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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att belysa hur de kulturella och sociala praktikerna kring ICE 

HOT, en plattform för samtida dans, var formade och konstituerade. Vår analys grundar 

sig i hur aktörerna på fältet formas av sannings regimer. Detta undersöktes genom en 

diskursanalys av primärdata, i form av intervjuer av aktörer i fallet samt publicerade 

dokument av ICE HOT som sekundärdata.  

De senaste decenniernas styre av offentlig sektor, har starkt påverkats av influenser 

från näringslivet, även känt som New Public Management (NPM). Sedan en tid tillbaka 

går det att skönja hur mål- och resultatstyrning, ökande kontroll, användandet av 

ekonomiska incitament och köp-och-säljmodeller präglat den offentliga sektorns 

kultursfär och inte minst kulturpolitiken.  Vi har använt oss av Cornelius Castoriadis 

ontologisk institutionell teori, Michel Foucaults utgångspunkter om sanning, 

maktrelationer och governmentality. Samt Eva Bejeroth och Hans Hasselbladhs modell 

om interventioner. NPM har blivit den hegemoniska diskursen på fältet. Aktörerna 



 

tycks i mångt och mycket befinna sig mitt i diskursens bubbla, men i vissa fall finner vi 

en konkurrerande diskurs. Dock verkar den konkurrerande diskursen ha svårt att 

undanröja NPMs instrumentella rationalitet, då den förespråkar den kulturella logiken. 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to highlight how the cultural and social practices around 

ICE HOT, a platform for contemporary dance, were shaped and constituted. Our 

analysis is founded on how the stakeholders on the field are shaped by regimes of truth. 

This was examined through a discourse analysis of Primary Data, containing of 

interviews with stakeholders, as well as Secondary Data containing of published 

documents from ICE HOT.  

The last decades of  public sector governance has been strongly affected by influences 

from the business community, known as New Public Management (NPM). For some 

time, it is possible to discern how the objectives and results, increasing control, the use 

of economic incentives and buy-and-sell models characterized the public sector sphere, 

and particularly cultural policies. For this we have utilized Cornelius Castoriadis 

ontological institutional theory, Michel Foucault vantage points about truth, power 

relations and governmentality. As well as Eva Bejerot and Hans Hasselbladh’s model 

about interventions. New Public Management has become the hegemonic discourse. 

The stakeholders seem to be, in many aspects, in the middle of the discourse bubble, but 

in some cases we find a competing discourse. We find however, that the competing 

discourse have difficulties to eliminate New Public Management’s instrumental 

rationality, since it advocates the cultural logic.  
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1. Introduktion 

De senaste decenniernas styre av offentlig sektor, har starkt påverkats av influenser från 

näringslivet. Sedan en tid tillbaka går det att skönja hur mål- och resultatstyrning, ökande 

kontroll, användandet av ekonomiska incitament och köp-och-säljmodeller präglat den 

offentliga sektorns kultursfär, inte minst kulturpolitiken. (Köping et al 2009). En har försökt 

efterlikna en privat marknad, detta inom ett fält som i mångt och mycket ställer sig emot allt 

vad en marknad är. Detta märks inte minst i den kulturproposition, Tid för kultur, som lades 

fram av den svenska regeringen år 2009. 

  

1.1 En bevandring i den svenska kulturpolitiken 

1974 såg fundamentet till den svenska kulturpolitiken dagens ljus. Det var då som vi för 

första gången fick en enad, sammanhållen kulturpolitik. Det var detta år som regeringen 

presenterade kulturutredningen som till stor del även präglar vår tids kulturpolitik. (Jacobsson 

2014) Utredningen betonade vikten att stödja den goda konsten och att hela landet ska få ta 

del av den. En betonade även ideal om demokrati och jämlikhet. Det övergripande målet 

handlade om att kulturpolitiken skulle vara med och skapa en bättre samhällsmiljö och ett mer 

jämställt samhälle. En av propositionens delar var att etablera kulturinstitutioner i alla landets 

olika delar och att ansvaret skulle delas mellan, stat, landsting och kommuner (Jacobsson 

2014). Det är utifrån detta som exempelvis länsteatrar, länsmuseer, länsmusik och 

länsbibliotek härstammar. Det skedde alltså en decentralisering av deltagandet (Karlsson 

2010). Målen som sedan formulerades i propositionen var även tydliga med att betona att 

kulturpolitiken ska “motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” 

(Utbildningsdepartementet 1974, s. 294). Regeringen ville härmed påpeka de negativa 

effekter som det kunde innebära om lönsamhet och vinstintressen skulle få styra. En hävdade 

att;       

                    

[…]mångsidighet och förnyelse hålls tillbaka genom att verksamheten koncentreras till 

områden där lönsamheten är störst. Inte heller tillförsäkras de yrkesmässigt verksamma 

kulturarbetarna en säker och rimlig försörjning genom den privata kulturverksamheten. 

