamhet som arbetar under 

Nacka kommun59 och har sedan 2002 sitt hem i den rymliga Dieselverkstaden i Nacka, fem 

minuters buss- eller tågfärd från centrala Stockholm. Huset Dieselverkstaden var tidigare en 

gammal fabrik som under 1800- och 1900-talet användes för att producera dieselmotorer men 

ägs numera av fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.60 I dag används det rymliga huset till att 

producera något helt annat, det fungerar som en plattform för kreativa möten och upplevelser. 

Ansvarig för affärsområdet innehåll på Nacka Kulturcentrum menar att Nacka Kulturcentrum 

som är en kommunal verksamhet vill förmedla ett varierat utbud av kulturyttringar och 

aktiviteter. De vill framstå som ett kulturhus med brett kulturutbud för främst Nackabor i alla 

åldrar men även medborgarna i Storstockholm.61  
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På hemsidan så hittar man ett varierat utbud av kurser och aktiviteter på Nacka 

Kulturcentrums agenda, med allt från danskurser i Capoeira till babymålning för de allra 

minsta.  Både den Stora scenen och den Lilla scenen i Dieselverkstaden är ofta uppbokade 

med såväl offentliga arrangemang som slutna sammankomster. Det går att hyra i stort sett alla 

de lokaler som finns tillgängliga i huset för olika ändamål så som konferenser, föredrag, 

utbildningar eller andra arrangemang. Mer information om vad som är aktuellt finns alltid att 

tillgå på Dieselverkstadens hemsida där agendan ständigt uppdateras. Nacka Kulturcentrum 

erbjuder även hjälp med att planera olika event och skapa paketerbjudanden, exempelvis kick-

off – evenemang för företag. Nacka Konsthall som finns i huset går även att boka för 

utomstående personer. I anknytning till konsthallen så skall kontakt upprätthållas med en 

konstansvarig som specifikt jobbar med att se till att konsthallen har intressanta och relevanta 

utställningar för allmänheten att ta del av. 

62  

Bild 1.2 Nacka Kulturcentrum är Nacka kommuns medarbetare, och deras ansvarsområden faller under 

produktionsverksamheter. 
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Under intervjun63 med innehållsansvarig på Nacka Kulturcentrum, framgick det att 

kommunens Kulturnämnd har avtal med Nacka Kulturcentrum som innehåller krav och mål 

vilka behöver uppnås för att få bidrag. Det finns två avtal mellan Nacka Kulturcentrum och 

Kulturnämnden. Det ena avtalet handlar om själva infrastrukturen, det vill säga lokalerna och 

hur de distribueras, medan det andra avtalet behandlar innehållet i de offentliga 

verksamheterna baserade på kulturpolitiska planer.64 

 

Nacka Kulturcentrums löpande verksamhet handlar om att paketera och leverera kultur vilket 

är dess stora kompetens. Efter samtal med Nacka Kulturcentrums kulturstrateg och 

affärsområdesansvarig65, framgick det att personalen är en sammansättning av producenter, 

kulturstrateger, koordinatorer, kommunikatörer, tekniker, receptionister, arkivassistenter, 

kulturassistenter och pedagoger. Av dessa är 18 fast anställda och 12 pedagoger arbetar på 

uppdrag åt Nacka Kulturcentrum. Pedagogerna är alltså inte anställda av Nacka 

Kulturcentrum utan arbetar som konsulter i verksamheten.66 Verksamheten är uppdelad i två 

ansvarsområden, ’yta’ och ’innehåll’. Ansvarsområdet ’yta’ rör nästintill allt som handlar om 

uthyrning. Det vill säga alla de olika kunderna som vill hyra lokalerna och lägga sitt eget 

innehåll. Det andra ansvarsområdet ’innehåll’ handlar om skapandet av olika arrangemang 

eller program där Nacka Kulturcentrum står som arrangör eller medarrangör. Det kan också 

innebära att man köper in en efterfrågad teaterföreställning eller konsert.  

 

Kulturcentrumets kulturstrateg och affärsområdesansvarig menar att budgeten är uppdelad i 

fyra kategorier till vilka pengar avsätts; innehåll, yta, kulturhistoriska arkivet samt 

gemensamma utgifter som rör personalen, som löner och förbrukningsinventarier. Av dessa 

fyra poster är det ’innehåll’ och ’yta’ som har intäktskrav kopplade till sig.  
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En del av personalen är inriktade på att jobba under ansvarsområdet yta, medan  andra arbetar 

för att få in intäkterna till ansvarsområdet innehåll och några arbetar med arkivet.67   

 

 

5.1.2 Finansiering 

 
 
Enligt Nacka kommuns årsredovisning år 2006 så investerade kommunen 6 mkr i 

kulturlokaler och –verksamhet68 vilket är en stor skillnad gentemot årsredovisningen 2011 då 

det lades cirka 37 mkr på fritids- och kulturverksamhet i kommunen69. Det är dessa pengar 

som Nacka Kulturcentrum i dag får ta del av för att kunna bedriva sin verksamhet. Mer exakt 

så går det, enligt en av organisationens producenter och före detta biträdande enhetschef, cirka 

18,6 mkr till Nacka Kulturcentrums verksamhet i Dieselverkstaden70.  

 

Vidare menar producenten att sedan genomförandet av Kulturlyftet, som ändrade många av de 

ekonomiska förutsättningarna för Nacka Kulturcentrum, så sattes det mycket större press på 

personalen för att få budgeten att gå ihop. För Nacka Kulturcentrum så innebar detta att de var 

tvungna att konkurrera med andra aktörer på samma marknad och att 1,7 mkr, Kulturpengen, 

disponerades om. Pengarna flyttades från Nacka Kulturcentrum ut till eleverna på skolorna71. 

Nacka Kulturcentrum har sedan Kulturlyftet intäktskrav från kommunen på cirka 7 mkr för att 

balansera sin budget och den resterande ersättning som organisationen får från kommunen är 

prestationsbaserad, vilket det inte var före avknoppningen.  
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Summan av kommunens bidrag beror alltså av Nacka Kulturcentrums prestationer i 

förhållande till avtal träffade med kommunen. Presterar de inte i den utsträckning som de 

kommit överens om i avtalen så anpassas bidragen efter detta. 72 

 

Omsättning/stöd 

från kommunen / år 

 
Cirka 25,6 mkr/år (18,6 mkr från 

kommunen, 7 mkr från övrig 

verksamhet)73 

Antal anställda 

 

 
18 st exklusive uppdragsanställda 
pedagoger 
 

Andel barn- och 

ungdomsverksamhet 

 

Cirka 70 % 

Tidsspann 2006 - 2011 

Tabell 1.3 Översikt, jämförda variabler i Nacka Kulturcentrum 

 

Avtalen som Nacka Kulturcentrum stadgar med Kulturnämnden i Nacka Kommun rörande yta 

och innehåll i Dieselverkstaden innebär enligt innehållsansvarig två olika dimensioner för 

verksamhetens prestation. Det vill säga; avtalen preciserar hur och till vilken utsträckning 

lokalerna skall utnyttjas.  

 

Nacka Kulturcentrums ansvariga för affärsområdet innehåll,74 berättar att det finns konkreta 

krav på att cirka 70 % av Nacka Kulturcentrums verksamhet skall vara riktad till barn och 

ungdomar. Nyttjandegraden av husets lokaler skall vara 70 %, man skall även uppnå 90 % 

nöjda kunder i de kundundersökningar som utförs av Nacka kommun. Eftersom 70 % av 
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uthyrningen skall riktas mot barn och unga så är denna grupp kraftigast subventionerad av 

kommunen.75 

 

 Av denna anledning har Nacka Kulturcentrum fått fastställa olika priskategorier för hyrning 

av de olika lokalerna samt scenerna beroende på vilka kunderna är. Företagskunderna får 

betala de högsta priserna medan ideella föreningar har kraftigt subventionerade priser. 

