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Sammanfattning 

Sedan 1942 har Parkteatern haft gratis föreställningar under sommarmånaderna i Stockholm. 

Från att vara en verksamhet under olika tekniska nämnder inom Stockholms kommun är den 

idag en av sju enheter inom Kulturhuset Stadsteatern. På det kulturpolitiska området har det 

alltid funnits en motsättning mellan det ekonomiska och det kulturella. Men sedan New 

Public Management (NPM) idéer tagit sig in i den offentliga sektorn har det lett till att 

offentligt finansierad kulturell verksamhet effektiviserats.  

Syftet med uppsatsen är att belysa hur Parkteatern som en del inom Kulturhuset Stadsteatern 

påverkas av politiska krav som ställs i form av ägardirektiv. Undersökningen baseras främst 

på intervjuer med anställda på Parkteatern och styrelsemedlemmar samt skriftliga dokument. 

För att analysera empirin används nyinstitutionell teori med fokus på isomorfism, legitimitet 

och löskoppling samt översättning.  

Studien visar hur Parkteatern omsätter ägardirektiven i den dagliga verksamheten och hur 

detta upplevs av de anställda. Den belyser också förhållandet som Parkteatern har till 

Kulturhuset Stadsteatern som organisation och dess politiskt tillsatta styrelse. De 

effektiviseringskrav som ställs på Parkteatern har lett till att man outsourcar delar av 

verksamheten och att man strävar efter en mer flexibel planering genom rörliga resurser. 

Återrapportering av besökssiffror utgör en viktig del för att säkerställa Parkteaterns 

legitimitet. Konsekvensen blir att fokus hamnar på de delar som går att mäta istället för på det 

konstnärliga.  
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Figurförteckning 
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1. Inledning 

“1942, mitt under brinnande krig - drog Stockholms stad igång Parkteatern. 

Stadsträgårdsmästare Holger Blom utvecklade Stockholms parker till att bli ett 

offentligt rum för lek, picknick, evenemang, natur- och kulturupplevelser.”
1
 

Parkteaterns föreställningar är, och har alltid varit, gratis och öppna för allmänheten.
2
  

Eftersom Parkteatern varit ett politiskt initiativ redan från start har dess verksamhet varit 

beroende av att legitimera sig gentemot sin största bidragsgivare, Stockholms stad. 

Verksamheten är en kulturell service för stadens invånare eller en ren kostnad för 

skattebetalarna beroende på hur man ser på det. Sedan start har både repetitioner och 

föreställningar varit helt väderberoende och utomhusscenerna har gett upphov till kreativa 

lösningar gällande ljud och markservice såväl för besökare som för medarbetare.  

"För de nya spelplatserna togs hänsyn till om det fanns promenadmöjligheter till 

parken för publiken, att det inte fanns störande trafik i närheten och att solläget var 

rätt - publiken skulle ha solen i ryggen och inte i ögonen."
3
  

De praktiska lösningarna är fortfarande de huvudsakliga arbetsmomenten och när man utökat 

spelområdena är det naturen som bestämt platsen. Därför har man andra förutsättningar än 

teaterverksamheter med fast lokal, både vad gäller scen, teknik och ekonomi.   

Idag är Parkteatern en av totalt sju enheter under Kulturhuset Stadsteatern och den huvud-

sakliga verksamheten äger rum under sommarmånaderna juni, juli, augusti. 2012 fyllde 

Parkteatern 70 år vilket firades med ett utökat antal spelplatser. Totalt spelade man då på 56 

olika platser runt om i Stockholms parker.
4
 Ett mycket positivt år för Parkteatern var 2013 då 

antalet föreställningar ökade från 163 till 185 och antalet besökare från 135 677 till 194 364 

och dessutom, för första året någonsin, inte behövt ställa in en enda föreställning.
5
 Dessa 

siffror visar på Parkteaterns omfattande verksamhet som engagerar många stockholmare.  

 

 

                                                 
1
 Pressmeddelande, Parkteatern 70 år 

2
 Marianne Högmark, 1992, s. 15 

3
 Ibid., s. 25 

4
 Årsredovisning 2012 Stockholms Stadsteater AB, s. 62 

5
 Årsredovisning 2013 Stockholms Stadsteater AB, s. 52 
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Därmed är Parkteatern en viktig enhet inom Kulturhuset Stadsteatern i sin strävan att uppnå 

det övergripande målet om att “Stockholms stadsteater skall vara en angelägenhet för alla 

stockholmare”.
6
  

Trots Parkteaterns uppskattade verksamhet är det den enhet inom Kulturhuset Stadsteatern 

som enbart är en kostnad och därför även den enhet som blir drabbad först när bidragen till 

Kulturhuset Stadsteatern minskar. Ett exempel var när Stadsteatern fick mindre statligt bidrag 

2007 och VD Benny Fredriksson gjorde följande uttalande:  

“Eftersom årets budget redan är fastlagd måste vi titta på vilka rörliga kostnader vi 

kan dra ner på. Parkteatern har många frilansande skådespelare, därför är den i 

fara. Förmodligen måste vi ta bort de publika verksamheterna där i sommar, ...”
7
 

Parkteatern är idag en angelägenhet för stockholmarna men verksamheten riskerar att 

ifrågasättas på grund av ekonomiska skäl då den inte bidrar till sin egen finansiering. Därför 

ställer vi oss frågan om hur Parkteatern påverkas av att vara en del av den stora 

kulturinstitutionen som Kulturhuset Stadsteatern utgör. Vi vill också se hur kulturpolitiken 

påverkar verksamheten utifrån de ägardirektiv som bland annat omfattar idéer om ekonomi, 

effektivitet, delaktighet och tillgänglighet.  

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Kulturpolitik 

Kulturen blev ett eget politiskt område relativt nyligen och har sedan den första 

kulturpropositionen 1974 tillskrivits olika samhälleliga nyttoeffekter som jämlikhet, bättre 

samhällsmiljö samt folkbildning.
8
 En skiftning i formuleringar skedde i och med den andra 

kulturpropositionen från 1996 då man ansåg att kulturpolitiken måste utvecklas och 

effektiviseras för att anpassa sig till den samhälleliga verkligheten. Man gick även ifrån 

tanken att kulturen skulle ha ett folkbildningssyfte.
9
 För första gången infördes 

kvalitetsbegreppet
10

 som motvikt, eller nedtoningsförsök, till formuleringen från 1974 om att 

“... kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar…”
11

  

                                                 
6
 Årsredovisning 2013 Stockholms Stadsteater AB, s. 2 

7
 www.svd.se/nyheter/inrikes/arets-parkteater-i-fara-nar-bidragen-minskar_197789.svd hämtad: 2014-04-30 

8
 Sven Nilsson, 2003, s. 263 

9
 Prop. 1996:97/3, s. 27 

10
 Sven Nilsson, 2003, s. 264 

11
 Prop. 1974:28, s. 295 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/arets-parkteater-i-fara-nar-bidragen-minskar_197789.svd
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I den senaste kulturutredningen från 2009 tog man helt bort denna formulering och man 

skriver istället “att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling”
12

, samt att “... aktörerna på kulturområdet 

samverkar med andra politikområden, med det civila samhället och med näringslivet.”
13

. Det 

nya sättet att formulera sig har öppnat upp för ett helt nytt sätt att se på kultur i förhållande 

till kvalitet samt till att legitimera kulturorganisationers möjlighet att få vara vinstdrivande 

eller kommersiell.
14

  

Jacobsson beskriver hur kulturutredningen som tillsattes inför kulturpropositionen 2009 

hävdade att kulturpolitik var aspektpolitik, det vill säga att kulturen har samhälleliga effekter 

på fler områden än bara det kulturella.
15

  Som en del av dess “spill”-effekter på andra 

områden skrevs det därför in i kulturpropositionen 2009, att kulturen skulle föras närmre 

medborgarna genom att regionalisera fördelningen av pengar vilket skulle leda till att främja 

regionernas “... attraktivitet, utveckling och tillväxt.”
16

 När propositionen sedan 

presenterades 2009 fastställdes det dock av kulturministern att “Utgångspunkten för 

kulturpolitiken är kulturens egenvärde och roll i samhället.”
17

 Kulturen tillskrivs med andra 

ord fortfarande ett egenvärde men anses samtidigt bidra till positiva samhälleliga effekter. 

Vilket tyder på att motsättningarna mellan kulturens nyttoeffekter och egenvärde fortfarande 

existerar. 

Ytterligare en motsättning är enligt Stenström den mellan kultur och ekonomi som länge 

ansetts vara en typ av dikotomi.
18

 För att beskriva detta lånar Stenström ett citat från 

Bourdieu: 

"Vår kultur - i termens akademiska betydelse - är uppbyggd på motsättningar 

mellan det kulturella och det ekonomiska, mellan konsten och pengarna, mellan allt 

som är gratis och utan vinstintresse och allt som är materiellt och ekonomiskt."
19

 

 

                                                 
12

 Prop. 2009/10:13, s. 27 
13

 Ibid., s 12 
14

 David Karlsson, 2011, s. 54 ff. 
15

 Bengt Jacobsson, 2014, s. 107 
16

 Ibid., s. 112 
17

 Prop. 2009/10:13, s. 17 
18

 Emma Stenström, 2008, s. 47 
19

 Citat Bourdieu taget ur Emma Stenström, 2008, s. 50 
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Eftersom Parkteaterns verksamhet både är gratis och utan vinstintresse är dessa motsättningar 

relevanta att ta hänsyn till när man tittar på dess kulturella verksamhet. Frågan är om dessa 

motsättningar är något som upplevs inom verksamheten?    

1.1.2 Managementidéer 

De yttre ramarna för kulturlivet sätts av politiska och ekonomiska krav och eftersom de 

offentliga finanserna ständigt är i ett ansträngt läge, då de gemensamma resurserna förväntas 

gå till alla delar av samhällets funktioner, ställs höga krav på effektivisering.
20

 Detta är även 

tydligt inom den organisation som Parkteatern tillhör, Kulturhuset Stadsteatern: 

“Sedan 2004 har Stadsteatern kontinuerligt arbetat med att effektivisera 

verksamheten och minska de administrativa och indirekta produktionskostnaderna.”
21

 

Tanken om effektivitet, rationalitet och återrapportering i offentlig verksamhet brukar samlas 

under begreppet New Public Management (NPM). NPM är en modell som är starkt influerad 

av näringslivet där kontrakt, kontroll och konkurrensutsättning är drivande faktorer för en 

effektiv verksamhet.
22

 Det är även vanligt att man inom NPM delar upp organisationer i olika 

enheter. Dessa är relativt autonoma där man förhandlar, samarbetar, köper, säljer och 

konkurrerar gentemot andra enheter inom samma organisation. Vissa delar av en organisation 

kan även delas upp till att bli helt egna företag.
23

 Denna modell har införts i olika grad i alla 

offentliga organisationer
24

 och är en effektiviseringsmodell som började införas i Sverige på 

90-talet.
25

 I avsikten att skapa så effektiva organisationer som möjligt krävdes det att man 

inom kulturpolitiken hittade på sätt att mäta kvalitet för att göra det lättare att argumentera för 

kultursatsningar.
26

 NPM och dess managementidé utlovade en möjlighet för statliga 

organisationer att legitimera sin verksamhet genom rationalitet och objektivitet och det blev 