Kulturarbetarna tvingas många gånger att utforma sin konstnärliga verksamhet utifrån renodlat 

lönsamhetskrav[…] (Utbildningsdepartementet 1974, s. 292) 
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Propositionen riktade sig åt att stärka kulturutövarnas villkor och se till att den kultur som 

producerades skulle nå en bredare del av befolkningen (Jacobsson 2014). 1974 års 

kulturpolitik kom att bli referenspunkt för framtida diskussioner inom området. 

 

Under 1980-talet nästlade sig mätning, redovisning och styrning allt mer in i kulturpolitiken, 

som tidigare hade präglats av mindre instrumentell syn på vad som legitimerade och utgjorde 

“bra” kultur (Jacobsson 2014).  I och med denna betoning på mätning, redovisning och 

styrning legitimerades kulturen alltmer i ekonomiska termer. 1980-talets managementidéer 

fick under följande decennium alltmer fotfäste inom kulturpolitikens organisationer och 

politiken kom att stadigt förflytta sig mot ekonomisering och effektivisering. Detta går att ana 

i kulturutredning från 1995 (Jacobsson 2014). Då i propositionen från 1996 gör ordet 

“kvalitet” entré, som sedan dess nästlat sig allt djupare in genom kulturens väggar. Detta i en 

ny form av det tidigare målet från 1974, om kommersialismens negativa verkningar, vilken då 

blev; “[.]att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar.” (Kulturdepartementet 1996, s. 27). Detta 

ord kan till synes verka harmlöst. Men var en ny början på en kulturpolitik som allt mer 

började röra sig mot en politik profilerad i företagstermer. 

  

I den senaste propositionen från 2009, kan vi se att förflyttningen axelererat, då målet om 

motverkandet av kommersialismens negativa verkningar är helt borta. Istället riktades fokus 

på annat håll; att stärka de kulturella och kreativa näringarna. Näringspolitik och kulturpolitik 

flätades samman. “Vi betonar att frågor om kulturföretagande och entreprenörskap är en 

viktig angelägenhet för såväl kulturpolitiken som för näringslivspolitik, 

arbetsmarknadspolitik, regional tillväxtpolitik och utbildningspolitik” (SOU 2009:16, s. 47). 

Den ideologiska konfrontationen mellan marknad och statlig reglering ansågs vara passé. 

Vidare menades att “Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 

yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald 

och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” (Kulturdepartementet 2009, s. 26). 

Det ansågs att de kulturpolitiska målen kommer uppnås genom att: 

  

● främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapandeförmågor, 

● främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

● främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
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● främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

● särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till konst och kultur. 

(Kulturdepartementet 2009, s. 26)          

  

Att betona utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna och sammankoppla dem med 

näringspolitiken sågs som ett instrument för att stimulera nationell tillväxt (Jacobsson, 2014). 

Kulturen gick från att vara 1974 års politik, där kultur sågs som ett medel i välfärdspolitiken, 

till i den senaste propositionen bli ett medel för samhällets tillväxt. 

  

Detta ekonomiserade och effektiviserande inslag i de offentliga organisationerna har på senare 

tid kommit att kallas New Public Management, hädanefter skrivet och kallat NPM. 

 

1.2 Vad händer när NPM reser in i kulturpolitiken? 

NPM  är ett begrepp som brukar användas för att beskriva de senaste förändringarna som 

skett inom den offentliga sektorn, ett kluster av idéer som är hämtade från näringslivet och 

privata företags sätt att styra sina organisationer (Almqvist 2012). Enligt professor Bengt 

Jacobsson (2014) är NPM ett samlingsnamn för det flertal managementformer som uppstått 

sedan 1990-talet. Grundat i metoder för effektivisering, vilka uppnås genom arbetssätt och 

metoder som används i näringslivet (Jacobsson 2014). Denna typ av styrning kom alltså att 

utgöra ett nytt skede för den offentliga sektorn, när ett ökat mätande i vårt samhälle i 

allmänhet gjorde sitt intåg i sfären, tillika kulturvärlden. Det uppstod samspel mellan 

kulturpolitik och näringspolitik. Det som innan ansågs högst oheligt blev i och med 2009 års 

kulturpolitik ett faktum. Men detta var ingalunda ett helt nytt fenomen då diskussioner hade 

pågått sedan en tid tillbaka, men det var då den presenterades i en högtidlig form. Exempel på 

tidigare diskussioner som lyftes fram är en studie initierad av EU-kommissionen, The 

economy of Culture in Europe (2006), vilken argumenterade för kulturella och kreativa 

näringars betydelse för ekonomin. Kulturen blev således ett instrument för att uppnå 

ekonomisk tillväxt. Detta kan vara tecken på paradigmskifte angående kulturens roll i 

samhället (Jacobsson 2014). Kulturen blev nu ett verktyg att profilera ekonomiska värden. 