Vanligtvis så sätts inga priser på lokaluthyrningen i förhand men procentuellt sett så har 

föreningar med kulturverksamhet i snitt 59 %76 lägre priser då de hyr lokaler än 

privatpersoner, aktiebolag, handelsbolag och fria företagare. Denna kostnadsskillnad gäller 

även vid hyrning per timme och hyrning av konferensrummet.77 Intäkterna förändras inte i 

och med de subventionerade priserna, eftersom att kommunens krav på Nacka Kulturcentrum 

handlar om att sprida kultur och inte att tjäna pengar på kultur så kompenserar kommunen för 

de inkomster som uteblir.78 

 

Det finns även mål och visioner i det kulturpolitiska programmet som Nacka Kulturcentrum 

måste förhålla sig till och dessa är framtagna av Nacka Kommun med motivationen;  

 

”Nacka kommun vill utveckla service och verksamheter i dialog med medborgarna. Du 

som bor i Nacka ska ha god tillgång till kulturupplevelser av hög kvalitet, och goda 

möjligheter att skapa själv och vara kreativ. Det är både viktigt och prioriterat, därför 

gör vi undersökningar för att reda på vad de som deltar i verksamheten tycker”.79 

 

Kultur är en av de delar som Nacka kommun strävar efter att integrera och göra till en 

självklar och naturlig del i kommunens organisation och ledning.  

 

                                                 
75

 Intervju med ansvarig för affärsområdet innehåll, Camilla Norberg, Nacka Kulturcentrum, cirka 2 timmar, 

12/4-12 

76
 Procentsatsen är baserad på information tagen ur mailkorrespondens med Lena Larsdotter, Nacka 

Kulturcentrum, 16/5-12, se bilaga 3.  

77
 Mailkorrespondens med producent, Lena Larsdotter, Nacka Kulturcentrum, 16/5 -12 

78
 Intervju med ansvarig för affärsområdet innehåll, Camilla Norberg, Nacka Kulturcentrum, cirka 2 timmar, 

12/4-12 

79
 Nacka kommun, http://www.nacka.se/web/kultur/Mal_och_kvalitet/Sidor/default.aspx, hämtad: 18/4-12 



 36

Med kultur så menar kommunalpolitikerna; värderingar, traditioner, livsmönster, möten och 

att det är en drivkraft för samhället. De menar att kulturens uttryck finns i film och media, 

ord, bild och form, teater, dans och musik – och det är också dessa uttryck som kommunen 

vill skapa utrymme för. Nacka kommuns kulturpolitik skall ha fem huvudsakliga fokus;  

 

- Nackabornas lust, motivation, intresse och förmåga att uppleva, skapa och aktivt 

välja kulturella aktiviteter. 

- En kreativ och god inre och yttre livsmiljö. 

- Ett levande, lokalt kulturliv av hög kvalitet med möjlighet till möten mellan 

professionella kulturutövare och nackabor. 

- Kulturförmedling för att höja kunskapen, nå nya målgrupper och öka 

tillgängligheten till kultur. 

- Kulturarven skall tillvaratas. 

 

För att kunna uppleva de krav som kulturpolitikens fokus innebär så skall; 

 

- Kulturyttringar främjas som berikar, stimulerar och speglar den enskildes tankar 

och fantasi 

- Kulturen för barn och unga prioriteras som en investering i livskvalitet för 

kommande generationer och som en grund för ett meningsfullt liv 

- Stödet till tonåringars olika kulturyttringar ges friare former och anpassas för 

snabba förändringar 

- Det beaktas i framtida satsningar att de äldres antal ökar. 

 

För att kommunen skall kunna föra en hållbar kulturpolitik så måste de bland annat stötta och 

ge kulturyttringar friare former så att dessa kan anpassas efter snabba förändringar.  

Detta anser vi har gett avtryck på hur Nacka Kulturcentrum övergripande arbetar med unga. 

Konkret så blir detta tydligt i organisationens upplägg av hur verksamheter planeras där 

personal, pedagoger och kunder för en dialog om möjligheterna att påverka kulturyttringarnas 

innehåll.  
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Det finns även en vision om att kulturpolitiken skall integrera kulturen i samhällsutvecklingen 

i en allt större utsträckning, och för att åstadkomma detta så skall; 

 

- Samverkan utvecklas med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella 

nätverk och övriga fria utövare. 

- Samhällsplaneringen präglas av en helhetssyn där de kulturella resurserna och de 

estetiska aspekterna beaktas. 

- Kulturpolitiken inriktas på barns och ungdomars förmåga att uttrycka sig via film 

och media, ord, bild och form, teater, dans och musik. 

- IT-utvecklingen användas som ett medel för att utveckla kulturens uttrycksformer 

- Gammal tradition bevaras och levandegöras över generationsgränserna. 

- Kulturarbetet ta vara på olika kulturers impulser, kunskaper och kulturarv.80
 

 

För att underlätta för utveckling av samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, 

kulturella nätverk och övriga fria utövare så arbetar Nacka Kulturcentrum med ett system där 

ideella föreningars ekonomi inte skall utgöra ett hinder för utveckling. Upplägget ger 

möjligheter för kreativt skapande, synlighet och uppmuntran till samarbete både i 

Dieselverkstaden och den svenska kulturscenen.  

 

5.1.3 Barn och ungdom 

 

 På grund av att Nacka Kulturcentrum måste rätta sig efter kravet från kommunen om att rikta 

70 % av sin verksamhet mot barn och unga så tar också denna verksamhet ett stort utrymme i 

organisationen. Kulturlyftet innebar att samtliga elever i Nackas skolor som tidigare slussats 

automatiskt till Nacka Kulturcentrum för att uppleva kultur istället fick en ”kulturpeng” att 

röra sig fritt med bland kulturutbuden runt om i Stockholm. Detta innebar att det 

omdisponerades cirka 1,7 miljoner från Nacka Kulturcentrum som kom att bli Kulturpengen 

och att de var tvungna att locka till sig och vinna tillbaka skolorna och konkurrera på en form 

av kvasimarknad.  
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Ansvarig för affärsområdet innehåll som dagligen arbetar med barn- och ungdomsverksamhet, 

berättar att Nacka Kulturcentrum ända sedan genomförandet av Kulturlyftet inte endast 

arbetar med att leverera kultur utan erbjuder även hjälp till skolor med Kulturpengen.  Detta 

eftersom det finns vissa kriterier knutna till användandet av Kulturpengen som exempelvis att 

den ska läggas på professionell kultur så innebär det mer planering och administrativt arbete 

för skolpersonalen. Dessutom kräver detta en viss kompetens och engagemang som långt ifrån 

all skolpersonal har.  

 

Innehållsansvarig menar att Nacka Kulturcentrum såg sin möjlighet att nyttja denna situation 

till sin fördel genom att erbjuda dessa skolor hjälp med att utnyttja Kulturpengen på bästa sätt. 

Man började arbeta med långsiktiga avtal som innehöll ”paketerbjudande utefter kriterierna”. 

I denna nya affärsidé är Nacka Kulturcentrum inte endast kulturleverantör utan administrerar 

hela lösningar för skolors användande av Kulturpengen. Detta har resulterat i att över 90 % av 

Nackas skolor återvänt till att spendera Kulturpengen på Nacka Kulturcentrums kulturutbud.  

 

Utformningen av olika aktiviteter paketeras, enligt organisationens innehållsansvariga, utefter 

kundernas behov.81 Även om det existerar vissa ramar för verksamheten, i och med att 

kommunen har krav på att det skall levereras ett visst antal workshops och en mångfald av 

olika uttryck, så kvarstår faktumet att verksamheten numera är efterfrågansstyrd. 

Innehållsansvariga hävdar även att detta innebär att Nacka Kulturcentrum måste vara 

uppmärksamma och rätta sig efter kundernas önskemål, någonting som kommunen är väl 

medveten om. Kunderna består främst av skolor i Nacka som har ett konkret behov av 

professionell kultur och möjligheten att kunna gå större grupper samtidigt. Andra kunder är 

övriga nackabor och barnfamiljer i stockholmsområdet som vill ta del av ett varierat utbud av 

kulturella uttryck. Behov och önskemål bland kunder varierar och följer oftast det som är 

aktuellt på marknaden. Det är därför viktigt att Nacka Kulturcentrum är uppmärksam på och 

håller koll på övriga kulturscener samt försöka ta reda på vilka behov som är aktuella hos 

kunderna. Därmed anpassar Nacka Kulturcentrum en stor del av sin verksamhet för att möta 

efterfrågan samtidigt som de strävar efter att skapa efterfrågan på vissa kulturella uttryck för 

att bredda den kulturella mångfalden i huset. Om formen, det vill säga tiden, vill påverkas så 

kostar detta extra för kunden men däremot har kunden en möjlighet att kostnadsfritt påverka 
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innehållet genom nära dialog med Nacka Kulturcentrums pedagoger. Då det handlar om 

skolverksamhet så görs tidsupplägget utefter kundens önskan, medan verksamhet för 

fristående besökare så som kurser eller teaterpjäser däremot är schemalagda. 