ännu viktigare för organisationer att återrapportera på ett lämpligt sätt för att även kommande 

år få vara en del av den statliga budgeten.
27

  

Risken med NPMs krav på återrapportering/redovisning är att verksamheten gör sig 

granskningsbar. Med det menar Jacobsson att bilden av verksamheten kan kopplas loss från 

                                                 
20

 Grete Wennes, 2006, s. 96 
21

 Årsredovisning 2012, Stockholms Stadsteater AB, s. 2 
22

 Roland Almqvist, 2006, s. 25 
23

 Nils Brunsson & Kerstin Sahlin-Andersson, 2000, s.730 
24

 Grete Wennes, 2006, s. 96 
25

 Roland Almqvist, 2006, s. 19 
26

 Bengt Jacobsson, 2014, s. 96 
27

 Ibid., s. 95 
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den verkliga verksamheten, att verksamheten utformas efter mätkriterierna eller att 

granskningarna blir skapare av handlingar i verksamheten.
28

 

 ”Det är inte enbart så att verksamheter avspeglas i redovisningen, utan genom 

redovisandet skapas det som händer.”
29

  

För att redovisning av en verksamhet ska kunna utföras krävs att man bryter ner den i 

mätbara enheter det vill säga att göra den mätbar. Detta sätt att göra allting mätbart beskriver 

Carruthers som något manipulativt eftersom allt som mäts ses som objektivt och därför som 

neutralt. Han menar att redovisning alltid är ett sätt att ta information om verksamhetens 

kvalitativa delar som input och genom redovisningen omvandla data till ett kvantitativt 

(mätbart) output. I och med redovisningsprocessen tas informationen ur sin kontext vilket 

enligt Carruthers gör den meningslös.
30

 Brunsson och Sahlin-Andersson beskriver hur 

redovisningsverktygen å andra sidan kan hjälpa den högsta ledningen att uppnå kontroll 

genom att olika enheter hålls ansvariga för att uppnå specifika resultat eller aktiviteter.
31

 Om 

resultaten inte uppnås förväntas reaktioner från styrelsen.
32

  

Att göra saker mätbart är även något Townley skrivit mycket om. Hon beskriver att samhället 

idag förväntar sig att allt som går att mäta också mäts.
33

 Med det menar hon att 

kontrollsystem införts som verktyg för att mäta hur väl man nått de uppsatta målen.
34

 Det är 

vanligt att man fokuserar på saker som går att mäta och jämföra och på så sätt göra dem 

reproducerbara, överförbara och förutsägbara. Aktiviteter som är för komplexa för att mäta 

beaktas inte och hamnar i periferin. Det leder till att det som går att mäta blir kärnverksamhet. 

Denna nervärdering av vissa områden inom en organisation kan leda till en förlust av 

kunskap.
35

 Kunskapen i den kulturella sektorn består till exempel i den mänskliga faktorn 

gällande kreativa processer men kan även inkludera kunskap i form av personliga kontakter 

och relationer vid samarbeten. 

Men att mäta en verksamhet kan även påverka beteendet hos de inblandade. Det är viktigt att 

varje enhet har mål som är konkreta redan från början. Annars blir det svårt för enheterna att 

                                                 
28

 Bengt Jacobsson, 2014, s. 99f 
29

 Ibid., s. 100 
30

 Bruce G. Carruthers, 1995, s. 319 
31

 Nils Brunsson & Kerstin Sahlin-Andersson, 2000, s. 727 
32

 Ibid., s. 728 
33

 Barbara Townley, 2002, s. 307 
34

 Barbara Townley, 2001, s. 305 
35

 Ibid., s. 305 
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använda sig av de redovisningsverktyg som förväntas av dem.
36

 För att komma fram till vilka 

mål som är intressanta att uppnå krävs därför att man är rationell. Krav på rationalitet inom 

organisationer leder ofta till att man försöker förenkla målen för att sedan kunna redogöra för 

sina handlingar.
37

 Genom att mål sätts upp kan individen i en organisation ändra beteendet 

för att påverka prestationsmått men inte själva prestationen.
38

 Att få ett bra mätresultat blir 

självändamål i sig.
39

  

Målstyrning så som det beskrivs ovan och som tas upp i artikeln Business Planning as 

Pedagogy är ett av de mest icke-ifrågasatta verktygen i dagens organisationsutveckling och 

anses kunna förändra fältets karaktär och människorna i det. I artikeln utgår man från 

Bourdieu för att beskriva hur små skiftningar i kulturorganisationers språkbruk och ambition 

kan förändra ett helt fält.40  

NPM har gett upphov till flera olika idéer inom den offentliga sektorn där effektivitet, 

rationalitet och återrapportering står i centrum. Därför frågar vi oss hur detta påverkar en 

kulturverksamhet som Parkteatern. Vad händer med en kulturverksamhet när kvalitet likställs 

med effektivitet? Går alla värden verkligen att mäta eller är det så att “Världen sönderfaller i 

fakta"
41

. 

1.2 Syfte 

Vi vill belysa hur krav på effektivisering inom offentliga organisationer påverkar den 

kulturella sektorn. Parkteatern är ett intressant exempel då man uppfyller sitt politiska 

uppdrag genom att erbjuda gratis föreställningar som en service till medborgarna samtidigt 

som man inte bidrar till den egna finansieringen. Som en del av Kulturhuset Stadsteatern 

riskerar man dock att hamna i bakvattnet då existensberättigandet kan ifrågasättas.  

Med den här uppsatsen vill vi skapa förståelse för Parkteaterns verksamhet och fortsatta 

utveckling ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Syftet med vår undersökning är att ta reda 

på hur Parkteaterns verksamhet påverkas av politiska krav som ställs i form av ägaredirektiv.  

 

                                                 
36

 Nils Brunsson & Kerstin Sahlin-Andersson, 2000, s. 728 
37

 Ibid., s. 728 
38

 Barbara Townley, 2001, s. 305 
39

 Ibid., s. 305 
40

 Oakes, Townley, Cooper, 1992, s. 270 
41

 Ludwig Wittgenstein, 2005, s. 39 
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 1.3 Frågeställning 

● Hur omsätter Parkteatern ägardirektiven som gäller för Kulturhuset Stadsteatern i 

praktiken?  

– Vilka konsekvenser får detta för verksamheten? 

– Vilka är de upplevda effekterna inom verksamheten?  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa denna undersökning till Parkteatern i Stockholm. Parkteatern är ingen 

självständig organisation utan dess verksamhet ligger under Kulturhuset Stadsteatern där den 

utgör en egen enhet. Rent storleksmässigt bedömer vi att Parkteatern, med ett fåtal anställda, 

lämpar sig bra som undersökningsobjekt för den här uppsatsen. Antalet respondenter har 

begränsats till medarbetarna på Parkteatern samt till ordförande och tre ledamöter från 

Kulturhuset Stadsteaterns politiskt tillsatta styrelse. Dessutom har en intervju genomförts 

med VD för produktionsbolaget Groundfloor Production AB som ansvarar för 

föreställningsteknik på Parkteatern efter upphandling.  

Undersökningen fokuserar på hur medarbetarna och styrelsen upplever hur politiska krav 

påverkar och styr Parkteaterns organisation och verksamhet idag. De ägardirektiv som ställs 

på Kulturhuset Stadsteatern från Stockholms Stad är samma som ställs på enheten 

Parkteatern. För att kunna beskriva hur Parkteatern arbetar idag behöver vi även referera till 

tidigare ägardirektiv och andra krav än de aktuella från 2014. Därför tar vi med information 

från årsredovisningar från tidigare år men begränsar oss till den tiden där Parkteatern har varit 

en del av Stadsteatern. I studien används begreppet verksamhet som främst syftar till 

Parkteaterns administrativa del och inte så mycket på den konstnärliga.  

Tidsmässigt har undersökningen ägt rum under tio veckor våren 2014.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

I undersökningen används kvalitativ metod som baseras på intervjuer med anställda på 

Parkteatern och Groundfloor Production AB samt styrelsemedlemmar för Kulturhuset 

Stadsteatern. De semistrukturerade intervjuerna gav respondenten relativt mycket utrymme 

att fylla på sina svar med egna reflektioner och tankar, vilket gav oss som intervjuare 

möjlighet att ställa fria följdfrågor och därmed fördjupa förståelsen för ämnet. 

Respondenterna fick inte frågorna i förväg utan dessa ställdes direkt på plats. Frågorna 

ställdes växelvis av oss i undersökningsgruppen och intervjuerna spelades inte in utan vi 

förde anteckningar fortlöpande. Anledningen till att vi valde att inte spela in intervjuerna är 

för att vi upplevde att det skulle hämma samtalet och att respondenterna inte skulle svara lika 

fritt. I anslutning till själva intervjutillfället renskrevs och sammanställdes anteckningarna. 

Intervjuerna genomfördes under fyra veckor våren 2014 och tog ca 15 - 45 minuter.  

Undersökningen är en fallstudie då den baseras på Parkteatern som organisation och dess 

verksamhet. Vi har valt att intervjua följande medarbetare inom administrationen på 

Parkteatern: Linda Zachrison - konstnärlig ledare och verksamhetschef, Thora L. Norgård - 

verkställande producent, Isabella Roos - kommunikatör, Janne Wallin - verkstadstekniker och 

Ingela Carlsson - produktionsassistent. Alla intervjuerna genomfördes i Parkteaterns lokaler 

på Djurgården i Stockholm förutom intervjun med den verkställande producenten, som ägde 

rum på ett café. Att träffa de anställda på sin arbetsplats gav möjlighet till observation av 

organisationsklimatet både rent arkitektoniskt och socialt/samarbetsmässigt. Förutom de 

anställda pratade vi även med Groundfloor Productions VD Erik Gullberg som Parkteatern 

upphandlat föreställningsteknik med.  

Vidare genomfördes intervjuer med representanter från de olika partierna inom Stockholms 

kommun som sitter i styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern: Jimmy Mannung (mp), Heinz 

Spira (v), Roger Mogert (s) och ordförande Ulrika Francke (fp). Vi intervjuade 

styrelsemedlemmarna på deras arbetsplats respektive på café eller via telefon. Att vi valde att 

göra intervjuerna via telefon berodde i första hand på tidsbrist och att detta var den enda 

möjlighet att få till ett samtal.  

Utöver intervjuerna gjorde vi även en granskning av dokument som är relevanta för 

Parkteatern. Eftersom Parkteatern är en enhet inom Kulturhuset Stadsteatern betyder detta att 

vi granskade ägardirektiv och årsredovisningar gällande organisationen i stort. Att 
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Parkteatern är en enhet i en stor kulturorganisation innebär att den inte presenteras specifikt i 

årsredovisningarna och andra dokument. Därför har vi använt information som gäller hela 

Kulturhuset Stadsteatern och tagit ut relevant fakta gällande Parkteatern samt tolkat viss data 

och dess betydelse för just Parkteatern. Vidare refererar vi till en intervju med Kulturhuset 

Stadsteaterns VD Benny Fredriksson.
42

 Intervjun från 2010 återger hans syn på Stadsteatern 

som helhet och är därmed även relevant för Parkteatern. Övrig information om Parkteaterns 

historia och verksamhet tas från olika tryckta källor och deras egen hemsida samt tidnings-

artiklar. Materialet som använts för dokumentstudier har stor betydelse för förståelsen av 

Parkteatern som en del av organisationen Kulturhuset Stadsteatern i förhållande till dess 

ägare Stockholm stad. 