Studien och dess utlägg är alltså inget annat än ett i raden av dokument som profilerar för 

NPM, och som tillika är uppbyggt av NPMs grundidéer om mätning, styrning och kontroll. 

Detta kom således att prägla den nya, svenska kulturpropositionen, som till och med skriver 
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att kulturell verksamhet kan ses som “... en resurs för utveckling och tillväxt, inte minst för 

näringslivet.” (Kulturdepartementet 2009, s. 146).  Detta samspel kom sedan att bli ett av den 

nya propositionens slagord och ett stort arbete lades fram för att till medborgarna påvisa det 

nya instrumentet och dess betydelse. (Jacobsson 2014). 

  

I regleringsbrevet till Kulturrådet från 2009 finner en exempel på dessa ökade 

återrapporteringskrav. Exempelvis, hur stor del användes till barn och ungdoms verksamhet? 

Hur var den geografiska spridningen? (Kulturrådet Ku2008/2172). Således tycks kraven på 

återrapportering vara ganska precisa. Det som krävs är ett antal mätbara kvantiteter. Dessa 

rapporter används sedan som budgetunderlag och är på så vis avgörande för den framtida 

verksamheten. Forskaren Michel Power, grundaren till begreppet “Audit Society”,  hävdar att 

de ökade granskningarna leder till att rapporter och mätningar blir mer viktiga än själva 

verksamheten. Så här skrev han i International journal of auditing; 

 

[...]an ideologically driven system for disciplining and controlling… and not an instrument for genuine 

accountability (Power 2000 s. 114). 

 

Flera svenska forskare hävdar även att det inte enbart är så att verksamheten avspeglas i 

redovisningen, det handlar snarare om att genom redovisandet så skapas det som händer 

(Jacobsson, 2014). Verksamheterna tenderar att göra sig transparenta och granskningsbara, 

det vill säga, de styrs och formas så de ska klara granskningarna. 

  

I Kulturpolitik; Formeringen av en modern kategori (2014) beskriver idéhistorikern My 

Klockar Linder hur begreppsliggörandet var i ledet av en vetenskaplig operationalisering i 

vilken kultur jämställdes med andra konsumtionsföremål.  Hon förklarar hur det nya 

“varuperspektivet” på kultur förde med sig frågor både om att kulturen kan men även om den 

bör stå till människors förfogande på samma sätt som andra varor i en materiell välfärd. Det 

nya synsättet på kultur förflyttade begreppet från att inneha en egen sektor, till att snarare bli 

en aspekt av andra områden av mänsklig aktivitet. Kulturen skulle bli funktionell och nyttig 

och betydelsen av kultur “skulle gå att undersöka med kvantitativa metoder”. (Klockar Linder 

2014, s. 85) När kulturen blir en vara på en marknad innebär det en konkurrenssituation, där 

olika “kulturprodukter” konkurrerar. För att undersöka den situationen, skriver Klockar 

Linder, blir siffran central. Kvantifiering förväntades möjliggöra jämförelser mellan tid och 

rum och skapa en objektivitet som var efterlängtad inom kulturområdet. Klockar Linder 
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understryker dock att siffran “å ena sidan kan framhållas som neutral och opolitisk men är å 

andra sidan djupt politiserad såtillvida att den bidrar till att upprätta politiska 

sammanhang”(Klockar Linder, 2014 s. 90). Teknologiseringen kan nämligen i sig tolkas som 

politikens motsats då beslutsfattandet blir alltmer automatiserat (Klockar Linder 2014). 

 

Men de initiativ, som fokus på mål- och resultatstyrning, gick i större del omärkt förbi av 

många inom fältet för kulturpolitik, och visade sig även få stort positivt genomslag 

(Jacobsson, 2014). Dessa managementmodeller tycks se bra ut på papper och kan på så sätt 

skapa en trygghet och tillförsikt. En bör i och med detta även ta i beaktning kulturens ständiga 

kamp emot resursbrist, vilket gjorde det följaktligen relativt lätt att motivera idéer om 

ekonomistyrning och redovisning. Dessa idéer fick fotfäste och en ville gå till botten med om 

de offentliga medel användes på ett så effektivt sätt som möjligt, för att på så sätt säkra 

kvaliteten. En ville med andra ord kunna styra över de statliga bidragen så att de användes på 

“bästa” sätt. Sättet som ansågs “effektivast” var genom de verktyg profilerade av NPM. 