 

Erfarenheten säger att det krävs mycket planering från Nacka Kulturcentrum för att få 

aktiviteter att fungera hela vägen ut eftersom det många gånger handlar om stora barngrupper 

att hålla reda på. Bland annat så arrangerar Nacka Kulturcentrum årligen en sexårskör och tar 

då emot cirka fyra förskoleklasser per gång som får repetera under en period och som avslutas 

med en uppvisning för bland annat familj och vänner på den Stora scenen. De två musikerna 

som håller i kören är inhyrda, men trots detta så innebär sexårskören en hel del kringliggande 

administrativt och praktiskt arbete för Nacka Kulturcentrum. Skolklasser behöver bland annat 

bokas in, välkomnas, bockas av och slussas in på Stora scenen.   

 

Ett exempel på en annan populär aktivitet är den öppna verkstaden som brukar hållas varje 

söndag. Konceptet är enkelt och går ut på att en av pedagogerna placerar några bord, stolar 

och pysselmaterial i foajén nära ingången som därmed blir svårt för besökare att missa. 

Barnfamiljerna köper en biljett för cirka 70 kronor och får på så sätt tillgång till pyssel med 

handledning av pedagoger.  

 

                                        82 

                                        Bild 1.3 Ett av Nacka Kulturcentrums kommande evenemang 

                                                              för barnfamiljer, sommaren 2012. 
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Av egen erfarenhet så hanterar och involverar Nacka Kulturcentrum föräldrar på olika sätt i 

barn- och ungdomsverksamheten, detta främst beroende på barnens ålder. En del aktiviteter 

som den populära babymålningen ”En tå i det blå” kräver att en förälder är närvarande och då 

får dessa betala för både en barnbiljett samt vuxenbiljett. Samma sak gäller för 

barnfamiljsaktiviteten ”Skapande söndag” som lämpar sig bäst för barn från fyra år och uppåt 

tillsammans med minst en vuxen. Här blir föräldrarna, genom att följa med barnen och tala 

om sina erfarenheter av verksamheten, också en inkomstkälla men även potentiella 

marknadsförare för Nacka Kulturcentrum och dess utbud.  

 

Andra verksamheter som riktas till lite äldre barn, som keramik eller bildkurser, har ett annat 

upplägg där föräldrars närvaro inte är nödvändig.83 Majoriteten av aktiviteterna låter de yngre 

arbeta och skapa själva, dock så krävs ändå en viss kontakt med föräldrar vilket Nacka 

Kulturcentrum kan utnyttja som en resurs och medveten strategi i vetskapen om föräldrar som 

en spridningskraft.   

 

5.1.4 Aktörer och intressenter 

 

Nacka Kulturcentrum har en extra dragningskraft då det även finns andra aktörer i 

Dieselverkstaden som skapar synergier och tillsammans står för den trevliga atmosfären i 

huset. Här kan man hitta Klätterverket med sina 14 meter höga klätterväggar, ett välfyllt 

bibliotek, Stockholms länsmuseum och bistro Voltaire med dess tillhörande café samt 

biografen SF.  

 

Nacka Kulturcentrums biljettförsäljning sker över disk i Dieselverkstaden i ett samarbete med 

Ticnet. Detta dels för att underlätta för det administrativa arbetet men även av 

marknadsföringsmässiga anledningar. Dieselverkstaden syns i samband med den stora aktören 

Ticnet vilket enligt affärsområdesansvarig kan förstärka Dieselverkstadens varumärke och 

känslan av att deras evenemang drar mycket folk och publicitet.84 
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Andra intressenter och kunder är privata företag som hyr lokaler för konferenser och 

sammanträden. Dessa intressenter är viktiga och värda att nämna eftersom de fungerar som 

alternativa finansieringskällor för att säkra ekonomin, även om de inte är direkt kopplade till 

vare sig barn- eller kärnverksamheten. Ett försök att sammanlänka Nacka Kulturcentrums 

kulturella kompetens och verksamhet med dessa intressenter görs genom nära samarbeten 

med de andra aktörerna i huset. Då erbjuder man företag skräddarsydda lösningar där fester, 

kick-offer och mässor kombineras med klättring i Klätterverket, mat och dryck i Bistron, bio 

eller skapande verksamhet.85 

 

5.1.5 Nacka Kulturcentrum- analys 

 

Nacka Kulturcentrum befinner sig i en situation där det ständigt krävs en värdering av 

åtaganden av olika offentliga evenemang som inte ryms inom ramarna för den, i bred 

bemärkelse, prioriterade barn –och ungdomsverksamheten. Nacka Kulturcentrum har en 

väletablerad barn –och ungdomsverksamhet då denna till stor del utgör kulturcentrumets 

kärnverksamhet och är något de sysslat med från starten som kommunal verksamhet. När 

organisationen sedan knoppades av från kommunens krav på verksamheten till hälften, utan 

något ägarbyte, i utbyte mot högre krav på egen finansiering innebar det nya 

kraftansträngningar för att hitta alternativa finansieringskällor och etablera ett namn ute på 

marknaden. Eftersom detta var ett relativt nytt område för många av de anställda så innebar 

det en svår balansgång för organisationen. Denna balansgång är enligt oss fortfarande påtaglig 

i det dagliga arbetet vilket bland annat yttrar sig i att Nacka Kulturcentrum många gånger 

måste tacka nej till möjligheter som kan locka en stor publik och öka deras synlighet. Detta på 

grund av att andra aktiviteter som finansieras av kommunen då måste flyttas eller för att det 

finns en överhängande risk att förlora pengar på evenemanget, vilket är något som i dagsläget 

inte ryms inom den strama budgeten. Nacka Kulturcentrum är beroende av resurser från 

Nacka kommun och måste därför ständigt förhålla sig till de uppsatta kraven vilket därmed 

begränsar deras makt i valet av åtaganden. I enlighet med Resource Dependence – teorin så 

beror Nacka Kulturcentrums makt över sina beslut och sin egen verksamhet på hur stort 

resursberoendet från kommunen är. Med andra ord så innebär de ekonomiska medel som 

kommunen bidrar med till organisationen ett berättigat inflytande på verksamhetens funktion.    

 

                                                 
85 Dieselverkstaden,  http://www.dieselverkstaden.se/Default.asp?checked=True, hämtad: 5/5-12 
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En fullständig avknoppning från Nacka kommun med Nacka Kulturcentrum som ett 

fristående aktiebolag, verksamt i samma lokaler, skulle enligt innehållsansvarig på Nacka 

Kulturcentrum ge mer frihet och möjlighet att tjäna större pengar. Något faktiskt agerande i 

denna riktning bromsas dock upp av den interna organisationens osäkerhet.86 Osäkerheten 

verkar, i vår mening, främst grunda sig i personalens vetskap om att kommunen inte längre 

skulle betala de anställdas löner i och med en fullständig avknoppning. En stor säkerhet skulle 

sättas på spel vilket vi förmodar hämmar det kreativa tänkandet hos personalen samt 

drivkraften att få bli en självgående organisation. 