En kort förstudie gjordes genom att samtala med en tidigare praktikant
43

 på Parkteatern där 

en diskussion fördes kring vilka frågor som kan anses vara relevanta för denna verksamhet 

för att bidra med svar på den övergripande frågeställningen.  

Teoretiskt har vi valt nyinstitutionalism från ett organisationsteoretiskt perspektiv för att 

beskriva hur styrning i en organisation fungerar och påverkas beroende på kraven från 

omgivningen. Vi använder oss framförallt av översättningsteorier för att beskriva hur nya 

idéer ta sig in i en organisation.  

2.2 Kritisk granskning av metod 

Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjufrågor som använts har varit givande 

för att svara på de övergripande frågeställningarna och syftet med undersökningen. Att ställa 

intervjufrågor samtidigt som man noterar svaren är inte helt lätt då risken finns att man kan 

missa vissa delar av svaren. En kritisk punkt i valet av metod har varit vikten av att få tillgång 

till verksamheten och att intervjuerna kunde ställas till de flesta inom Parkteaterns nuvarande 

administrativa enhet. Utan Parkteaterns samarbete hade undersökningen inte varit möjlig att 

genomföra. 

Att genomföra intervjuarna via telefonsamtal eller i ett personligt möte innebär olika 

möjligheter att tolka omgivning, respondentens attityd etc. På grund av tidsbrist var vi dock 

tvungna att hålla våra intervjuer på olika sätt för att få så många svar från så många olika 

personer som möjligt.  
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 Karin Helander & Leif Zern, 2010, s. 406 
43

 Linnea Stegmark Zaar, telefonsamtal, 2014-04-09 
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Vi är medvetna om att de tolkningar som gjorts utifrån de dokument vi tagit del av kan 

ifrågasättas. Detta beror på att de dokument som studerats innehåller generell information om 

Kulturhuset Stadsteatern samt att en tolkning alltid är individuellt präglad. Det är även 

möjligt att viss information utelämnats från årsredovisningar eller skrivs in mellan raderna på 

ett sätt som en utomstående inte har möjlighet att upptäcka och reflektera kring.  

Att använda sig av information från hemsida och programtidskrifter som riktar sig till 

publiken kan anses vara en subjektiv källa som främst ger en bild av teaterverksamheten. 

Informationen innehåller ändå viss fakta som berör de övergripande organisationsstrukturerna 

samt ger en bild av vilka föreställningar som spelats. Vi är medvetna om att materialet som är 

utgivet av Parkteatern är skapat i ett annat syfte än att vara till underlag för just denna uppsats 

och att informationen kan ge en förskönad bild av verksamheten.  

Det kan finnas fler teorier som går att anpassa till undersökningsområdet men de vi valt är de 

som vi anser är mest relevanta i förhållande till den frågeställning och det syfte som denna 

uppsats grundar sig i.  
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3. Teori 

Vi använder oss av nyinstitutionell teori för att analysera hur Parkteaterns verksamhet 

reagerar på omgivningen som i vårt fall utgörs främst av politiska krav i form av ägardirektiv 

som Kulturhuset Stadsteatern ställs inför. Särskilt fokus läggs på isomorfism, legitimitet, 

löskoppling och översättning för att belysa hur nya idéer behandlas i organisationen.  

3.1 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori inom organisationsteori fokusera på organisationsstrukturer och 

processer och utgår från att det finns likheter inom olika organisationer i hur saker görs och 

vilka strukturer som finns.
44

 Detta beror på anpassning till omgivningen vilket medför 

mindre mångfald.
45

 Enligt institutionell teori utgår man från att institutioner är uppbyggda av 

normer, regler och värderingar som finns i organisationers omgivning. Anpassningen sker 

alltså pågrund av skrivna och oskrivna regler.
46

 Eftersom ordet institution har en bredare 

betydelse i allmänt språkbruk än inom institutionell teori använder vi Scotts definition av 

institution för att förtydliga dess betydelse här. 

“Institutions consist of cognitive, normative, and regulative structures and activities that 

provide stability and meaning to social behaviour.” 47 

Scott anser alltså att institutioner utgörs av strukturer och aktiviteter som ger stabilitet och 

mening till socialt beteende. Dessa kan vara kognitiva, normativa och regulativa. Regler som 

tas för givna leder till att institutionaliserade strukturer reproduceras. Det betyder att individer 

inte kan tänka sig ett lämpligt alternativ eller tror till och med att deras alternativ är 

orealistiskt och fortsätter göra som man brukar. Institutioner begränsar på så sätt inte bara 

valmöjligheter utan de etablerar också kriterierna genom vilka folk upptäcker sina egna 

preferenser alltså vad de tycker är rätt eller fungerar.
48

 Det betyder att “omgivningen skapas 

av och skapar organisationer”.
49

 Vilket leder till att man fastnar i ett likriktat tänkande där 

organisationer liknar varandra i sin struktur så kallad isomorfism, något som utvecklas mer 

ingående längre ner.  
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 Paul DiMaggio & Walter Powell, 1991, s. 9 
45

 Roine Johansson, 2002, s. 25 
46

 Ibid., s. 26 
47

 Royston Greenwood, et.at, 2008, Introduction, s. 53 
48

 Paul DiMaggio & Walter Powell, 1991, s. 11  
49

 Ulrika Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 69 
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Skillnaden mellan institutionell teori och nyinstitutionell teori är att man i den förstnämnda 

utgår från att krav på förändring uppstår inom organisationen medan man i de nyare teorierna 

anser att förändringar sker i omgivningen och att detta kräver anpassning från organisationens 

sida.
50

 Fundamentala förändringar händer när sociala strukturer som varit ett stöd till 

institutionen plötsligt ifrågasätts. En utlösande faktor för denna utveckling kan vara nya lagar 

eller direktiv från politiskt håll som en organisation behöver anpassa sig till för att uppnå 

legitimitet. Förändringar inom organisationer brukar vara tillfälliga och dramatiska vilket är 

en reaktion på institutionella förändringar i omgivningen.
51

 Inom organisationen uppfattar 

man sig som kontrollerad och styrd medan man utåt sett anpassar sig, influerar eller hanterar 

omvärlden.
52

 Eftersom Parkteatern är en verksamhet som påverkas av omgivningens krav i 

form av politiskt utformade ägardirektiv är nyinstitutionell teori lämplig för att beskriva hur 

man förhåller sig till dessa krav.  

3.1.1 Isomorfism 

Institutioner är “rent sociala konstruktioner”
53

 därför har de inte några tydliga gränser. Detta 

leder till att organisationer inom samma område eller bransch blir mer och mer lika varandra. 

Vilket sker i en process som kallas isomorfism. DiMaggio och Powell har undersökt vilka 

mekanismer som ligger till grund för detta och kom fram till tre olika former av isomorfism: 

mimetisk, normativ och tvingande,
54

 som kan kopplas till Scotts tre pelare för institutioner: 

kognitiv, normativ och regulativ. 

Mimetisk isomorfism leder till att organisationer imitera andra framgångsrika organisationer 

för att själva uppnå framgång eller åtminstone legitimitet.
55

  Medan normativ isomorfism ofta 

skapas genom professioner och utbildningar. Den tredje typen av isomorfism, tvingande, 

definieras genom att organisationer är tvingande att anpassa sig till formella och informella 

krav som ställs av andra starka organisationer som t.ex. staten.
56

 Detta sker genom 

lagstiftning och/eller att man har makten över resurser som en annan organisation är beroende 

av. I Parkteaterns fall kan t.ex. ägardirektiven ses som en tvingande typ av isomorfism 

eftersom att de formuleras av Stockholms kommunfullmäktige. För att en tvingande 
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isomorfism ska vara verksam krävs det en form av beroendeförhållande och staden utgör en 

sådan källa.
57

 På så sätt påverkar staten, eller här Stockholms stad, mer eller mindre direkt 

“sättet att organisera verksamheter...”
58

.
 
Kulturhuset Stadsteatern och därmed Parkteatern är 

beroende av Stockholms stad som är deras största finansiär och därmed måste den uppfylla de 

krav som ställs. Därför är tvingande isomorfism mest intressant för denna undersökning.  

3.1.2 Legitimitet och löskoppling 

Parkteatern behöver hela tiden legitimera sin existens utifrån de krav som ställs. Begreppet 

legitimitet är central inom nyinstitutionell teori då man utgår från att den formella strukturen 

i en organisation inte nödvändigtvis återspeglar interna krav och hur det dagliga arbetet 

utförs. Den formella strukturen har alltså ingen samordnande eller kontrollerande roll utan 

bidrar istället med legitimitet.
59

 Det är alltså genom att låtsas vara rationell som 

organisationer minimerar krav för extern redovisning och förbättrar sina chanser att 

säkerställa nödvändiga resurser.
60 

Organisationen behöver med andra ord “upprätthålla 

skenet att dessa myter fungerar även om de går mot tekniska krav.”
61

 Därför är det 

nödvändigt att löskoppla den formella strukturen med det dagliga arbetet. Om en 

organisation följer de institutionella kraven i omgivningen ökar dess legitimitet och därmed 

ökar också dess överlevnadsmöjlighet.
62

 Det betyder inte att en organisation är helt passiv i 

sitt agerande utan den har en viss möjlighet att välja mellan olika institutionella krav och 

anpassa sig till dessa.
63

 Johansson menar att “makt, beroende och resurstillgång” spelar roll 

för vilka möjligheter en organisation har att anpassa sig till sin omgivning.
64

 Med hjälp av 

löskopplingen kan organisationen reagera mer varierat och har därmed möjlighet att anpassa 

sig till ett “avsevärt bredare spektrum av förändringar i omgivningen än vad som är fallet 

för tätt kopplade system.”
65

  

Eriksson-Zetterquist påpekar att legitimitet i byråkratiska organisationer uppnås genom en 

“rationell och opersonlig beskrivning av dess olika strukturella delar.”
66

 Det betyder att man 
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skapar en arbetsordning för kontor, avdelningar, positioner och program samt de mål som 

varje del ska jobba mot. Det är alltså ett rationellt sätt att beskriva en organisation där 

koordinationen av de olika delarna sker rutinmässigt. Man utgår ifrån att regler och 

procedurer följs, det betyder att aktiviteter är anpassade till den formella strukturen.
67

 I 

realiteten är denna formella struktur löskopplad till aktiviteterna i organisationen. 