 

1.3 Problemdiskussion 

I en artikel av Ann-Sofie Köping Jenny Lantz och Emma Stenström från 2009, kallar 

författarna de senaste händelserna inom kultursektorn för “Kulturens ekonomisering”. Detta 

tema utforskar även Eleonora Belfiore, docent i kulturpolitik i artikeln Auditing Culture 

(2004). Artikeln studerar spridningen av NPMs praktik och principer, inom kulturens 

offentliga sektor. Här utforskar hon hur NPM har gett ett användbart ramverk för att 

legitimera den allt större instrumentella syn som kulturen fått genomlida i samtakt med NPMs 

framväxt. Belfiore kopplar de förändringar som lett till denna strömning av NPM och 

begreppsförflyttning inom kultursfären med övergången till ett postmodernt samhälle, där 

postmoderna teorier om kulturell relativism undanröjt den tidigare kulturpolitiska 

legitimiteten.  

 

Belfiore går så långt och anser att det, för konstvärlden idag, inte går att legitimera stöd utan 

att använda sig av instrumentella och ekonomiska argument. Men att mätandet av den 

konstnärliga processen och dess effekter, där det inte går att avskilja orsak och verkan, blir 

problematiskt. Vilket vidare kan förstöra kultursektorns legitimitet istället för att stärka den. 
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Vidare menar Köping et al att; 

  

De flesta är överens om att kulturens kvalitet är svår att mäta[…]. Den ska ju per definition 

vara en motkraft mot ett ensidigt ekonomiskt tänkande. Och just genom att vara en antites till 

ekonomin har den också definierat sig mot marknad och ekonomi. Vilken blir kraften i 

kulturpolitiken om den definierar sig utgående ifrån vad den inte är. (Köping et al, 2009 s.86) 

  

Det just mellan dessa två läger som organisationer inom kulturfältet kännetecknas av, 

ekonomisk vinning och konstnärlig höjd. Men i takt med att det blåser ekonomiska vindar så 

stärks den instrumentella rationaliteten ställning. Mål som inom organisationen grundar sig på 

en ekonomisk logik har tydligt företräde över de mer kulturella. I takt med globaliseringen 

och en mer internationell marknad blir det av stor vikt att tillkalla ekonomiska värden. På så 

vis skapas en diskurs kring mätning och vi utgår i denna studie att NPM ses som en diskurs 

formad av dessa “nya” kulturpolitiska idéer. NPM blir på så vis ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen, en subjektiv sanning. NPM grundar sig således på vad samhället, genom 

dess framväxt, anser är rätt. Detta sprider sig sedan och blir en typ av teknik, en teknik i 

vilken det befinner sig en form av makt inom. Sedermera reproducerar makten sig själv ju 

mer dess sanning får fäste. Vad som bör poängteras är att denna makt som finns inom 

diskursen är inte vad en som gemene man tänker kring maktbegreppet. Denna makt är subtil 

och ter sig genom sanningen och de rådande sanningsregimer vilka är uppbyggda av 

samhället. Som tillslut tvingar subjekt (aktörer) i att handla i dess termer då annat tillslut blir 

otänkbart1.  

 

NPM har under dess framväxt blivit diskurs som således format kulturfältet. Denna 

ekonomiska diskurs tycks uppenbaras genom den fallstudie detta arbete grundar sig på.  

Projektet vi har valt att utgå ifrån är ICE HOT Nordic Dance Platform och syftar bland annat 

till att exportera och skapa möjligheter för nordiska koreografer att utöka sitt internationella 

nätverk. Projektet är utvecklat för att presentera nordisk samtida dans till en internationell 

publik. ICE HOT har även beskrivits som en marknadsåtgärd för att säkra inkomster för 

koreografer och dansare. Inom kulturfältet tycks plattformsformatet fått en större spridning 

och ordet plattform önskar ersätta den mer ekonomiska termen mässa. Dock tycks konceptet 

                                                
1 Resonemanget utvecklas och förklaras vidare i kapitel 2 
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vara det samma. Köpare kommer från hela världen för att inhandla föreställningar till sina 

teatrar eller festivaler.  

  

Vi frågar oss följaktligen; Hur fallet ICE HOT formas utifrån styrformen NPM? Vet 

aktörerna inom ICE HOT om denna ekonomiska NPM diskurs? Hur har diskursen format den 

sociala praktiken, sanningen hos aktörerna och hur de arbetar? Hur fördelas makten inom 

diskursen?  