 

I dagsläget är Nacka Kulturcentrum beroende av kommunen som finansiär av ungefär halva 

verksamheten. Detta innebär att Nacka Kulturcentrum måste finansiera resterande verksamhet 

själva och också även är starkt beroende av den övriga omgivningen, det vill säga kunderna 

på marknaden, sponsorer och andra intressenter. Nacka Kulturcentrums starka koppling till 

Nacka kommun och åtagandet av offentliga uppdrag i kontrast till sökandet av 

finansieringskällor för att bli en mer självständig aktör på Stockholms kulturmarknad gör 

situationen en aning komplicerad och skapar ett intryck av en splittrad organisation. Detta 

intryck förstärks enligt oss av det faktum att Nacka Kulturcentrum använder varumärket 

Dieselverkstaden för att marknadsföra sig själva och skapa synlighet. Det verkar därmed inte 

råda en samstämmighet mellan organisationens interna kultur, dess vision samt 

intressenternas uppfattning av dess image vilket VCI-modellen menar krävs för att en identitet 

skall kunna växa fram och vara enhetlig. Det är harmonin mellan dessa delar som Nacka 

Kulturcentrum, enligt vår uppfattning, verkar behöva sträva efter i skapandet av en enad 

identitet och stärka organisationen. Organisationen framstår i vår mening som en hybridform, 

i en övergång mellan en kommunal och privat verksamhet och är ett tydligt exempel på en 

offentlig aktör som anammat New Public Management – rörelsens tankegångar. Detta innebär 

att de måste förhålla sig till många motstridiga intressen och hela tiden försöka erbjuda ett 

utbud vilket kan tillmötesgå såväl kommunala krav som efterfrågan på marknaden. 

 

 

 

 

                                                 
86

 Intervju med ansvarig för affärsområdet innehåll, Camilla Norberg, Nacka Kulturcentrum, cirka 2 timmar, 

12/4-12 
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6.1 Jämförande analys 

 

I detta avsnitt kommer Bonniers Konsthall och Nacka Kulturcentrum att jämföras med 

avseende på organisationernas barn- och ungdomsverksamhet i dag, hur den potentiellt kan 

utvecklas och vad den har för inverkan på organisationernas identiteter och finansiering.  

 

Barn- och ungdomsverksamheten har alltid utgjort Nacka Kulturcentrums huvudsakliga syfte 

samt arbete och är en stor del av Dieselverkstadens kärnverksamhet. Barn- och 

ungdomsaktiviteter utgör dock en svår balansgång för verksamheten och kan i många fall vara 

en begränsande faktor. Den främsta anledningen till detta är att barn- och 

ungdomsaktiviteterna tar ett stort, och av kommunen förutbestämt, utrymme i Nacka 

Kulturcentrums utbud vilket begränsar den plats i verksamheten som skulle kunna riktas till 

den övriga omgivningen. Detta kan, i vår mening, framförallt vara negativt i två benämningar; 

dels att det kan bli enkelspårigt, kreativitetshämmande och slentrian att konstant rikta så stora 

delar av daglig verksamhet mot samma målgrupp.  Samt att organisationen till stor del är 

fastlåst vid en viss form av inkomstkälla, kommunen, och därför får svårt att utforska andra 

inkomstalternativ för att kunna utveckla sin verksamhet.  

 

Den sociala och institutionella kontexten som Nacka Kulturcentrum befinner sig i är en stark 

påverkansfaktor då det kommer till organisationens vision och hur de strävar efter att nå 

självuppfyllelse. I enlighet med Resource Dependence – teorins antagande om den sociala 

kontextens betydelse för organisationens strategiplanering så misstänker vi att en minskad 

mängd aktiviteter riktade till barn och unga skulle riskera att de att förlorar sin eftersträvade 

vision om att vara ett modernt kulturhus och framförallt det ekonomiska stödet från Nacka 

kommun. Detta för att dessa kontexter är uppbyggda av olika intressen som måste beaktas, 

kompromissas och i en viss mån bemötas för att Nacka Kulturcentrum skall kunna skapa och 

bibehålla hållbara relationer till sin direkta omgivning och bygga upp en identitet som hela 

organisationen stöttar.  

 

Om man däremot tittar på Bonniers Konsthall så sker finansieringen till största delen med 

privata medel, bortsett från de anslag som söks. Teoretiskt sett så innebär detta att de kan 

utforma sin verksamhet med stor frihet. 
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Dock så upplever vi att de i praktiken är mycket försiktiga och sällan går ifrån sina traditioner 

och sin primära målgrupp. Enligt oss så innebär detta en form av trångsynthet som gör att de 

inte utmanar sin självklara plats på den svenska kulturscenen och, precis som Nacka 

Kulturcentrum, går de miste om många möjligheter som skulle kunna utveckla verksamheten 

ytterligare. Bonniers Konsthall håller sig på detta sätt inom väl beprövade ramar av agerande 

för att, i linje med Resource Dependence- teorin, minska de osäkerheter som omgivningen 

innebär och dess påverkan på verksamhetens faktiska resultat.  

 

En anledning till att Nacka Kulturcentrums omsättning ser ut att vara av helt annan proportion 

i förhållande till Bonniers Konsthall är att det ingår pengar för lokalkostnader i pengarna från 

kommunen. Pengarna för lokalerna går dock direkt till Atrium Ljungberg och kan inte 

användas till annat av verksamheten. Detta fenomen finns inte i Bonniers Konsthalls fall 

eftersom att fastigheten ligger på Bonnierkoncernens mark och ägs av Bonnier fastigheter.  

Pengar för eventuell hyra berör alltså inte Bonniers Konsthalls omsättning. Omsättningen i 

konsthallen ser även ut att vara mindre än Nacka Kulturcentrums på grund av att mycket av 

omkostnaderna för kosthallens drift tas om hand av Bonnier Holding Aktiebolag. De 

finansiella överskott som konsthallen får i och med sin verksamhet placeras förmodligen i 

Bonnier Holding Aktiebolag. Detta för att minska Bonniers Konsthall Handelsbolags 

omsättning, till förmån för beviljandet av ansökningar om anslag. Trots denna förklaring så är 

Nacka Kulturcentrums och Bonniers Konsthalls omsättning ett tydligt bevis på att barn och 

unga kostar mycket pengar men oftast inte genererar några större summor.  

 

6.1.1 Påverkan 

 

Barn- och ungdomsverksamheten verkar ha mer finansiell påverkan i det offentliga Nacka 

Kulturcentrums fall än i den privata konsthallens. Dock så verkar verksamheten för barn- och 

unga istället ha en större inverkan på den interna organisationen i Bonniers Konsthalls 

situation. Vi uppfattar det som att kopplingen mellan barn- och ungdomsverksamheten i 

organisationerna och dess påverkan på finansieringen huvudsakligen bottnar i ett 

kulturpolitiskt perspektiv, vilket har större inflytande på kommunalt förankrade organisationer 

som Nacka Kulturcentrum.  
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I Bonniers Konsthalls fall, som privat organisation, så är det lätt att välja bort eller låta bli att 

investera i och planera aktiviteter för barn och unga om de inte genererar tillräckligt stora 

intäkter. Detta leder oss till att tro att den största anledningen till att barn – och 

ungdomsverksamheten givits en plats i Bonniers Konsthalls organisation är för att se till 

publika relationer och marknadsföra konsthallen med nya metoder. Med avseende på hur 

organisationen behandlar frågan om pengar så verkar de, möjligtvis omedvetet, ha enats om 

att en mångsidig och flexibel organisation ger dem möjligheter att synas i fler forum. Hur 

sätten att besluta kring barn- och ungdomsverksamheten skall utformas och vad den skall ha 

för inflytande på resterande verksamhet anser vi vara ifrågasättbar då det rör sig om en 

institution så som Bonniers Konsthall. Vi menar att det skulle vara nyttigt för konsthallen med 

en utvärdering av vad barn och unga skall ges för plats i kärnverksamheten, eftersom att vi 

tror att det kan vara ekonomiskt riskabelt och svårt att bibehålla en enad arbetsstyrka om 

konsthallens vision i för hög grad kompromissas. Vilket vi misstänker att den skulle göras om 

detta arbete fortgår utan vidare eftertanke. Omsättningen, som vi har uppfattat det, är en 

sammanfattning av hur det går för utställningsverksamheten och ger inte någon vidare bild av 

hur resterande delar av konsthallen arbetar. Som nämnt, så är konst- och kulturbranschen en 

kostsam sådan som sällan ger någon avkastning i större utsträckning. Detta förklarar Bonniers 

Konsthalls arbete både med barn och unga och också arbetet med lokaluthyrning och 

evenemang.  