Konsekvensen blir att man inte uppnår det förväntade resultatet eller att utvärdering och 

kontroll används så pass lite att det inte bidrar till en uppföljning som skulle främja 

koordinering inom organisationen.
68

 

3.1.3 Översättning 

Ett annat viktigt begrepp inom nyinstitutionell teori är översättning alltså hur idéer tar sig in i 

en organisation. Brunsson och Sahlin-Andersson beskriver hur organisationer inom den 

offentliga sektorn varit initiativtagare till reformer där man adopterat olika management 

tekniker.
69

 Det gäller även för den kulturella sektorn där idéer om effektivisering, rationalitet 

och återrapportering etablerats i och med tankar om NPM.
70

  

Eftersom idéer eller koncept från början ofta är abstrakta och vagt formulerade behöver de 

konkretiseras för att anpassas till lokala förhållanden och kopieras därför inte rakt av utan 

översätts för att passa in i den lokala situationen.
71

 När idéerna bearbetas och utformas får de 

enligt denna teori ny energi att influera till förändring i andra organisationer.
72

  

Översättningen eller omformningen som sker när en organisation adopterar en ny idé eller ett 

nytt koncept kan vara ett resultat av “rationella, strategiska kalkyler”, “ej avsedda händelser 

och begränsad rationalitet” eller “organisationens försök att förvalta sin identitet”.
73

 En 

översättning äger ofta rum på grund av rationella och strategiska kalkyler men det har visat 

sig att även om man tror att man adopterat en idé så som den är, sker ofta oavsiktliga 

förändringar som leder till nya organisationsformer.
74

 Man utgår från att översättningen av en 

idé tillåter organisationen att behålla och markera sin egen identitet.
75

 Røvik påpekar att 

identitetsförvaltningen i organisationer rör sig mellan “tradition och förnyelse /…/ mellan 
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önskan om att vara unik och samtidigt lik någon/något”.
76

 Detta leder till en paradox då man 

adopterar nya och populära idéer för att härma andra framgångsrika organisationer men 

samtidigt känner sig hotad att förlora sin egen särart.
77

 Men även inom organisationerna krävs 

det att varje enhet utformar en egen profil. Detta sker genom att varje enhet har ett specifikt 

ändamål
78

som visas genom att enheten har en egen logotyp eller ett eget namn för att 

attrahera kunder. När den egna profilen väl är en del av organisationens marknadsföring ses 

enheter inom en och samma organisation som varandras konkurrenter.
79

 

En annan aspekt av översättning beskriver hur idéer bemöts när de förs in i en organisation. 

Det första är snabb tillkoppling där man ser en idé som ett verktyg eller ett komplett paket 

som är redo för användning och där ingen eller bara lite anpassning krävs för att det ska 

fungera i organisationen.
80

 Det andra är frånstötning där det finns motstånd mot införandet av 

nya koncept därför att dessa anses vara för “vaga, enkla, populära och kontextlösa”
81

 för att 

kunna fungera i organisationen i fråga. Avslutningsvis nämner Røvik löskoppling det vill 

säga att nya idéer som adopteras i organisationen hålls ifrån själva aktiviteten eller 

handlingen. På så sätt hanterar organisationer dilemmat som uppstår genom kraven att å ena 

sidan vara effektiv, genom att hålla fast vid inarbetade rutiner och traditionella lösningar, och 

å andra sidan svara gentemot legitimitetskrav där organisationen förväntas antar nya 

koncept.
82

 Røvik påpekar dock att denna löskoppling inte är permanent utan att det är ett 

övergående tillstånd. Han använder sig av metaforen “virus” eftersom ett virus sprider sig på 

samma sätt som en idé som så småningom får fäste i en organisation och som genom språket 

genomsyrar verksamheten. Allt eftersom anpassas aktiviteter inom organisationen efter 

språkbruket vilket leder till att löskopplingen upphävs.
83
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4. Empiri  

Detta avsnitt behandlar en sammanfattning av de insamlade data från intervjuerna av fem 

administrativt anställda på Parkteatern: den konstnärliga ledaren och verksamhetschefen 

Linda Zachrison, verkställande producenten Thora L. Norgård, kommunikatör Isabella Roos, 

administrativ-/produktionsassistent Ingela Carlsson och verkstadstekniker Janne Wallin. Samt 

intervjuerna från fyra av de sju ordinarie styrelsemedlemmarna i Kulturhuset Stadsteaterns 

styrelse: Heinz Spira (v), Roger Mogert (s), Jimmy Mannung (mp) och styrelsens ordförande 

Ulrika Francke (fp). För att ta del av alla perspektiv kring organiseringen av Parkteaterns 

verksamhet valde vi även att intervjua den upphandlade aktören för föreställningsteknik 

Groundfloor Produktions VD Erik Gullberg. Intervjuerna redovisas parallellt med övrig 

insamlad data från dokument rörande Parkteatern. Den övriga data består främst av 

årsredovisningar, ägardirektiv och styrelseprotokoll. 

4.1 Parkteatern då och nu 

Parkteaterns verksamhet har varit inrättad under olika tekniska nämnder och förvaltningar i 

Stockholms stad sedan starten 1942. Från 1970 var den en del av gatukontorets parkavdelning 

som senare kom att bli en del av Park- och idrottsnämnden. Denna förvaltning kom 1979 att 

bli Fritidsnämnden under vilken Parkteatern placerades trots påtryckning från den dåvarande 

teaterchefen Ann Marie Rådström om att låta Parkteatern bli ett eget aktiebolag eller 

stiftelse.
84

 Från 1996 är Parkteatern en del av Stadsteatern
85

 som under 2000-talet genomgått 

flera omorganiseringar för att effektivisera verksamheten.
86

 Den största 

organisationsförändringen ägde rum 2013 då Stadsteatern och Kulturhuset slogs samman. VD 

Benny Fredriksson beskriver händelsen såhär: 

“Och nu, när Stockholms stadsteater och Kulturhuset äntligen blir ett, öppnas helt 

nya möjligheter för det.  

Äntligen, säger jag, då detta var den ursprungliga tanken med Kulturhuset. När 

arkitekten Peter Celsing presenterade sitt förslag, var det inte bara en byggnad utan 

en humanistisk vision om »Det stora kulturhuset«.“
87

 

Idag är Parkteatern en av sju enheter inom Kulturhuset Stadsteatern, som ägs av Stockholms 

Stadshus AB. Denna koncern svarar i sin tur till kommunfullmäktige i Stockholm som även 
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formulerar och godkänner de ägardirektiv som sätter ramarna för Kulturhuset Stadsteaterns, 

och därmed även Parkteaterns, verksamhet.  

4.2 Ägardirektiv och styrelsens roll 

Som en del av Kulturhuset Stadsteatern påverkas Parkteatern i högsta grad av samma 

politiskt utformade mål som formuleras i ägardirektiven. Fram till 2013 plockade man ut 

några få punkter ur ägardirektiven från finansborgarrådets budgetförslag för att sedan 

presentera dem i årsredovisningen. I samband med sammanslagningen utökades 

ägardirektiven till en lista med 19 punkter som publiceras i sin helhet på Kulturhuset 

Stadsteaterns hemsida.
88

  

Ägardirektiven som tas upp i denna undersökning rör framförallt organisationen och den 

administrativa verksamheten. Det slås fast att man ska “koncentrera resurserna till den 

konstnärliga, kulturella och publika verksamheten”, “försäkra sig om en ökande andel 

rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer och för att säkra en ökad 

flexibilitet i planeringen”, “fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta 

produktionskostnader”, “arbeta för att öka intäkterna” och “ha en bredd i repertoar och 

arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade”.
89

 Framförallt 

den sista punkten som rör nya publikgrupper och prioritering av barn och unga var det 

ägardirektiv som de flesta av Parkteaterns anställda kände till och refererade till under 

intervjun. 

Att se till att ägardirektiven omsätts och att de ekonomiska ramarna hålls är styrelsens roll. 

Styrelsemedlemmarna träffas var sjätte vecka. Under mötena tar man upp frågor, synpunkter 

och förslag och diskuterar dessa på en strukturell nivå. Med det menas att man tittar på 

relativt konkreta saker som beläggningssiffror och VD-rapportering. Ordförande Ulrika 

Francke (fp) talar om att styrelsens huvudsakliga uppgift är att hålla koll på de ekonomiska 

ramarna och vidta åtgärder om ekonomin sviktar. Alla de tillfrågade inom styrelsen var eniga 

om att det egentligen är VD som har det yttersta ansvaret för innehållet och det konstnärliga. 

Om det konstnärliga överhuvudtaget tas upp sker det i samband med budgetdiskussioner där 

enstaka styrelseledamöter uttalar sina förbehåll gällande konsekvenser för den konstnärliga 

verksamheten. Ett exempel är Heinz Spira och Britta Båvners inlägg i ett styrelsemöte från 

den 21 mars 2013 där de hänvisar till Vänsterpartiets budgetreservation och “vill särskilt 
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uttrycka vår oro beträffande vilka konsekvenser den ökande andelen rörliga resurser kan få 

för den konstnärliga verksamheten…”
90

  

Styrelsen agerar som en kontrollinstans gentemot Kulturhuset Stadsteatern men är annars en 

“ganska opolitisk styrelse”
91

 som styrelseledamot Roger Mogert (s) påpekar. Med det menar 

han att det enda sättet för styrelsen att påverka utformningen är att se till att partikollegorna i 

kommunfullmäktige hålls uppdaterade kring vad styrelsen tycker och tänker. Roger (s) vet 

dock utifrån egna erfarenheter, då han är den enda av de tillfrågade som även sitter i 

kommunfullmäktige, att han bara har makt att påverka i rent teoretisk mening. Detta eftersom 

det är den politiska majoriteten som har beslutsmakt. 

4.3 Parkteaterns uppdrag 

Parkteatern har i stort sett samma uppdrag som Stadsteatern.
92

 Men det finns några viktiga 

skillnader mellan dessa två verksamheter. Under sommaren turnerar Parkteatern och spelar på 

utomhusscener i Stockholms parker och ger gratis föreställningar. Däremot har Stadsteatern 

flera fasta scener där föreställningar spelas hela säsongen mot inträde. Trots detta är det 

samma övergripande vision och mål som gäller för dem:  

“Målet är vidare att erbjuda både det breda och det smala och därigenom vara en 

angelägenhet för alla stockholmare och med yttrandefriheten, den konstnärliga friheten 

och det fria ordet som grund.”
93

 

För Parkteatern liksom för Kulturhuset Stadsteatern är alltså målen att leverera hög 

konstnärlig kvalitet.  En annan aspekt som lyfts fram i årsredovisningen är frågan vad teatern 

är och vilket syfte den har. Scenkonsten anses som en “demokratisk och medborgerlig 

rättighet”
94

 som ska skapa en varierad repertoar och vara en “underhållande 

kunskapskälla”.
95

 Den ska vara underhållande samtidigt som vi genom konsten ska inspireras 

att “växa, bli självständiga och förmögna till förändring på många olika plan i våra liv.”
96

  

De övergripande visionerna och målen syftar alltså i första hand på det konstnärliga medan 

själva ägardirektiven sätter ramarna för hur verksamheten ska utformas mer specifikt. 
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En viktig aspekt för Parkteaterns verksamhet är att föreställningar är gratis. Alla som 

intervjuats har poängterat vikten av detta och att Parkteatern är till för stockholmarna. 

Verksamhetschefen Linda Zachrison påpekar att man är ”väldigt viktiga som 

tröskelsänkare”
97

 och produktionsassistenten Ingela Carlsson poängterar att man möjliggör 

teater för alla. Generellt ses de gratis föreställningarna som orsaken till att Parkteatern når så 

stora och breda publikgrupper. Producenten Thora L. Norgård menar att Parkteaterns 

verksamhet tillgängliggör scenkonst till stockholmarna oavsett hur privatekonomin ser ut. 

Groundfloor Productions VD Erik Gullberg beskriver Parkteatern som en “väldigt viktig 

verksamhet” och menar att den är en “viktig del för stockholmarna” eftersom den har en så 

“hög konstnärlig nivå”
98

 Han drar paralleller till andra produktioner Groundfloor Production 

AB varit involverade i som till exempel stadsfestivaler där man tar in namn/artister som man 

tror säljer där fokus inte ligger så mycket på det konstnärliga. Enligt Erik är Parkteatern en 

väldigt generös verksamhet och dess koncept är unikt i världen just för att man håller en 

högre konstnärlig nivå. 