 

1.4 Syfte 

Vi ämnar med denna studie, att söka belysa hur de kulturella och sociala praktikerna kring 

ICE HOT är formade och konstituerade. Vi ska analysera hur dessa regimer av sanning, som 

NPM konstituerat, formar aktörerna inom ICE HOT. 
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2. Teori & Metod 

I detta kapitel kommer vi presentera och redovisa de teoretiska underlag som studien bygger 

på. Dessa resonemang kommer sedan ligga till grund för analysen och vidare diskussion. Vi 

har valt att slå samman teori och metod till ett kapitel då den metod vi ämnar att använda, 

diskursanalys, även bör tolkar som teori. Vidare fördjupar vi oss i de strömningar vilka kan 

anses ha gett upphov till NPM för att öka förståelsen rörande dess idéer och ideal. Vi kommer 

ta avstamp i teoridelen, där vi ämnar att gå igenom institutionell teori, forskning kring NPM, 

samt Michel Foucaults maktbegrepp. För att tillsist övergå till Diskursanalys som metod och 

teori. 

 

Vidare kommer denna studie att utgå utifrån en ontologiskt institutionell teori samt en 

filosofisk socialkontruktuvistiskt samt konstitutionell referensram. Dessa tillvägagångssätt 

behövs då den gängse institutionella teoribildningen inte har någon tillförlitlig förklaring till 

uppkomsten av de observerade idéer, regler och normer som finns inom diskursen. Den 

institutionella teorin kan endast beskriva och resonera kring införandefasen, men lyckas inte 

fånga det som ligger till stor grund för diskursen, själva maktkampen (Theodoridis 2003). 

  

2.1 Institutionell teori & den magmatiska logiken-ontologin 

De tidiga institutionella teorierna har sitt ursprung i sociologisk forskning. Vilka framkom 

som ett försök att fånga de mönster av nya praktiker och rutiner inom organisationer då 

organisationer tycktes bli allt mer komplexa. Det den institutionell teori gör är att ifrågasätta 

hur organisationer egentligen är, och hur de har påverkats av sin historia och omgivning. 

Vilket inom institutionell teori sågs som reflektioner av sociala institutioner, eller rationella 

myter. (Sahlin och Wedlin 2008). Många teorier kring detta landar på att organisationer 

anammar idéer söker uppfattas och framträda rationella samt skapa ökad effektivitet.  Men 

fokuset inom teoriområdet har skiftat. Det väsentliga är att organisationer måste anamma 

dessa idéer, för att på så sätt tillförskaffa sig legitimitet.  Det handlar om vad en organisation 

bör anamma för att uppnå legitimitet. Att anpassa organisationen inom en rätt struktur utifrån 

institutionaliserade regler ger organisationen legitimitet. (Sahlin och Wedlin 2008). Barbara 

Townley skriver i artikelen Cult of Modernity (2002) att NPM, just fått sin legitimitet och sin 
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spridningskraft, för att den blivit symbol för grundläggande rationalistiska värden i det 

moderna samhället. Begrepp som: förnuft, effektivitet, styrning, demokrati, vetenskaplighet 

och inte minst kvalitet, har på så vis associerats med det kontinuerliga framsteget, det vill 

säga rörelsen framåt och uppåt, mot något ständigt bättre. 

  

Inom organisationsteorin florerar även tanken kring organisationer som institutionaliserade. 

Vilket innebär att det är omgivningen och tidigare praktiker som avgör vad som görs i en 

organisation och hur den är uppbyggd. En menar att organisationer finns i system som verkar 

öppna, och som påverkas av omgivningen då de anpassar sig till rådande institutionella krav. 

Med andra ord är det institutionaliserade idéer som styr organisationer och organisering. 

(Rövik 1998) Inom institutionell teori beskreivs en instutition som ett långvarigt mönster för 

kollektiv handling. Följaktligen så är institutioner produkter av mänskligt handlande. 

Institutioner växer fram när vi skapar och konstruerar vår sociala verklighet (Rövik, 1998). 

  

Men dessa tidigare infallsvinklar inom fältet fångar inte bakgrunden till dessa 

institutionaliserade idéer. Här bidrar den franks-grekiske filosofen Cornelius Castoriadis med 

viktiga resonemang. Castoriadis tar den institutionella tanken ett steg längre bakåt, och ger 

oss en större ontologisk förklaring till västerlandets institutioner.  Enligt Castoriadis kan en 

inte begränsa det institutionella sammanhanget endast till tankar kring rationalitet. Castoriadis 

benämner detta som ”den ensitsiga logiken-ontologin: uppfattningen att varats mångfald är ett 

resultat av en ursprunglig identitets bestämda differentiering” (Theodoridis 2003). 