 

Hur Bonniers Konsthall har valt att sysselsätta sig utanför sin primära utställningsverksamhet 

anser vi, efter denna studie, vara ett mer hanterligt fenomen. För att kunna gardera sig 

ekonomiskt och undvika finansiell turbulens och osäkerhet i organisationen så har vi uppfattat 

att konsthallen måste söka sig till fler möjliga affärspartners. Det som brister i denna teori är 

dock att barn- och ungdomsverksamhet generellt inte genererar stora intäkter och att Bonniers 

Konsthall därför motiverar sina satsningar på barn och unga antingen genom kulturpolitik 

eller genom en vilja att modifiera sitt varumärke. 

 

Problematiken är likartad men skillnaden mellan organisationerna ligger i att Nacka 

Kulturcentrum nekas möjligheten att välja vad de skall satsa på utöver barn och unga av en 

högre instans. Detta på grund av en, genom avtal, uppbyggd relation till kommunen som 

skapar trygget. Medan Bonniers Konsthall nekar sig själva möjligheten att välja på grund av 

rädslan att förlora sin trygghet, sina besökare.  
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Resultatet i Bonniers Konsthalls fall är blygsamma försök till att expandera, vilket barn- och 

ungdomsverksamheten är ett tydligt exempel på, som i denna lilla skala inte ger någon 

avgörande effekt på ekonomin. I fallet med Nacka Kulturcentrum så kan deras balansgång 

och strävan efter en image som ett modernt kulturhus för unga, om den inte hanteras rätt och 

med försiktighet, att innebära en stagnation för organisationen. Med detta menas att rädslan 

för att bli av med tryggheten som kommunen representerar, med sitt ekonomiska stöd, att 

Nacka Kulturcentrum medvetet väljer bort möjligheter att nyansera sin verksamhet i större 

utsträckning än i dag. Vi menar inte att Nacka Kulturcentrum skall frångå sin barn- och 

ungdomsverksamhet om kommunen försvinner som finansiär. Snarare skulle detta innebära 

att de kan vara mer innovativa och flexibla i utformningen av verksamheten och samarbeta 

med fler privata aktörer som kan bidra med nya perspektiv på hur verksamheten kan bedrivas 

och utvecklas.  

 

Vi anser att den största risken med en utökad satsning och för stora förhoppningar på barn och 

unga för Bonniers Konsthall är att detta skulle resultera i att de intressen som dagens besökare 

har inte längre tillmötesgås i samma utsträckning. Detta skulle kunna uppfattas som att 

Bonniers Konsthall skulle sänka sin kvalitet som kulturproducent om de låter barn- och 

ungdomsverksamheten bli ett för stort fokus. Med försämrad kvalitet så menar vi att Bonniers 

Konsthall skulle anpassa sitt innehåll efter den stora massan; göra det mer lättsmält för barnen 

och i viss mån också mer kommersiellt. Ett resultat som detta innebär, enligt oss, i stort att 

Bonniers Konsthall skulle ha åsidosatt sitt ursprungliga syfte. Ytterligare potentiella effekter 

av en alltför stor satsning på barn och unga är att konsthallen skulle förlora delar av den 

publik som de redan har. Strävan efter att nå ut till nya målgrupper skulle innebära att 

publiksiffrorna i bästa fall blir ett nollsummespel, och delar av det värdefulla ryktet skulle gå 

förlorat. I likhet med Resource Dependence – perspektivet så menar vi att det i denna 

situation är kritiskt för organisationens välmående, och i värsta fall överlevnad, att lyssna till 

organisationens behov av de väsentligaste resurserna.  

 

6.1.2 Struktur 

 

Nacka Kulturcentrum är ursprungligen en helt kommunal verksamhet. I dagsläget så har 

organisationen presenterats för möjligheter till att privatiseras, om än inte fullständigt eller 

med något tydligt ägarbyte. Möjligheterna till privatisering har varit svåra för organisationen 

att ta ställning till och har resulterat i en viss intern osäkerhet.  
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Osäkerheten har flera skäl, dels personalpolitiska men också förvirring då det kommer till 

organisationens identitet, det råder en splittring mellan den interna kulturen och visionen av 

vad man vill vara. Personalen får svårt att ta ställning till om de skall vara kommunala Nacka 

Kulturcentrum eller den privata Dieselverkstaden. Det ursprungliga syftet med en 

privatisering är att organisationen skall kunna utveckla sin verksamhet och så småningom bli 

självgående. Dock så har organisationen, på grund av visst internt motstånd, som grundas i 

rädslan att inte få budgeten att gå ihop, valt att stanna inom Nacka kommun. Förvirringen 

skapar svårigheter för ledningen och personalen att arbeta på ett effektivt sätt mot 

organisationens övergripande mål. Om personalen är överens och arbetar med den dagliga 

driften i Nacka Kulturcentrum utefter samma premisser så anser vi att planeringen och 

genomförandet av barn- och ungdomsverksamheten skulle kunna bli mer fokuserat på vad 

Nacka Kulturcentrum i grund och botten vill åstadkomma.  

 

Vi anser att organisationens relation till kommunen kan tolkas som en form av självvalt tvång, 

bland annat med krav på en stor andel barn- och ungdomsverksamhet, som har resulterat i en 

hybridform av två olika slags organisationsstrukturer. Nacka Kulturcentrums struktur som den 

är i dag är problematisk, för att individerna inom organisationen arbetar åt olika håll, och 

ohållbar i längden. Åtgärder skulle, i vår mening, kunna vidtas av organisationen för att 

försöka enas om en organisationsform som genomgående är accepterad av arbetsstyrkan. 

Detta för att undvika att onödig fokus läggs vid annat än att sträva mot organisationens 

huvudsakliga syfte, att leverera professionell kultur till barn och unga. Organisationens 

utseende i dagsläget uppfattar vi som tillfällig, i väntan på en överenskommelse om en strategi 

och ett beslut för framtiden. Arbetet med barn och unga är någonting som Nacka 

Kulturcentrum är välbekant med. Vi anser att det delvis är därför som de inte vågar satsa fullt 

ut på en avknoppning från kommunen, där de kan bli av med kända samarbetspartners och 

intressenter. De nöjer sig istället med dagens kommunala avtal vilket vi ser som ett sätt för 

organisationen att, i enlighet med Resource Dependence- teorin, undvika ytterligare 

resursberoenden från andra håll och därmed kontrollera utsträckningen i vilken andra 

organisationer har makt över dem. På så sätt så kan man säga att Nacka Kulturcentrum själva 

avgör hur mycket makt som andra instanser har tillåtelse att utöva över dem.  

 

För både Bonniers Konsthall och Nacka Kulturcentrum så är strukturen på arbetet med 

verksamheten, utanför kärnverksamheten, likartad. De båda organisationerna verkar främst ha 

svårt för att bestämma sig för vilken övrig verksamhet de skall satsa på.  



 48

De har ett brett spann med idéer som skulle kunna utvecklas men avgränsar inte idéerna till 

någonting hanterbart samt genomförbart. De aktiviteter som de faktiskt har bestämt sig för, 

som exempelvis familjevisningarna i Bonniers Konsthalls fall och konferensuthyrning i 

Nacka Kulturcentrums fall, har kanske inte fått de effekter som man har önskat. Detta på 

grund av att organisationerna inte vet hur man planerar och genomför aktiviteter på dessa nya 

områden, men också att de inte heller grundat sig i gemensamma beslut. Sammanfattningsvis 

så kan vi säga att de båda organisationerna inte har förståelse för att även verksamhet utanför 

kärnverksamheten måste genomföras ordentligt, med grundlig planering och uppföljning. 

Svårigheten verkar ligga i att förankra nya idéer fullt ut i organisationerna och involvera alla 

led. Gemensamma mål och visioner är grundläggande för en organisations funktion och 

skapandet av en motståndskraftig identitet enligt VCI – modellen. Vi anser att detta är 

någonting viktigt för organisationerna att ha i bakhuvudet, då de båda har en splittrad intern 

struktur där kommunikation och samarbete inte verkar fungera i sin mest grundläggande form.  

 

Den problematiska situationen kan underlättas av ett aktivt arbete med organisationernas 

vision, kultur och image som ett sätt att absorbera influenser i sina omgivningar och applicera 

dem på ett hållbart sätt i verksamheten.  