Att man når ut till en så stor publik oavsett privatekonomi är något många anser är orsaken 

till att Parkteatern spelar en viktig roll inom Stockholms kulturliv. Roger Mogert (s) säger att 

Parkteatern är ett “otroligt starkt och viktigt kulturpolitiskt instrument”
99

, vilket är något som 

alla de tillfrågade på ett eller annat sätt uttryckt. Styrelsemedlemmarna ser heller ingen 

konflikt i att Parkteaterns föreställningar är gratis utan man tycker att Parkteatern skulle 

förlora hela sin mission om man började ta betalt.
100

 Flera utav styrelsemedlemmarna 

poängterar att frågan om att införa avgift på Parkteatern aldrig kommit upp.  

Styrelseordföranden Ulrika Francke (fp) påpekar att Parkteaterns verksamhet är “jätteviktig 

för att den är gratis”
101

 och menar att Parkteatern har en unik position i Stockholm eftersom 

den kommer till platser där teatern vanligtvis inte finns. Hon tror att Parkteatern är mångas 

första kontakt med teater och detta gäller såväl vuxna som barn. Samma åsikt uttrycker Roger 

Mogert (s) när han säger att Parkteatern inte är en “fasad eller institution att bli nervös 

inför”
102

.  Han påpekar att kultur är “lite som droger - börjar med de lättillgängliga”
103

 och 
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att Parkteatern därför har en viktig roll i att nå ut till en ny och kanske annorlunda publik än 

den som vanligtvis besöker Kulturhuset Stadsteatern. Vilket var något flera av de tillfrågade 

reflekterade över. En anledning till detta anses vara att Parkteaterns föreställningar befinner 

sig på resande fot där man tar sig till flera olika delar av staden och spelar i förorterna. Enligt 

verksamhetschefen Linda Zachrison är det många i publiken som uppskattar att man spelar på 

deras egen “bakgård”
104

.  Generellt gäller att Parkteaterns engagemang i ytterstaden bedöms 

som positiv och man poängterar Parkteaterns närhet till sin publik.  

I förhållande till Kulturhuset Stadsteatern ser de tillfrågade styrelsemedlemmarna Parkteatern 

som en mer politisk angelägenhet än de övriga enheterna, men Ulrika Francke (fp) poängterar 

att styrelsen aldrig skulle lägga sig i det konstnärliga innehållet. I stort ses dock Parkteatern 

som en väldigt integrerad del av Kulturhuset Stadsteatern “Parkteatern är en del av 

Stadsteatern, på gott och ont”
105

 säger Heinz Spira (v).  Föreställningsstatistiken visar enligt 

producenten Thora L. Norgård att "Parkteatern är viktigast på hela stadsteatern"
106

 vad 

gäller att leva upp till de ägardirektiv som ställs på Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet. 

4.4 Besöksstatistik och återrapportering 

Det är även en stor del av verksamheten som ska rapporteras till eller granskas av Kulturhuset 

Stadsteatern. Den viktigaste återrapporteringen sker via föreställningsrapporter med exakt 

antal besökare och längd på Parkteaterns föreställningar som skickas in till 

ekonomiavdelningen på Kulturhuset Stadsteatern.
107

  Dessa siffror redovisas sedan i 

årsredovisning där det finns en egen rubrik “Verksamheten i siffror”
108

 där bland annat alla 

enheters besöks- och föreställningssiffror samt biljettintäkter redovisas.  

Eftersom Parkteaterns föreställningar är gratis ligger stor fokus på deras besöksstatistik, som 

av de anställda på Parkteatern beskrivs som dess intäkt. I förhållande till de andra aktiviteter 

inom Kulturhuset Stadsteatern har den ett mycket högt antal besökare som bara överstigs av 

Stadsteaterns verksamhet. 
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Verksamhet Antal besökare 

Stadsteater 340 725 

Dans* 398 

Konst/Design* 65 900 

Litteratur* 2 811 

Musik* 5793 

Forum/Debatt* 3 646 

Parkteatern 195 864 

Skärholmen 12 000 

Festivaler/Samarbeten* 39 830 

Information ur Årsredovisning 2013, Stockholms Stadsteater AB 
* dessa siffror baseras på statistik från 1 juli - 31 december  
Figur 1 

 

Därmed utgör Parkteatern 29 % av hela organisationens besökare. I årsredovisning 2013 lyfts 

det särskilt fram att Stora scenen drar in 60 % av bolagets biljettintäkter och därmed bidrar 

till att mindre scener, inte minst Parkteatern kan ha en verksamhet.
109

 Det var även något som 

Parkteaterns verksamhetschef, Linda Zachrison, kommenterade under intervjun. 

De som intervjuades från Parkteatern har en positiv syn på föreställningsrapporterna som 

beskrivs som planeringsverktyg för den egna verksamheten. Mycket planering läggs alltså 

upp efter fjolårssiffrorna. Verksamhetschef Linda Zachrison påpekar att information från 

dessa rapporter även kan tas in i pressmeddelanden och notiser. Produktionsassistenten Ingela 

Carlsson förklarar att återrapporteringen är en typ av säkerhet för att visa att skattepengarna 

används på rätt sätt och att det leder till offentlig insyn i verksamheten.  

Återrapportering i form av statistik används även av styrelsen för att kontrollera och granska 

verksamheten. Linda Zachrison berättar att hon brukar träffa styrelsen en gång om året på 

hösten för att gå igenom Parkteaterns resultat. Hon upplever att kontakten med styrelsen i 

första hand utgörs av en dialog om resurser. Vid en genomgång av styrelseprotokollen för 

året 2013 och 2014 bekräftas intrycket att styrelsen är upptagen med att granska siffror och 

utfall då fokus framförallt ligger på effektivisering och ekonomi. Parkteatern nämns knappt i 

styrelseprotokollen varken som egen enhet eller som en del inom Kulturhuset Stadsteatern - 
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förutom i VD-rapporten där besökssiffrorna redovisas.
110

   

Även om återrapportering av olika siffror upplevs som positiv finns i budgetförslaget för 

2015 en formulering som tydliggör att man från politikens håll är medveten om att “ett 

särskiljande drag för konstnärliga verksamheter är spänningen mellan det kvantifierbara och 

den omätbara upplevelsen. Nyckeltal inom teaterområdet handlar t.ex. om beläggningsgrad 

och egentäckning av kostnader.”
111

 I texten som följer sker en redogörelse av Stadsteaterns 

siffror från 2002 - 2012 utan att man vidare nämner något om den omätbara upplevelsen. 

4.5 En flexibel organisation: ekonomi och effektivitet   

I en intervju från 2010 tydliggör Stadsteaterns VD Benny Fredriksson hur han ser på 

förhållandet mellan det konstnärliga och administrativa på en teater: 

En teater kan liknas vid en elefant: Konsten är huvudet och själva teaterhuset är 

kroppen. När man drar ner måste man akta konsten och istället ta ifrån kroppen, för 

den klarar det utan att allt rasar. Man måste våga fråga hur stor en teaters 

administration och teknikdel behöver vara i en begränsad budget.
112

 

För Parkteaterns del är detta citat från Kulturhuset Stadsteaterns VD intressant utifrån övriga 

utspel denne gjort gällande Parkteaterns andel rörliga resurser i form av anlitade frigrupper 

som tagits upp tidigare. Detta uttrycks även genom en formulering i årsredovisningen från 

2013 där man påpekar att man strävar efter tillgänglighet och att detta kräver en “modern och 

flexibel teaterorganisation.”
113

 Att vara flexibel betyder i det här fallet att man får vara 

beredd att flytta föreställningar som går på en av de mindre scenerna till en större scen om det 

visar sig att den drar mycket publik. Eller att flytta verksamhet mellan olika scener efter 

behov: “Allt för att möta publikens efterfrågan.”
114

 Det framhävs också att det är Stora 

scenen på Stadsteatern som står för största delen av biljettintäkterna och att föreställningar på 

denna scen möjliggör mångfalden som Stadsteatern står för. Detta märks då resurserna ska 

fördelas inom organisationen Kulturhuset Stadsteatern då de som drar in intäkter också är de 

som har störst budget. Flera av de anställda på Parkteatern upplever dock att det inom 

organisationen i stort ändå förs en dialog kring ekonomin.  "Jag vet att budgeten är låg - 
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därför trollar jag fram pengar"
115

 säger producenten Thora L. Norgård som menar att man 

ibland måste omfördela resurserna för att inte känna att man tummar för mycket på det 

konstnärliga. Det är även flera av de tillfrågade från Parkteatern som påpekar att kostnaderna 

ökat men inte resurserna. Verksamhetschefen Linda Zachrison berättar att hon ibland känner 

sig som en “bajamajainstruktör”
116

 för att infrastrukturen kring Parkteaterns föreställningar 

tar upp så mycket tid och pengar. Att Parkteaterns föreställningar är gratis finns det enligt 

styrelseledamot Roger Mogert (s) inte någon politisk konflikt i samtidigt som han har en 

känsla av att det kan vara “problematiskt internt i organisationen”
117

. Han menar att det nog 

ibland kan vara svårt att hävda sig gentemot de andra enheterna då man inte har några egna 

intäkter. 

På nordens största kulturinstitutions ekonomiavdelning har man bara fem personer anställda 

vilket betyder att mycket ekonomiuppgifter läggs ut på de olika enheterna. Producenten 

Thora L. Norgård (som även är ansvarig för ekonomin på Parkteatern) berättar att hon under 

det första året som anställd på Parkteatern tänkte att det är “inte möjligt att det är så här 

mycket ekonomi!”
118

. Men med tanke på att det är så få anställda på ekonomiavdelningen 

berättar hon också att hon har full förståelse för att till exempel budget, kvittohantering och 

bokslut hamnar på hennes bord. Även om man på Parkteatern beskriver att man alltid håller 

koll så att budgeten är balanserad, med hjälp av prognoser, upplever de anställda en väldigt 

liten styrning från ledningen innehållsmässigt och konstnärligt. Man menar att Parkteaterns 

relativa självständighet kan bero på att Parkteatern som egen enhet inom Kulturhuset 

Stadsteatern ibland beskrivs som en frigrupp inom en institution.  

4.6 Samarbeten: fria grupper och lokalförankring  

I Stadsteaterns årsredovisning från 2010 och 2011 låg fokus bland annat på att hitta 

samarbetspartners i det fria kulturlivet och sponsring för att bredda teaterns 

finansiering.
119

Att hitta samarbetspartners har även visat sig vara viktigt för att bredda 

Parkteaterns budget, framförallt vad gäller lönekostnader. Samarbetena beskrivs av flera av 

de tillfrågade på Parkteatern som en typ av resurs som går åt båda håll. Producenten Thora L. 