 

Castoriadis ger oss även med hans verk en ny bredare logik och ontologin. Vilken benämns 

som den magmatiska logiken-ontologin. Den utgår från Castoriadis uppfattning om varat, 

med andra ord; naturen, det levande, psyket och samhället, som irreducibla former. 

(Theodoridis 2003) Magman är indefinit bestämbar, utan att vara bestämd. Magma är även 

indefinit i dubbel bemärkelse, då den är irreducibel, eftersom den inte kan reduceras till ett 

ursprung, och den är outtömlig, eftersom den aldrig kan tömmas på mening (Theodoridis 

2003). Det går att beskriva en sådan, men en kan aldrig slutligt definiera den. 

 

Men för att återknyta till de tidigare institutionella idéer och institutioner som nämnts ovan, 

ger Castoriadis dem en mer grundläggande förklaring. Vad han menar är att det inte i första 

hand är frågan om idéer som bör tas i beaktning, utan om betydelser kring hur det 

institutionella sammanhanget organiserar sig och ger upphov till dessa idéer. Varje samhälle 
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blir till då det institutionaliseras en unik magma av sociala imaginära betydelser, såsom Gud, 

folk, nation och stat, frihet, rättvisa, jämlikhet och demokrati; eller rationalitet, effektivitet, 

pengar, marknad; men också heder, dygd, synd och lycka. (Theodoridis 2003). Dessa är 

institutioner som finns åtkomlig för oss alla, men de är samtidigt imaginära p.g.a. att de 

saknar en verklig referens. Den magmatiska vinkeln infinner sig för deras mening är indefinit 

bestämbar, utan att vara bestämt. På samma sätt som det inte finns definitiva svar på vad 

"Gud", "rättvisa" eller "frihet" är. I samspel med varandra skapar sedan dessa betydelser om 

en social värld av mening, för varje samhälle. (Theodoridis 2003).  Samhället etablerar sedan 

en rad institutioner, även kallat andragradsinstitutioner, för att denna värld av mening ska 

kunna hanteras av oss människor. Dessa kan vara kyrkan, familjen, kungen, domstolen, 

parlamentet, och företag. (Theodoridis 2003) Dessa förkroppsligar de sociala imaginära 

betydelser. Genom dessa bildar sedan samhället diskursiva domäner t. ex: religion, politik, 

ekonomi, och de praktiska fält som dessa domäner omfattar exempelvis bekännelse, politiskt 

beslutsfattande, företagande, samt även de normer, värderingar och standarder som reglerar 

och styr över dessa redskap (synd, majoritet, effektivitet). Tillsammans konstituerar dessa 

domäner, fält och normer samhällets alla institutioner. Detta är vad Castoriadis anvisar som 

processen av en alltomfattande magma av sociala imaginära betydelser (Theodoridis 2003). 

 

Vidare menar Castoriadis att samhället består av en instrumentell dimension av legitima 

institutioner och en imaginär dimension vilken ger individuell och kollektiv mening åt den 

instrumentella dimensionen. Emellan och i samspel med dessa hägrar den politiska 

dimensionen, vilken även innefattar den diskursiva domänen. Detta då den hela tiden försöker 

definiera de imaginära betydelsernas mening, och formar på så sätt de fält av sociala 

praktiker. Samhället för hela tiden en kamp för att definiera och stänga den magmatiska 

(indefinit bestämbara) meningen, för att kunna konstituera sig i samhället. Dessa försök till att 

stänga bubblan, samt öppna den, är en ständig samverkan av makten och samhället sociala 

diskurser, vilka utgör samhällets politiska dimension (Theodoridis 2003). Utan denna 

politiska dimension, värld av social mening, skulle det råda kaos. Som i tidigare organisations 

teoretiska fält syftar Castoriadis på att det finns idéer, vilka han kallar, centrala imaginära 

betydelser. Dessa idéer tränger igenom och finns i alla andra betydelser och är de som är 

grunden till hur samhället är uppbyggt. Castoriadis svar på dessa är friheten och det rationella 

herraväldet. Vilka han anser är västvärldens två centrala imaginära betydelser. Frihet kan 

också benämnas som frihetens autonomi och är för Castoriadis ett projekt för individuell och 

kollektiv autonomi. (Theodoridis 2003). I denna mening, till skillnad från ovan nämnt, ska 
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rationalitet ses som tilliten till det rationella förnuftets kapacitet att tillhandahålla kunskap om 

världen. För att sedan genom denna kunskap kontrollera den. Sedan upplysningen har 

rationaliteten genomsyrat samhällets reduktionistiska tänkande och handlande. Vilken har 

betingats genom den ensidiga logikens enorma utvidgning. Rationaliteten ”bärs upp av 

kapitalismen, av den industriella och vetenskapliga revolutionen och av den moderna 

teknologin, samt av de institutioner som förkroppsligar dessa och de byråkratier som 

förmedlar dem” (Theodoridis 2003). 