 

6.1.3 Makt 

 

Enligt RDT så är makt både en förutsättning och en drivkraft för organisatoriskt handlande. 

Organisationerna strävar efter att utforma sitt agerande på ett sätt som minskar deras beroende 

av omgivningen och samtidigt ökar andra organisationers beroende av dem. Handlandet sker 

alltså i ett nätverk av aktörer och intressen. Vilket innebär att agerandet inte endast fokuserar 

på rationella och effektiva beslut förknippade med den egna organisationen, utan involverar 

även övriga intressenters påverkan på organisationen samt makt- och beroendeförhållandet 

mellan organisationer.  

 

Detta tar sig uttryck i både Bonniers Konsthalls och Nacka Kulturcentrums organisation på 

flera sätt. I fallet med Nacka Kulturcentrum så har organisationen lärt sig att förhålla sig till 

makten som Nacka kommun har över dem, i och med krav på viss verksamhet i utbyte mot 

finansiellt stöd, genom att utveckla sitt ansvar som kulturleverantör. Då det kommer till barn- 

och ungdomsverksamhet så ansvarar Nacka Kulturcentrum numera inte bara för 

kulturprodukten i sig utan hela processen från administrerandet av Kulturpengen till 
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kulturupplevelsen. Nacka Kulturcentrum verkar ha insett att de på många sätt befinner sig i en 

maktlös situation där det är svårt att försöka förutsäga vad förändringar av organisationens 

ekonomiska förutsättningar skulle innebära. För att hantera denna situation på ett sätt som 

gynnar organisationen så ser Nacka Kulturcentrum till att försöka leverera en så högkvalitativ 

produkt som det är möjligt för kommunens pengar. På detta sätt så har Nacka Kulturcentrum 

skapat en profil av sig själva som innebär en konkurrenskraft för kommunen och därmed 

också en resurs som de inte har råd att förlora. Nacka Kulturcentrum har med andra ord 

utvecklat en slagkraftig organisation genom att ta sig an fler administrativa uppgifter, vilket 

underlättar arbetet för både skolor och framför allt Stockholm och Nacka kommun samt ger 

Nacka Kulturcentrum en ledande position som kulturleverantör. Genom att uppfylla 

kommunens krav över förväntan, samt på ett innovativt och självständigt sätt utveckla detta 

arbete i utbyte mot ekonomiskt stöd, så har Nacka Kulturcentrum hamnat i en förhandlingsbar 

position. Nacka kommun är i dag beroende av att Nacka Kulturcentrums tjänst, som 

”kulturmäklare”, skall fortsätta att vara inkluderat i kommunens verksamhet på grund av att 

den inte liknar några andra och därmed gör hela kommunen konkurrenskraftig. 

I och med stor variation i verksamheten och ett brett utbud så blir Nacka Kulturcentrum även 

en viktig aktör i övriga Storstockholm. Genom att profilera sig som måna om att sälja hela 

upplevelser till sina kunder, med olika önskemål, så distribueras därför många varierade 

produkter till allmänheten. Det är ovanligt med kulturverksamheter som erbjuder ett utbud likt 

Nacka Kulturcentrums som dessutom är kombinerat med möjligheter till samordning och 

modifiering av aktiviteterna. Organisationen har, utefter Nacka kommuns krav och 

kulturpolitik, gjort det till en av sina specialiteter att skräddarsy kulturupplevelser och bli en 

kulturleverantör som arbetar med hela tjänsten kultur, och inte bara dess komponenter.  

 

Organisationerna betraktar föräldrarnas engagemang på olika sätt, med ett undantag, 

föräldrarna finansierar många av barn- och ungdomsaktiviteterna. Nacka Kulturcentrum 

arbetar i nära dialog med föräldrarna i samband med bokning och planering av aktiviteterna 

och är därför, enligt oss, både en drivkraft och ett viktigt mål för marknadsföring av 

Dieselverkstaden. Bonniers Konsthall är å andra sidan överlag mer beroende av att föräldrarna 

skall närvara och delta i aktiviteterna, dessa måste därför tilltala både barn och föräldrar. 

Utmaningen ligger, för konsthallen, i att locka och hantera två målgruppers, vuxna och barns, 

skilda intressen med utgångspunkt i samma aktivitet. För Bonniers Konsthall så innebär 

föräldrarnas engagemang i barn- och ungdomsaktiviteterna en ömtålig situation som måste 

hanteras med varsamhet. Med detta menar vi att de långsamt måste utveckla detta koncept till 
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någonting beprövat och fungerande. Denna utmaning har Nacka Kulturcentrum redan 

besegrat i och med att de har en väl utvecklad, löpande, verksamhet som är självgående både 

med och utan föräldrarnas deltagande.  

 

Vi utgår ifrån att det har funnits en baktanke från Nacka kommuns sida att flytta in Nacka 

Kulturcentrum i Dieselverkstaden år 2002, då möjligheten gavs, samt att samarbeta med de 

övriga aktörerna i huset för att nå den position de har i dag. Detta anser vi har varit ett 

strategiskt viktigt beslut för att öka Nacka Kulturcentrums makt gentemot den närliggande 

omgivningen samt ge dem möjlighet att agera på en större kulturmarknad.  

 

Bonniers Konsthalls makt och framgång på den svenska kulturscenen anser vi bottna i dess 

ursprung. I och med sin koppling till Bonnierskoncernen så har Bonniers Konsthall delvis 

skonats från det hårda arbete som det innebär att bygga ett rykte. Det goda ryktet innebär att 

de har ett försprång gentemot andra aktörer på marknaden för att det inger mer förtroende i 

konsumentens ögon men även respekt i konkurrenternas.  

 

Det goda ryktet är speciellt påtagligt i det område som de är geografiskt belägna och i 

kombination med den unika arkitekturen så drar Bonniers Konsthall till sig konsumenter och 

samarbetspartners. Ett tydligt exempel på detta är samarbetet med det konkurrerande galleriet 

Sven Harrys, beläget i Vasaparken sedan 2011. Genom samarbetet så använder konsthallen 

sitt rykte som en resurs för sin egna verksamhet men också som ett verktyg för att utöva makt 

över de aktörer som vill ta del av och associeras med ryktets inflytande. Samarbetet med Sven 

Harrys verkar vara ett sätt för Bonniers Konsthall att undvika en alltför svår konkurrens med 

en snarlik organisation och ger dem möjlighet att fokusera mer på sin egen verksamhet, bland 

annat den för barn och unga. En parallell kan dras till hur Bonniers Konsthall på ett likartat 

sätt för ett samarbete med sin demografiska omgivning genom barn- och 

ungdomsverksamheten. På så sätt kan de undvika att omgivningens önskemål om aktiviteter 

för de yngre utvecklas till någonting konsthallen inte kan uppfylla och som då skulle utgöra 

ett hot för organisationen.  

 

En annan form av makt som Bonniers Konsthalls rykte bidrar med är dess förmåga att indirekt 

minska osäkerheten som sökandet av anslag ofta innebär. Att undantas från denna osäkerhet 

är en källa till makt och självförtroende för konsthallen som ger dem möjlighet att ta ut 

svängarna och investera i nya utställningar och projekt.  
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I och med sitt ursprung så anser vi att Bonniers Konsthall redan i samband med sin uppkomst 

också blev invigd i det ständiga sökandet efter pengar från fonder och stiftelser. Omvänt så är 

även bidragsgivarna beroende av organisationer likt Bonniers Konsthall som legitimerande 

kraft för sina egna verksamheter, då det litar blint på att dessa alltid levererar, och ifrågasätter 

egentligen inte resultaten.  

 

Nacka Kulturcentrum har insett att de är verksamma på ett konkurrensutsatt område då 

aktiviteter för barn och unga blir allt fler. Istället för att begränsas av detta så har det valt att 

utnyttja konkurrensen till sin fördel. Detta genom att utveckla ett koncept där verksamheten 

aktivt förmedlar kultur till unga med hjälp av bland annat kulturcentrumets pedagoger.  

Nacka Kulturcentrum har genom att utveckla sin verksamhet till en tjänst satt sig själva i 

maktposition som kan komma att låta dem utveckla sin verksamhet ytterligare i framtiden.  