Norgård berättar att de fria grupperna som Parkteatern samarbetar med, framförallt vid barn 

och ungdomsföreställningar, ser Parkteatern som arrangör och inte som konkurrenter. Vid 
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samarbetena skapas en win-win situation med de fria grupperna som genom Parkteatern får 

chans att spela för en större och bredare publik då man turnerar mellan olika parker medan 

Parkteatern får färdiga föresällningar som drar besökare. De senaste åren har satsningen på att 

spela mer i förorterna intensifierats. Detta skedde främst på grund av att verksamhetschefen 

Linda Zachrison arbetat medvetet med en strategi som går ut på att man letat upp 

samarbetspartners som har lokalförankring för att kunna nå nya publikgrupper. Man menar 

att publiken i förorterna känner sig mer lockade att komma på föreställningarna om de får 

höra om evenemangen via kanaler som de litar på och är vana att besöka. Detta har lett till att 

lokalförankringen blivit bättre och att publiksiffrorna ökat.  

Men det stora antalet samarbeten är enligt verksamhetschefen Linda Zachrison även en följd 

av att kostnaderna ökat men inte resurserna. Istället för att lägga pengarna på egna 

produktioner och stora dyra föreställningar med mycket teknik har man satsat på 

“barfotaformatet”
120

. Detta format används främst för barnteater och har utformats för att 

fungera i parklekarna där det ofta redan finns toaletter och omklädningsrum för 

skådespelaren. Formatet är också tacksamt då utrustningen som behövs ryms i en personbil 

och inte inkluderar så mycket teknik.  

4.8 Resurser: personal och interndebitering 

Parkteatern har idag tre helårsanställda varav en, från januari i år (2014), är utlånad till 

Stadsteatern. Under sommarhalvåret utökas antalet anställda med flera tidsbegränsade 

säsongstjänster inom kommunikation, scenteknik och övrig administration. Kommunikatören 

Isabella Roos berättar att hon har en typ av symbiostjänst som innebär att 

anställningskontraktet löper på ett helt år uppdelat med uppgifter som kommunikatör på 

Parkteatern under sommarhalvåret och som producent på soppteatern på Stadsteatern resten 

av året. Eftersom många av de som jobbar på Parkteatern endast är delaktiga i arbetet under 

sommarsäsongen menar producenten Thora L. Norgård att det krävs att man snabbt kommer 

in i verksamheten. Hon berättar också att de korta anställningarna inte heller lämnar mycket 

tid över till feedback och återkoppling när säsongen är avslutad vilket leder till att 

överlämningen både innan och efter säsong blir lidande.  

Utöver att viss personal bara är anställd halvårsvis sker resursfördelningen inom Kulturhuset 

Stadsteatern via interndebitering. Något som de tillfrågade beskriver både som positivt och 

negativt. Genom att man delar på verkstaden med Stadsteatern görs allt som rör snickeri, 
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sömnad m.m. på Stadsteatern. Verkstadsarbetet som läggs ner på Parkteaterns verksamhet 

skrivs upp för att räkningen sedan ska kunna skickas till Parkteatern. Detta har gjort att 

antalet anställda för verkstadsarbete minskat för hela Kulturhuset Stadsteatern. På Parkteatern 

är man dock nöjd med att jobben utförs och levereras i tid även om flera scenografer som 

jobbat med Parkteatern blivit förskräckta över de otroligt låga budgetar de har till förfogande 

i jämförelse med Stadsteaterns scener.
121

 För Parkteaterns egna produktioner rekryteras 

skådespelare internt från Stadsteatern framförallt för att det finns många bra skådespelare 

anställda på teatern men också för att man interndebiterar samma summa för 

skådespelarkostnader oavsett om Parkteatern skulle välja att bara anlita skådespelare externt. 

Samma sak gäller Parkteaterns lokaler på Djurgården som under vinterhalvåret används till 

repetitioner för Stadsteaterns produktioner. Producenten Thora L. Norgård konstaterar att 

“detta är ett system för alla i teatern”
122

. 

Verkstadsteknikern Janne Wallin som jobbat sedan 1978 på Parkteatern upplever att 

föreställningarna blivit fattigare under åren och han anser att detta beror på att det inte längre 

finns så mycket teknisk personal. Detta sköts numera av Stadsteaterns resurser vilket betyder 

att det inte finns personal som sysslar med underhåll av Parkteaterns scenmaterial året om. 

Det som Janne också syftar på är att dekorationer och scenbygget inte längre lever upp till 

samma standard som under glansdagarna på 80-talet för att det inte längre finns resurser till 

underhåll varken vad gäller personal eller ekonomi.  

4.9 Upphandling som en del av Parkteatern  

Tanken om att slimma organisationen genom att outsourca och minska andelen fast ensemble 

har funnits inom Stadsteatern sedan 2003 berättar styrelseledamot Roger Mogert (s). 

Omorganisationerna har lett till att antalet helårsanställda på Parkteatern sedan början av 

2000-talet successivt minskat från tio till tre.
123

 I och med ägardirektiven från 2012 skrivs det 

att man ska börja “upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet.”
124

 vilket för 

Parkteaterns del betydde att man från 2012 började upphandla föreställningsteknik från 

produktionsbolaget Groundfloor Production AB.
125
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Att outsourca olika projekt till produktionsbolag är enligt Groundfloor Productions VD Erik 

Gullberg ett vanligt arbetssätt inom film, TV, cirkus och dansvärlden. Att det ännu inte 

etablerats inom scenproduktion på teatrar tror han beror på att man inom teatern är mer låst 

till det egna huset. Erik Gullberg menar att frågan är om man ses som konkurrent eller 

komplement när man kommer in som aktiebolag. Han berättar att orsaken till att man 

grundade Groundfloor Production 2009 var för att man såg ett behov hos kulturinstitutionerna 

av produktionsbolag som kunde gå in i olika projekt. Men han poängterar också att inte vilka 

personer som helst kan anställas för projekt inom scenkostvärlden utan att det krävs 

“erfarenhet, rykte, konstnärlig kunskap”
126

 för att upphandlingarna ska bli lyckade. 

Erik Gullberg kan se att institutionerna är ovana och dåliga beställare när det kommer till 

upphandling. Framförallt eftersom upphandlingarna i grunden handlar om juridik och pris är 

det ibland svårt för upphandlarna att specificera vad det är de behöver för produktionerna. 

För en bra upphandling krävs det att man är väldigt specifik och utförlig. Vilket kan vara 

svårt vid kulturella uppdrag där uppgifter inte alltid kan standardiseras utan måste hållas 

flexibla. Därför är det inte heller alltid det bästa priset som vinner upphandlingarna 

konstaterar Erik. 

Inför upphandlingen av föreställningsteknik och publikvärdar 2012-2013 ansåg Erik Gullberg 

att själva upphandlingen var tydligare än vad den varit för i år, 2014. Detta beror på att man 

tidigare år inom Groundfloor Production även ansvarat för anställning av publikvärdar. I år 

har facket på Stadsteatern, Teaterförbundet, sagt nej till denna typ av upphandling och krävt 

att publikvärdarna ska anställas genom Stadsteatern. Erik säger att alla parter är intresserade 

av att hålla en hög konstnärlig nivå men att Teaterförbundet oroar sig för om den konstnärliga 

nivån kan upprätthållas när man samarbetar med ett vinstdrivande företag. Han menar att man 

inom teatern stör sig på att man inte är anställd direkt av teatern utan av ett utomstående 

aktiebolag. För Groundfloors del är detta ingen större ekonomisk förlust men arbetsmässigt är 

det fortfarande Groundfloor som har ansvar för publikvärdarna. Rent organisatoriskt har 

denna förändring i anställningsprocessen gjort att Erik och Groundfloor Production idag är 

mer på Parkteatern för att jobba med planering och teknisk samordning jämfört med tidigare 

år då de i stort sett bara levererade personal.  

Erik Gullberg upplever att uppföljningen av upphandlingarna på arbetet de utfört för 

Parkteatern tidigare år har fungerat bra. Han berättar att utvärdering skett både med den egna 
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personalen på Groundfloor Production och externt med Parkteatern. Någon uppföljning har 

tidigare inte skett från Stadsteaterns håll men han tror att detta kan komma att förändras i år i 

och med ändringen av anställningsformen.  

4.10 Att arbeta på Parkteatern 

Arbetet på Parkteatern beskrivs av verksamhetschefen Linda Zachrison som ett mycket 

varierat arbete där helhetsansvar krävs. Hon påpekar att organisationen har förändrats mycket 

och att hon jobbar med externa kontakter, programläggning, omvärldsanalys, nätverkande 

samt att hon söker nya ekonomiska samarbeten. Framförallt omvärldsanalys tycker hon tar 

mycket tid. Generellt kan man säga att hålla i planeringen ingår lika mycket i jobbet som att 

slå ner vägvisarskyltar i backen innan föreställning och plocka skräp efter. Linda jämför 

verksamheten med ett maskineri där hon är motorn.  

Även om Parkteatern är en del av Kulturhuset Stadsteatern upplever Linda att det är väldigt 

lite styrning innehållsmässig från styrelsen eller Stadsteatern när det gäller deras arbete. 

Däremot finns det viss kontroll inte bara genom återrapportering utan även genom att all 

information som ska ut till allmänheten korrekturläses av Kulturhuset Stadsteaterns VD.
127

 

På frågan om hon trodde att det var någon skillnad mellan att jobba på Parkteatern jämfört 

med ett mer “vanligt” företag som IKEA svarade Linda “Ja, absolut – kulturfolk, vi är 

uppfyllda av att vi är så himla unika”
128

 och det var flera utav de anställda som instämde. När 

de sedan började förklara varför de trodde det, insåg de att själva produktionen och 

administrationen egentligen inte skiljer sig så mycket åt från andra företag. De ansåg att 

sysslorna nog är lika men att arbetssätten är lite annorlunda. För kommunikatören Isabella 

Roos är skillnaden tillexempel att det inte finns något säljkrav. Producenten Thora L. 

Norgård som tänkte efter lite extra innan svaret kom sa "Min spontana tanke är att 

utmaningen, eller skillnaden, är att konstnärer använder både sitt sinne och sin kropp på ett 

annat sätt än i andra yrken."
129

 Med detta ville hon uttrycka att privatlivet påverkar 

konstnärer mer och att man därför som ledare/chef måste ta större hänsyn till detta. Thora tror 

även att stressen är annorlunda i en konstnärlig verksamhet och att det är viktigt att hålla i 

åtanke. Det hjälper till exempel inte att anställa fler för att klara av deadline inom denna typ 

av skapande verksamhet. Detta ställer stora krav på ledaren som måste kunna hantera 
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konflikter väl och som måste vara bra på att lyssna.
130

  

4.11 Parkteatern som marknadsföringsverktyg 

Parkteatern beskrivs som ett “inarbetat varumärke”
131

 av kommunikatören Isabella Roos 

som i likhet med både verksamhetschefen Linda Zachrison och produktionsassistenten Ingela 

Carlsson påpekar att Parkteatern borde användas mer som marknadsföringsverktyg för 

Kulturhuset Stadsteatern än vad som görs idag.  

Inom styrelsen har man lite olika syn på Parkteaterns verksamhet kring vad man spelar för 

repertoar samt var och hur man spelar. Däremot är det ingen som ifrågasätter verksamheten i 

sig. Jimmy Mannung (mp) säger till exempel att det som spelas på Parkteatern bör avspegla 

Kulturhuset Stadsteaterns program så att man väcker intresse hos stockholmarna för att 

fortsätta gå på teater. Han beskriver Parkteatern som en blandning av en samhällsgärning och 

marknadsföring av Kulturhuset Stadsteatern och för Stockholm i stort. Från miljöpartiets håll 

ser man en fördel i att Parkteatern är en del av Kulturhuset Stadsteatern. Detta öppnar upp för 

möjligheten att utveckla Parkteatern för en annan typ av scener bland annat för debattscener. 