  

Att beskriva det rationella framsteget för oss in på nästa kapitel. Som tidigare nämnt anser 

forskare som Townley att NPM, fått sin legitimitet och sin spridningskraft, just genom att den 

blivit symbol för grundläggande rationalistiska värden i det moderna samhället. 

 

2.2 Mätarsamhällets framväxt 

Vi har tidigare nämnt revisionsforskaren Michel Power i introduktionen till denna studie, men 

då hans bidrag inom forskningen av NPM är av stor vikt följer här en mer grundläggande 

genomgång. 

 

The spread of audits and other quality assurance initiatives means that many individuals and 

organisations now find themselves subject to audit for the first time and, notwithstanding 

protest and complaint, have come to think of themselves as auditees. Indeed there is a real 

sense in which 1990s Britian has become an audit society (Power 1994, s 1) 

 

Detta citat är hämtat ur Powers verk The Audit Explosion från 1994. Det är här Power först 

presenterar oss för hans tankar kring fenomen om utvärdering. I hans senare verk  The  Audit  

Society: Rituals of Verification (1999) diskuterar Power om den växande populariteten kring 

utvärdering och andra system av kontroll, inom den brittiska offentliga sektorns 

policydiskurs. Hans konklusion är att utvärdering har nått en sådan stor popularitet att den har 

fått institutionellt stabilitet och acceptans.  (Power 1997, s. 3) Som en institutionaliserad 

praktik riskerar utvärdering att bli en organisatorisk ritual, ett dramaturgisk framträdande. För 

att inom organisationer finns en press och antagande om att utvärdering och inspektions 

system snarare ska producera bekvämlighet och trygghet, än kritik. (Power 1997) Power 

förklarar vidare att “the audit explosion” har sin förutsättning för uppkomst, i 
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transformationer och i föreställningar om administration och organisation, som vidare 

demonterar den offentliga och privata klyftan. Simplare uttryckt ser Power den växande 

populariteten av utvärdering som en direkt länk till ett systematiskt försök att göra den 

offentliga sektorn mer entreprenörisk.  “The audit explosion” är utfallet av dessa förändringar 

i den offentliga administrationen. 

 Denna framväxt har skett mot en bakgrund av 1980-talets tankar om att de offentliga 

utgifterna, i länder med generösa välfärdsstater, uppfattades komma allt närmare farliga 

nivåer. Det befarades att om inte användningen av de offentliga utgifterna bromsades, kan 

den offentliga sektorns gäld bli så stor att det kan bli omöjligt för den nationella ekonomin att 

ytterligare finnas. Det resulterade i en ökad stress för att reducera offentliga utgifter, medan 

en introducerar en förvaltningsstrategi till den offentliga sektorn, för att göra den mer 

effektivt och begränsa avfall. Denna utveckling ligger bakom den enorma populariteten som 

begreppen kvalitet och effektivitet har fått i vår samtida retorik, där organisationer av 

offentliga sektorn minst sagt är berörda. 

Den nya stressen kring kvalitetsutveckling komplementerade väl med drivet efter ekonomiska 

incitament inom den offentliga sektorn. I och med detta ökade även förväntningarna, bland 

mottagarna av den offentliga sektorn, att erhålla mer transparens.  Därav kommer den ökande 

betydelsen av system för kontroll, och den blomstrande tiden för revisionsexplosionen, 

beskriven av Power. Detta är alltså en bakgrund till vad vi nu, under en tid, har ställts framför 

- nämligen NPM.  

2.3 New Public Management & dess principer 

Det var under 1980-talet som NPM såg dagens ljus. Den offentliga sfären gick från en 

styrform som tydligt ville särskilja sig från det privata näringslivets metoder och strukturer till 

att starkt inspireras av dem. Forskaren Christopher Hood förklarar NPMs framväxt i A public 

management for all seasons? (1991)  med en förändring i sättet att se på styrning, uppföljning 

och redovisning och bottnar sig på så vis i ett paradigmskifte av den offentliga sektorns 