Bonniers Konsthall har däremot sitt arv och rykte mycket att tacka för sin barn- och 

ungdomsverksamhet. Vi betraktar denna mestadels som ett experiment som skulle kunna få 

ett mycket positivt utfall. Konsthallen har utnyttjat makten sprungen ur Bonnierskoncernen 

och svängrummet som denna innebär för att utforska sätt att möta omgivningens krav på. 

 

För att organisationer som dessa skall kunna kontrollera sina resursberoenden så anser vi att 

bilden av att de har ett territorium att vakta måste förändras. Släpper de känslan av att känna 

sig hotade så kan de ta tillvara på möjligheten att utveckla mer hållbara nätverk med både 

offentliga och privata aktörer. En förståelse för att alla organisationer som är verksamma 

inom samma bransch inte nödvändigtvis måste konkurrera och generera ekonomsikt överskott 

är viktig för Nacka Kulturcentrums och Bonniers Konsthalls strategiska och kulturpolitiska 

beslut i en alltmer privatiserad kultursektor. Ett konkret resultat av detta skulle enligt oss 

kunna vara att privata kulturorganisationer börjar åta sig offentliga uppdrag, utan att bli 

offentliga och vice versa.  
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7.1 Slutsats 

 
Detta avsnitt sammanfattar i vilken utsträckning Bonniers Konsthalls och Nacka 

Kulturcentrums privata och offentliga finansiering påverkar de respektive organisationernas 

barn- och ungdomsverksamhet samt på vilket sätt den göra detta.  

 

 
Resultatet av undersökningen har visat på att finansieringsformen påverkar det offentliga 

Nacka Kulturcentrums barn- och ungdomsverksamhet i större utsträckning än den privata 

konsthallens. Anledningen till detta anser vi ha en stark koppling till kulturpolitiska mål i 

Sverige. Högre, statliga eller kommunala, instanser har beslutat om att kultur och konst tryggt 

skall förmedlas till Sveriges unga medborgare och skall i så liten mån som möjligt påverkas 

av en marknadsdisciplin där kulturen blir konkurrensutsatt och i värsta fall begränsad. 

Undersökningen har ytterligare tydliggjort för oss att privatisering av kulturorganisationer 

innebär att man lättare frångår visionen om att lära ut och sprida kultur till förmån för intäkter. 

Resultatet av detta blir, enligt oss, att barn- och ungdomsverksamheten i organisationer som 

Bonniers Konsthall i grund och botten är en marknadsföringsstrategi snarare än ett lärorikt 

kulturellt forum för yngre. Detta leder oss till att konstatera att det i dessa två fall är så att 

verksamhet för barn och unga har större påverkan på den offentliga organisationen Nacka 

Kulturcentrum än vad den har på den privata aktören Bonniers Konsthall. 

 

Vidare så anser vi att undersökningen har upplyst oss om hur viktig kulturpolitik är för barn 

och ungas utveckling och därmed samhället i stort. Detta på grund av kunskapen och historien 

bakom konst och kultur som lär människan att reflektera över sin egen verklighet ur nya 

perspektiv. För att undvika att konkurrensen tar över och kommersialiserar kulturen i alltför 

hög grad så anser vi att stat och kommun bör sträva efter att upprätta samarbeten med privata 

kulturorganisationer, ta tillvara på deras kunskaper och verka som ett stöd för dem. Detta med 

syftet att, i den mån det går, arbeta med kultur som en källa till lärdom. Vi tror att detta skulle 

vara effektivt då de flesta kulturorganisationerna i grund och botten strävar mot samma mål, 

om än på olikartade sätt.  
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I fråga om valet av organisationer, målen för undersökningen samt metoden så betraktade vi, i 

ett tidigt skede, vår erfarenhet inom organisationerna som en fördel för arbetet. Dock så 

visade det sig, under arbetets gång, att det var svårt för oss att begränsa och avgränsa vår 

kunskap om organisationerna för att uppnå vårt syfte, att undersöka barn- och 

ungdomsverksamheten. I detta avseende så hade det varit lättare för oss att, i samband med 

valet av syfte också försöka avgöra vilken sorts information och hur mycket av den vi 

behövde. Istället samlade vi på oss överflödig information, på grund av vår personliga relation 

till organisationerna, som distraherade oss från målet. Att utvärdera och prioritera bort 

material visade sig att bli omständligt att åtgärda i ett senare skede. I efterhand så hade vi med 

största sannolikhet valt att använda oss av samma metoder, med tanke på studiens jämförande 

attribut, men hanterat dem på ett mer varsamt och måttligt sätt.   

 

7.1.1 Framtida forskning 

 

Fortsatt fokus anser vi bör ligga vid hur de båda organisationerna arbetar med intern 

kommunikation för att försöka sammanföra alla ambitioner till gemensamma mål och stärka 

sina identiteter. Intressant är även i Bonniers Konsthalls fall att följa hur de väljer att fortlöpa 

arbetet med barn och unga och om de kommer att låta den ta mer plats i den övriga 

verksamheten. Resultatet av detta beror på i vilken utsträckning Bonniers Konsthall skapar 

förutsättningar för barn- och ungdomsverksamhetens utveckling, detta gäller allt ifrån plats på 

konsthallens agenda till internt huvudansvar. I Nacka Kulturcentrums fall så ligger 

spänningen i att se hur organisationen väljer att hantera frågan om avknoppning. Kommer de 

att välja bort Nacka kommun som huvudfinansiär och ty sig till andra, privata, samarbeten 

eller stanna kvar i den rådande situationen, och hur kommer detta i sådana fall att påverka 

barn- och ungdomsverksamheten? 
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8.1.3 Mailkontakter 
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8.1.4 Muntliga källor 

- Intervju med ansvarig för affärsområdet innehåll, Camilla Norberg, Nacka 

Kulturcentrum,12/4-12 
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- Intervju med kulturstrateg/affärsområdesansvarig Lena Hollsten, Nacka Kulturcentrum, 
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Bilaga 1. 

Intervju den 12/4 – 12 med Camilla Norberg; barn- och ungdomsverksamhetsansvarig 

på Dieselverkstaden, cirka 2 timmar, muntlig källa, Nacka Kulturcentrum.  

 

1) Hur stor del av er verksamhet måste tillägnas barn- och ungdomsverksamhet för att 

få kommunens stöd? (timmar, antal aktiviteter, koppling till lokalerna) Hur mäts detta? 

 

- Prestationsbaserat . Leverera ett visst antal workshops, det skall levereras en mångfald av 

olika uttryck; teater, musik osv. Men kommunen är väl medvetna om att kulturverksamheten 

måste leverera efter efterfrågan. De får en subvention från kommunen, ökar och minskar 

beroende av leveringen... Räcker inte till allt, men uppskattningsvis ca 50% av verksamheten 

finansieras av detta. Dieselverkstaden måste skapa efterfrågan för det som har lite mindre 

efterfrågan. Oftast subventioneras de lite dyrare aktiviteterna mer som till exempel keramik 

och digitalt foto. De har bland annat ett avtal som gäller ytorna i huset, de skall vara belagda 

till ca 70% och en viss andel av dessa måste vara riktade till barn och unga. Finns 

subventionering även på uthyrning av lokalerna, beroende på vilka grupper som befinner sig i 

lokalerna. Exempelvis hyr ideella föreningar lokaler till ett mycket lägre pris än företag som 

får betala marknadspris. Av allt som hyrs ut så skall 70% hyras ut till barn och unga, alla 

uppdrag har prioritet hos barn och unga. Två huvudsakliga avtal; ytor och leveranser, 46% 

finansieras av kulturnämnden.  

 

2) Vilket stöd får ni om ni inte når upp till kraven? (avdrag?) 

 

Om de inte når målen, så får de lämna tillbaka pengarna. Personalpolitiskt så är det tryggare 

att vara anställd inom kommunen då man bland annat garanteras ett jobb någon annanstans 

inom kommunen i fall budgeten inte skulle gå ihop för DV 

 

 

3) Hur fungerar kulturpengen? Är det ert eget arbete att fånga upp barnen? 