Jimmy tycker att det är viktigt att man inte fastnar i den traditionella tanken om en “Park”-

teater utan poängterar att det viktigaste är att man når ut. Han tycker att man ska finnas där 

folk är till exempel i tunnelbanan och säger “att hänga i parken är inte samma som förr.”
132

  

Miljöpartiet är inte de enda som har starka visioner om Parkteaterns utvecklingspotential. 

Heinz Spira (v) berättar att man inom vänsterpartiet vill se att Parkteatern blir en året om 

verksamhet. Han menar att Parkteatern genom detta skulle kunna “sprida teatern ut i 

periferin” eftersom den är en “pärla som borde odla mer”.
133

 Heinz (v) anser dock att 

Parkteaterns föreställningar inte sprids lika effektivt som förr då man satte upp fler och större 

egna produktioner. Han säger att parkarenorna förfaller när man satsar på mindre barnteater-

föreställningar och skulle hellre se att man återgick till tidigare upplägg av verksamheten. 

Roger Mogert (s) tycker däremot att det är bra att dagens föreställningar inte kräver så 

mycket infrastruktur och att man kommer nära publiken eftersom “de är i plaskdammen”
134

. 
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5. Diskussionsanalys 

Som nämnts ovan utsätts kulturorganisationer alltmer för idéer om effektivitet, rationalitet 

och återrapportering. Ägardirektiven för Kulturhuset Stadsteatern som även gäller för 

Parkteatern, kan ses som ett uttryck för den målstyrning som förekommer inom offentliga 

kulturorganisationer och som inte bara accepteras utan även anses som ett oundvikligt medel 

för att säkerställa modernisering och effektivisering.
135 

Bland målen som formuleras genom 

ägardirektiven finns tydliga anknytningar till NPM idéer. Det finns till exempel krav på att 

minska administrativa och indirekta produktionskostnader som leder till att man lägger ut 

vissa delar av verksamheten till externa företag. Ett annat krav gäller fortlöpande utvärdering 

av verksamhetens behov och arbetsformer som tyder på att man försöker redogöra för 

möjligheter till att effektivisera processerna. I undersökningen om Parkteatern framgår tydligt 

hur dessa tankar genomsyrar verksamheten.  

5.1 Återrapportering och dess konsekvenser 

Parkteatern har krav på sig att återrapportera till exempel besöksstatistik till Stadsteatern. 

Dessa siffror presenteras sedan i årsredovisningen och utgör en viktig aspekt för att 

legitimera den egna verksamheten.
136

 Detta blir även tydligt i styrelsens arbete som handlar 

mycket om att kontrollera att målen uppfylls. Risken är att bara det som är mätbart syns och 

att det som inte går att mäta inte beaktas och därmed försvinner.
137

 En föreställnings kvalitet 

mäts genom antal besökare men inte genom det konstnärliga som är svårt att mäta och 

definiera. Därför blir konsekvensen att det omätbara konstnärliga hamnar i periferin.  

Intressant är att de som jobbar på Parkteatern upplever rapporteringen som positiv eftersom 

de ser den som ett verktyg för sin framtida planering. Det betyder att man internaliserat idén, 

det vill säga att man anammat idén om att föra statistik ur ett positivt perspektiv där man 

anser att den är bra för verksamheten. Rapporteringen upplevs som objektiv och neutral men 

till skillnad från Carruthers ser man från Parkteaterns håll inte redovisningen som 

meningslös.
138

 

Utifrån NPM anses återrapportering som ett kontrollverktyg för att övervaka att de uppsatta 

målen för en verksamhet uppnås. Denna kontroll utförs i Parkteatern fall av styrelsen som 

använder återrapporteringen som redovisningsverktyg för att se till att de olika enheterna 
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inom organisationen Kulturhuset Stadsteatern håller sig inom den fastställda ramen. I och 

med att enheten Parkteatern hålls ansvarig för att uppnå de uppsatta målen har styrelsen, som 

ordförande Ulrika Francke (fp) påpekade, möjlighet att vidta åtgärder om dessa inte följs.
139

 

Återrapporteringen används för att legitimera verksamheten såväl från Parkteaterns, som från 

styrelsens, perspektiv.  

Besöksstatistiken är den viktigaste delen av återrapporteringen eftersom det är denna statistik 

som legitimerar verksamheten. Flera utav de anställda på Parkteatern ser den dessutom som 

intäkten för verksamheten. Det är genom besökssiffror och som marknadsföringsverktyg som 

Parkteatern får sin legitimitet vilket även är ett sätt att skapa en egen identitet i relation till 

Kulturhuset Stadsteatern. Studien visar att den egna identiteten är viktigt för att kunna 

framhäva Parkteaterns existensberättigande gentemot Kulturhuset Stadsteatern och gentemot 

politikerna.  

Fokusering på siffror syns även i styrelsens arbete utifrån en granskning av 

styrelseprotokollen och budgetförslagen. Även om man påpekar att det finns en spänning 

mellan det som går att mäta och uttrycka i siffror och det som inte går att mäta, nämligen 

upplevelsen, så följer ingen kritik på denna mätprocess. Den “omätbara upplevelsen” nämns 

men hamnar snabbt i skymundan då den inte vidare tas upp i budgetförslagen. Det som finns 

kvar är det som går att belägga med siffror som antal besökare, antal föreställningar osv., 

vilket leder till att det som uppfattas som verklighet inom verksamheten är det som skapats 

genom redovisandet.
140

 Kvalitet uttrycks här i form av antal besökare och en lyckad 

föreställning är den som drar mycket publik. De konstnärliga aspekterna är inte mätbara 

enheter och kan därmed inte redovisas vilket leder till att man riskerar att förlora kunskap 

inom dessa områden.
141

 En kunskap som skulle kunna gå förlorad är till exempel den 

personliga relationen som Parkteatern har till sina samarbetspartners.  

Att det är så stort fokus på att mäta olika parametrar medför även att anställda i en 

organisation kan ändra sitt beteende för att påverka prestationsmått men inte själva 

prestationen.
142

 Studien av Parkteatern visar att man anpassar sig till effektivitetskrav och tar 

fram fler föreställningar med mindre resurser för att uppnå önskat mål nämligen bra siffror 

när det gäller besöksstatistik och antal föreställningar. Genom att man hela tiden 
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återrapporterar även det rent ekonomiska har man ständigt en balanserad budget. Men när det 

ekonomiska perspektivet står i förgrunden för verksamheten, istället för det kulturella, mäts 

kvalitet i ekonomiska mått istället för i den konstnärliga kvalitetsgraden. Risken är då att man 

fokuserar på underhållningsaspekten som drar publik istället för det konstnärliga värdet och 

detta kan medföra att man på lång sikt inte har möjlighet att hålla samma konstnärliga 

kvalitet. Den konstnärliga verksamheten är Parkteaterns kvalitativa del som genom 

redovisningen omvandlas till kvantitativ statistik. Den konstnärliga kvaliteten går inte att 

fånga i redovisningen. Därför blir redovisningen i enlighet med Carruthers meningslös för 

just det syftet det vill säga syftet att mäta eller bedöma kvaliteten. 

Undersökningen visar även att det finns olika uppfattningar om den konstnärliga kvaliteten 

beroende på vilket perspektiv man har. Groundfloor Productions VD Erik Gullberg anser att 

Parkteatern håller en hög konstnärlig kvalitet utifrån jämförelsen med stadsfestivaler. 

Styrelseledamot Heinz Spira (v) däremot uttryckte att man bör återgå till fler och större egna 

produktioner. Erik Gullberg utgår från att Parkteatern har en tydlig position som kulturellt 

etablerad verksamhet i Stockholm medan Heinz Spira (v) har uppfattningen om att man 

riskerar att förlora denna position i och med att man satsar mycket på det som 

verkamhetschef Linda Zachrison kallar “barfotaformat.”
143

  

Enligt årsredovisningen från 2013 kan föreställningarna inom Kulturhuset Stadsteatern 

komma att flyttas till en annan scen beroende på hur populärt stycket är. Fokus ligger då dels 

på att dra in biljettintäkter men även på att möta publikens efterfrågan. Eftersom Parkteatern 

inte har några egna biljettintäkter kan detta medföra konsekvenser som att man blir tilldelad 

mindre populära föreställningar eller att Parkteaterns populära föreställningar flyttas till en 

annan scen för att generera intäkter. I dagsläget upplever dock de anställda på Parkteatern 

inte att det finns någon inblandning från Kulturhuset Stadsteaterns ledning kring val av 

föreställningar utan de känner att de har fria händer gällande sommarprogrammet.   

5.2 Rörliga resurser inom Parkteatern   

Inom Kulturhuset Stadsteatern har man uppnått effektivisering genom att man flyttar resurser 

dit de behövs och på så sätt utnyttja dem på ett bättre sätt. Detta är en följd av kraven i 

ägardirektiven om att man ska öka andelen rörliga resurser för att ha en mer flexibel 

planering. För Parkteatern innebär detta att man tvingas jobba alltmer med säsonganställda 

eller med resurser som finns inom organisationen Kulturhuset Stadsteatern. Då man varken 

                                                 
143

 Linda Zachrison, verksamhetschef och konstnärlig ledaren, intervju 2014-04-14 



36 

 

har tid eller pengar att lära upp eller följa upp hur arbetet fungerat för den säsongsanställda 

leder detta till att det långsiktiga perspektivet och överföringen av kunskap försvinner. 

Kraven om att upphandla tjänster som inte tillhör kärnverksamheten formuleras i 

ägardirektiven och återkopplar till NPMs tankar om att upphandla tjänster via kontrakt. Även 

detta bidrar till att det långsiktiga perspektivet och överföringen av kunskap riskera att gå 

förlorad.  

Undersökningen visar att samarbetet med Groundfloor Production fungerar bra. Men som 

dess VD Erik Gullberg påpekar kan det uppstå problem om det inte finns en bra specifikation 

för upphandlingen från beställarens sida. För att säkerställa kunskap krävs det att man inte 

bara tittar på pengar utan på att produktionsbolaget som anlitas har den kunskap som krävs. 

Studien visar även att det idag fortfarande finns ett visst motstånd från den kulturella sektorn 

att samarbeta med näringslivet. Eftersom Teaterförbundet varit skeptiska till att publikvärdar 

anställs av Groundfloor Production är dessa i år anställda via Kulturhuset Stadsteatern.
144

 

Även om detta inte har några stora ekonomiska konsekvenser för Groundfloor Production så 

förändrar detta samarbetet. Fokus ligger i år mycket mer på planering än på att tillhandahålla 

personal som var huvuduppgiften de tidigare åren. Eftersom Groundfloor Production 

fortfarande är ansvarar för ledningen av publikvärdarna kan anställningen via Kulturhuset 

Stadsteatern försvåra samarbetet mellan produktionsbolaget och publikvärdar om 

befogenheterna i avtalet är otydligt formulerade. Teaterförbundets agerande tydliggör att det 

fortfarande finns en motsättning mellan ekonomi och kultur i vårt samhälle.
145

 

5.3 Isomorfism  

Genom implementeringen av koncept från NPM likriktas kulturell verksamhet efter 

ekonomiska mått vilket leder till att offentlig finansierade kulturorganisationer allt mer liknar 

företag inom näringslivet. Denna isomorfism är tvingande för Parkteatern eftersom den 

förväntas anpassa sig till kraven i ägardirektiven. Därmed har Parkteatern inga stora 

möjligheter att bestämma hur detta ska ske och organiseringen av verksamheten är redan 

förutbestämt.
146

 

Det finns en koppling mellan verkstadsteknikern Janne Wallins uttalande: "Benny driver allt 

som en industri"
147

 som syftar till alla de omorganiseringar som han själv upplevt som 
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anställd på Parkteatern och Kulturhuset Stadsteaterns VD Benny Fredrikssons uttalande om 

att det är bättre att skära ner på de administrativa delarna än de kreativa när det gäller 

teaterverksamhet.
148

 Om man hela tiden gör besparingar på den administrativa och tekniska 

delen kommer det någon gång att påverka kulturutövningen. Inom Parkteatern har antalet 

anställda dragits ner drastiskt och man upplever att dessa nedskärningar gjort att man väljer 

att sätta upp föreställningar som är enklare att hantera med en mindre personalstyrka. 