 

Ett tillskott för att man skall kunna skjuta till ännu mer till nackas skolor utöver det som 

skolplanen erbjuder. I och med Kulturlyftet (2007) så infördes kulturpengen och fördelades på 

eleverna för att unga skulle kunna komma billigare undan med att gå till exempelvis 

Dieselverkstaden. 
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Nu fick skolorna fritt välja vad och vart de skulle vända sig när det gällde kulturutbud. Det 

finns kriterier från kommunen för att pengen till ex skall läggas på professionell kultur. Ca 1,7 

miljoner som försvann från Nacka Kommun och Dieselverkstaden, man var nu tvungen att 

vinna tillbaka eleverna till Dieselverkstaden, började arbeta med långsiktiga avtal. "ett 

paketerbjudande utefter kriterierna". Idag har de över 90% av nackas skolor tillbaka på 

Dieselverkstaden. Dieselverkstadens affärsidé- inte endast kulturleverantörer utan även 

erbjuda hjälp (hela lösningar) med kulturpengen.  

 

Skillnad på att skapa och leda och sälja en skapandeprocess - måste veta hur man skall 

paketera den. Ta tillvara på kunskapen inom ekonomin som kan hjälpa kulturen.  

 

 

4) Åldersomfång? Vilka åldrar riktar ni främst er v erksamhet mot? 

 

-  Största fokus är brett, till 18 år ungefär. Ny satsning mot 13-18 åringar som är en svår 

målgrupp att fånga upp, projekt som ”öppen scen” med studioinspelning anknutet till denna 

och digitala fotokurser. Men barn mellan 9 – 12 år är de åldrar som främst kommer hit.  

 

5) Hur stor summa är bidraget på? (Varierar denna? Löpande? Klumpsumma?) 

 

- 46%, Totalsumma som delas upp.  

 

8) Ge några exempel på hur ni utformar er verksamhet 

 

-  Kundverksamheten är paketerad efter kundens behov. Tidskostnad vars innehåll kan 

påverkas rätt mycket (kostnadsfritt) med hjälp av pedagogerna. Om formen dvs. tiden vill 

påverkas kostar detta extra för kunden. Skolverksamheten (tidsupplägg utefter kundens 

önskan) och offentlig verksamhet (schemalagda och fasta tider) är skild. Modifierbart 

innehåll, pedagoger har nära dialog med konkreta kunder.  

 

9) Vad är den främsta kulturverksamheten ni vill förmedla utåt? (Vilken image vill ni 

bygga?) Hur arbetar ni för att nå dit? 

 

-  Att vi är ett kulturhus... Samarbete med kulturföretag är önskvärt för att inte glömma bort 
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sin verksamhet som är kulturinriktad. Kulturella förtecknen i konferenssammanhang, Ingen 

kompetens inom till exempel konferenscentrum.  

 

10) Hur förhåller sig organisationen till VCI-modellen? Är det splittrat? 

 

- 3 grundstenar: vad identifierar vi oss som i vardagen i det dagliga arbetet som grupp... För 

att sen kunna säga; vad vill vi vara... Identitet för att kunna skapa en vision för att komma ut 

med en identitet. Just nu har de kunnat börja titta lite mer på det. Fram tills nu så har det 

huvudsakliga arbetet varit för att tjäna in pengar (pressad situation), ytterligare tid har inte 

funnits över till att filosofera över kollektivet. Det har varit väldigt spretigt. Jobbar konkret 

med visionerna, måste arbeta mer med kommunikationen internt och försöka sätta ord på 

identitet för att skapa en hållbar vision. Viktigt att alla visioner landar i vardagen. Nu sitter 

alla medarbetar i samma öppna kontorslandskap till skillnad från tidigare då pedagogerna satt 

åtskilda från administrativa personalen. Nu är kommunikationen bättre och alla jobbar 

tillsammans (vi-anda) 

 

11) Hur är beroendet gentemot Nacka kommun i förhållande till; organisationen i stort, 

för dig i ditt dagliga arbete, för andra avdelningar? 

 

12) Hur sköts kommunens kontroll och uppföljning?  ( tidrapporter? kontrollanter?) 

 

- DV måste kunna visa och leverera statistik på detta, statistik förs hela tiden. Måste 

skapa efterfrågan och förklaringar om det skulle hända någonting. Redovisa ekonomi, 

statistik och exakt det som DV sagt att de skall göra. Detta görs varje kvartal. 

Kommunen utför även viss utvärdering. 

 

 

Dieselverkstaden betraktar sig själva som till hälften finansierade av kommunen och till 

hälften privatfinansierade. Det finns inga exakta siffror på detta. Kommunala löner i dagsläget 

och en avknoppning är inte någonting som alla i organisationen strävar efter, detta skulle 

innebära att alla löner skall betalas av företaget (dispyter om löneförhöjning?). Alla pengar 

som finansierar övrig verksamhet måste tjänas in av organisationen, även om det skulle finnas 

möjlighet för Dieselverkstaden att få mindre bidrag för enskilda projekt.  
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Dock så kommer inte dessa att vara lika stora som dagens kommunala bidrag, vilket skulle 

resultera i otroliga vinstkrav på Dieselverkstaden - kanske till och med omöjliga att uppnå. 

Redan idag så ställs höga krav på egenförvärvade intäkter från organisationen i kombination 

med krav från kommunen som säger att lokalernas användning i viss utsträckning skall 

användas till bestämd verksamhet.  

 

Bilaga 2 

Mailkorrespondens, Camilla Luterkort, före detta biträdande enhetschef och nuvarande 

producent, Nacka Kulturcentrum– 10/5-12 

 

När grundades NKC?  Var och kort om varför. 

 

Tidigare tillhörde vi Kultur Nacka som var ett verksamhetsområde med både biblioteken i 

Nacka samt Nacka kommunala musikskola och vi som är kommunens kulturverksamhet. För 

längesedan typ 20 år sen tillhörde kommunens kulturenhet något som hette Kultur och fritid. 

Vid årsskiftet 2010 la man ner verksamhetsområdet Kultur Nacka, biblioteken och 

musikskolan hamnade under skolans verksamhet och vi ligger nu under något som heter 

Kontaktcenter i kommunens organisation. I dag heter vi alltså Nacka kulturcentrum. 

 

Antalet anställda i Nacka Kulturcentrum, inklusive deltids- och extraanställda 

 

Vi är 18 fast anställda och c:a 12 pedagoger som arbetar på uppdrag dvs vi har inga pedagoger 

anställda hos oss utan de fungerar som konsulter och arbetar då det finns en efterfrågan hos 

skolan eller på våra kulturkurser på eftermiddagstid. 

 

Uppskattad omsättning/år (i runda slängar) och hur mycket pengar av 

denna som kommer från kommunen 

 

18, 6 miljoner kr får vi av kommunen för att bedriva kulturverksamhet i Dieselverkstaden och 

c:a 7 miljoner har vi intäktskrav för att gå med budget i balans. Vi är som du vet en 

efterfrågestyrd verksamhet och får medel utifrån vad vi presterar, presterar vi inte då vi 

kommit överens om i avtalen blir får vi en mindre ersättning. 
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Bilaga 3 

 
Mailkorrespondens, Lena Larsdotter, producent, Nacka Kulturcentrum, 16/5-12, kl. 
17.35 
 
 
Hur ser den procentuella (i runda slängar) skillnaden 
mellan priser på uthyrning av lokaler för ex. privata företag och 
ideella föreningar ut? 
 
- Procentuträkningar är inte min starka sida men såhär ser det ut: 
Stora scen: Föreningar med kulturverksamhet = kat.1 - betalar 7.000 kr 
                 Privatpersoner eller aktiebolag, HB, fria företagare = kat.4 - betalar 17.000 kr 
 
Det blir en procentuell kostnadsskillnad som även gäller pris per timme i våra verkstäder eller 
halv och heldagsuthyrningar av konferensrummet Lambertrummet 
 
 
Bilaga 4 
 
Mailkorrespondens, Thérèse Dyhlén, event- och sponsoransvarig, Bonniers Konsthall, 
17/5-12, kl. 10.59 
 
Vi skulle behöva en uppskattning av hur mycket konsthallen omsätter, mkr, årligen. 
 
- Vår omsättning är inget som vi går ut med, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig. 
 