5.4 Parkteaterns legitimitet 

Parkteatern måste legitimera sig både politiskt och ekonomiskt och befinner sig på så vis i ett 

dubbelt beroendeförhållande. Detta består i att man gentemot sin ägare, Stockholms Stadshus 

AB, har en förpliktelse att fullfölja de politiska uppdrag som framförallt omfattar 

tillgänglighet och delaktighet. Samt att man från Kulturhuset Stadsteatern kräver att 

Parkteaterns verksamhet är så effektiv och ekonomisk som möjligt. I Kulturhuset 

Stadsteaterns fall sker legitimeringen i form av återrapportering och i Stockholms Stadshus 

ABs fall legitimerar man verksamheten ur ett politiskt perspektiv.  

Samtidigt som styrelsen uttrycker att Parkteatern är ett “otroligt starkt och viktigt 

kulturpolitiskt instrument”
149

 och att det är självklart att Parkteaterns föreställningar ska vara 

gratis, finns det en känsla av att detta kan vara “problematiskt internt i organisationen”
150

.  

Man är alltså medveten om att en viss löskoppling äger rum men man väljer att låta den 

existera. Detta eftersom man ser det som rationellt att samla Parkteatern under en stor 

kulturinstitution som Kulturhuset Stadsteatern och på så vis låta det ekonomiska bli deras 

interna problem. Från politiskt håll avsäger man sig det ekonomiska ansvaret i och med att 

Parkteatern ryms inom Kulturhuset Stadsteaterns budget. Samtidigt har man kvar den 

politiska ambitionen för just Parkteatern att vara aktör för tillgänglighet och delaktighet i 

Stockholm. Denna dubbla roll gör att Parkteatern ses som en självklar satsning från politiskt 

håll vilket gör att idén om Parkteatern har en så stark legitimitet att den hamnar i ett slags 

vakuum där dess existens inte ifrågasätts. Samtidigt urholkas verksamheten successivt genom 

kraven på effektivitet.  
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Parkteaterns dubbla roll återspeglar tydligt det som Jacobsson benämner som aspektpolitik. 

Kultur har inte bara ett eget värde utan den ska även ha vissa samhälleliga nyttoeffekter. 

Parkteatern får alltså sin legitimitet genom att kunna visa att den har en viss nytta genom att 

man når ut till en stor publik. 

5.5 Språkbruk kring Parkteatern 

Studien visar att de anställda på Parkteatern ofta beskriver verksamheten via ekonomiska 

termer och begrepp genom att använda ord som: intäkter, statistik, allokering av resurser, 

interndebitering, budget, planering, varumärke, offentlig kontroll, insyn, bokslut, förhandling 

och prognoser. Detta märks även när man diskuterar Parkteatern med styrelsen för 

Kulturhuset Stadsteatern. I intervjuerna har man haft ett ekonomiskt språkbruk men enligt 

styrelsemedlemmarna sker diskussionen om Parkteatern intern ur ett mer nyanserat 

perspektiv där både tanken om ekonomi och politik får plats. Att man väljer ett ekonomiskt 

språkbruk utåt kan bero på att man vill framstå som rationell och visa på strategiska kalkyler. 

Detta tyder på att idéerna om effektivisering, rationalitet och återrapportering har anammats 

och internaliserats inom verksamheten så som Røvik beskriver det i virusteorin. Studien visar 

även att adopteringen av idéer från NPM skett genom snabb tillkoppling som en följd av de 

krav som formulerades i ägardirektiven. Parkteatern har varit tvungen att anpassa sig till 

dessa krav utan att kunna välja tillvägagångssätt. Eftersom undersökningen inte tar upp ett 

historiskt perspektiv finns inget bevis på att det har funnits någon form av frånstötning i 

början av införandet. Men man kan säga att idéerna från NPM idag tas för givna inom 

Parkteatern. Risken finns att detta leder till begränsade valmöjligheter kring hur 

verksamheten ska utformas eftersom man inte längre ser andra alternativ än det man arbetar 

efter.
151
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6. Slutsats 

Studien visar att ägardirektiven som gäller Kulturhuset Stadsteatern har stora konsekvenser 

för Parkteaterns verksamhet. Det finns å ena sida krav på att man ska ha fokus på en bred 

repertoar som samtidigt ska hållas flexibel och där de administrativa kostnaderna ska hållas 

nere. Resultatet av dessa krav blir att man mäter de olika delarna av verksamheten för att 

redovisa sin egen effektivitet. Dessa mätresultat återspeglar däremot inte den konstnärliga 

verksamheten utan bara att uppsatta mål i form av antal besökare, föreställningar osv. uppnås.  

Ett resultat av effektiviseringskraven är även att verksamheten i dagsläget är så pass slimmad 

att Parkteatern knappt har resurser att utföra sitt uppdrag eftersom verksamheten urholkas 

genom besparingar. Samtidigt ifrågasätts Parkteaterns existens inte från någon utav de som 

intervjuades i samband med undersökningen. Det finns alltså en viss paradox i att man åt ena 

sidan är mån om Parkteaterns kulturella värde samtidigt som man å andra sidan genom 

nedskärningar långsamt stryper denna verksamhet. Denna paradox uttrycks även genom det 

dubbla beroendeförhållandet, till Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms Stadshus AB, som 

Parkteatern har.  

En återkommande synpunkt i studien är att Parkteatern borde agera och ses mer som ett 

marknadsföringsverktyg för Kulturhuset Stadsteatern samt att vara en tröskelsänkare som gör 

en ny publik nyfiken på teater i största allmänhet. Slutsatsen är att detta kan vara en viktig 

utveckling för Parkteaterns framtida legitimitet.  

Studien visar att upphandling och outsourcing fungerar för Parkteaterns verksamhet. 

Samarbetet mellan Groundfloor Production och Parkteatern har hittills lyckats bra. Det som 

visar sig vara viktigt är att man väljer rätt produktionsbolag för att upphandla tjänster kring 

en scenproduktion. Upphandlingen medför dock vissa risker om specifikationen är otydlig 

från beställarens sida, detta kan leda till oförutsedda händelser.  

Det som studien kommer fram till bekräftar Jacobssons påpekande: 

“Man kanske föreställer sig att sådant som organisering och styrning och 

resultatmätning skulle vara en smula annorlunda inom kulturområdet, jämfört med 

andra områden. Men så verkar inte vara fallet.”
152

  

Kulturverksamheter ses ofta som unika och speciella men deras sätt att driva verksamhet 
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skiljer sig inte så mycket från andra områden. Genom kraven om effektivisering, rationalitet 

och återrapportering liknar kulturella organisationer alltmer företag inom näringslivet. Detta 

blir problematiskt för en verksamhet som Parkteatern. Att vara en verksamhet som inte bidrar 

till den egna finansieringen ifrågasätts allt mer ur effektivitets synpunkt. Idag är Parkteatern 

en verksamhet som inte ifrågasätts från politiskt håll men risken finns att det 

marknadsekonomiska tänkandet tar över och att Parkteaterns koncept om att vara gratis och 

tillgänglig för alla stockholmare inte längre kan upprätthållas.  
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7. Rekommendationer på fortsatta studier 

Det nämns flera gånger i undersökningen att Parkteatern bör användas mer i 

marknadsföringssyfte. Dessa aspekter kunde inte tas upp inom ramen för den här studien, 

därför vore det intressant att titta på Parkteaterns roll inom Kulturhuset Stadsteatern ur ett 

marknadsföringsperspektiv.  

En annan aspekt som inte närmare lyfts är Parkteaterns roll i Stockholms kulturliv och vilket 

värde den har för Stockholm utöver det kulturella. Man kan fråga sig om Parkteatern bidrar 

till andra nyttoeffekter för regionen samt vilka dessa i sådant fall skulle kunna vara. 

De historiska aspekterna tas upp väldigt lite då denna studie helt utgår ifrån nutid. Därför 

vore det intressant att titta närmare på Parkteaterns verksamhet med utgångspunkt i 

Parkteaterns organisatoriska utveckling innan den blev en del av Stockholms Stadsteater.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. 

Intervjufrågor till Parkteaterns anställda 

1. Hur länge har du jobbat på Parkteatern/Stadsteatern? 

2. Vad har du för utbildning eller bakgrund? 

3. Hur ser ditt arbete ut? (administration/konstnärlig, vad lägger du tid på?) 

4. Hur ser du på Parkteaterns roll i Stockholms kulturliv? (Vad tycker du utmärker 

Parkteatern? Vad har den för existensberättigande?) 

5. Hur ser avvägningen ut mellan ekonomi och det konstnärliga när man planerar en ny 

uppsättning? 

6. Påverkas ditt arbete av krav från politiskt håll? I sånt fall hur? (t.ex. 

målresultatuppföljning, ) 

7. Tror du att det är någon skillnad på att vara i ledarposition på Parkteatern i jämförelse med 

företag som exempelvis IKEA? Hur ser ditt ledarskap ut? (Ledarskapsstil, verktyg, relation 

till konstnärer och andra anställda.) 

(8. Jobbar alla delorganisationer eller enheter på Stadsteatern med alla politiska mål.) 
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Bilaga 2. 

Intervjufrågor till Parkteaterns styrelse 

1) Hur länge har du suttit i styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern? 

 

2) Hur fick du uppdraget? 

 

3) Hur jobbar ni i styrelsen för att omsätta ägardirektiven i praktiken? 

 

4) Kan ni i styrelsen påverka ägardirektiven? (t.ex. när de jobbas fram alternativt lämna 

synpunkter efteråt) 

 

5 a) Hur ser du på Parkteaterns roll i Stockholms kulturliv? 

 

b) Hur ser du på Parkteaterns roll i förhållande till Kulturhuset Stadsteater? 

 

c) Finns det en konflikt i att Parkteaterns verksamhet är gratis? 
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Bilaga 3. 

Intervjufrågor till Groundfloor Production 

1) Hur länge har Groundfloor funnits? 

 

2) Vad var tanken från början? 

 

3) Hur ser ert samarbete med Parkteatern ut? (Är ni delaktigt i planeringen? Hur ser 

kontakten ut? Vad tillför ni Parkteatern?) 

 

4) Sker någon form av uppföljning efter avslutat säsong? 

 

5) Hur ser du på Parkteaterns roll i Stockholms kulturliv?  

 

 

 