“accountability” (Almqvist 2012). NPM innefattar, som tidigare nämnt, ett kluster av idéer, 

lånade från näringslivet. Enligt Hood så handlar grundidéerna om tydlig målformulering samt 

uppföljning av att målen uppfyllts och att fokus flyttas från “input” till “output”. Detta 

innebär kort och gott att offentlig sektor inte längre ska styra verksamheter med tonvikt på 

resurser. Istället läggs fokus på vad som ska uppnås med verksamheten. Lena Agevall ger en 
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ännu mer konkret beskrivning av NPM i Välfärdens organisering och demokratin- en analys 

av New Public Management (2005). Agevall delar in NPM i fem olika principer: 

  

● Styrning och kontroll 

Denna princip handlar om skiftet från “input” till “output”. Det vill säga förskjutningen från 

att kontrollera processer, till en form av efterkontroll av vad en uppnått, alltså resultat. Hood 

(Hood 1995) menar att detta har lett till ett minskat förtroende för professionen och dess 

expertis. 

 

A move towards more explicit and measurable (or at least checkable) standards of 

performance for public sector organizations, in terms of the range, level and content of 

services to be provided, as against trust in professional standards and expertise across the 

public sector. (Hood 1995, s. 97) 

  

Systemet bygger på att en formulerar mål, mål som är mätbara. Genom mätbara siffror kan en 

utvärdera och styra verksamheten. Detta innebär att verksamheten kan effektiviseras utifrån 

uppsatta mål. Styrsystem så som mål- och resultatstyrning, benchmarking, 

granskning/utvärdering, kontraktstyrning och prestationsersättning är alla styrmodeller för att 

öka effektiviteten. Prestationsersättningar ska vara en sporre för verksamheterna. Detta 

genom att erbjuda ersättning, kopplad till måluppfyllelse, för uppnådd prestation. 

 

● Disaggregering och konkurrens 

Detta handlar om uppförandet av kvasimarknader, konkurrensutsättning och privatisering och 

grundar sig i idén om marknadsmekanismen som den mest effektiva formen av organisering. 

Detta innebär att offentlig verksamhet måste konkurrensutsättas, både internt och externt.  

Disaggregering innebär att en kategoriserar enheter inom den offentliga sektorn utefter vilken 

slags verksamhet, eller “produkt”, som enheten bedriver. Varje enhet har sin egen budget, 

uppdrag osv. Denna tydliga avgränsning är en förutsättning för att verksamheten ska kunna 

konkurrera. Hand i hand med dessa idéer har bland annat beställare-/utförarmodellen 

uppkommit. I denna modell ser sig politikerna själva som beställare av verksamheten. 

 

● Ledningsroller och empowerment 

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

Detta genom förskjutningen från fokus på input till fokus på output. Detta resulterar i att 
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politikerna har makten över tjänstemännen i och med att det är politikerna som formulerar 

och reglerar verksamhetens mål. Samtidigt har uppdelningen i olika enheter resulterat i att 

cheferna, eller på NPM-språk managers, för de olika enheterna fått en ökad makt att utforma 

hur en ska uppnå dessa mål. Enligt Barbara Townley (2002) har detta förändrat ledarrollen. 

Organisationen leds inte längre av en profession, d.v.s. läkare som chef osv, istället leds den 

av professionella managers. Denna form av management kallar Townley för abstract 

management. Manegers besitter enligt Townley en abstrakt form av kunskap, kunskap om 

universella tekniker som kan appliceras inom alla typer av organisationer. Denna bristande 

kunskap, om organisationens kärnvärden, leder till att det är mycket svårt för managers att 

upprätta mål som faktiskt mäter det som organisationen arbetar med. Fokus riktas till de delar 

i organisationen som är mätbara. Detta skapar en diskurs om vad som är viktigt. Townley 

pratar om en skuggrationalisering, d.v.s. en tror att det är rationellt i förhållande till diskursen 

som modellen skapat. Språket förvirrar oss och istället för den transparens som detta vill 

skapa, så skapas en oklarhet. 

 

● Medborgare, kund och empowerment 

Inom den offentliga sektorn har det även skapats ett start fokus på kunden. Kunden är den 

som styr marknaden och nyckelord som valfrihet står i centrum kring denna princip. Inom 

den offentliga sektorn finns flera exempel på detta som det fria skol- och vårdvalet.  Detta är 

alla modeller som ökar kundens empowerment. 

 

● Nytt språk 

Språket som används, i och med de nya idéer som NPM fört in, går inte att förkasta. Språket 

är en så pass central del av NPM att det enligt Agevall kan ses som en av NPMs 

karaktäristiska delar. Ord som, det tidigare nämnda, kvalitet är av stor vikt. Mia Vabø 

beskriver i studien Kvalitetsretorik i norska kommuner (2002) hur införandet av kvalitetstänk, 

genomförts på ett språkligt plan. Vabø menar att NPMs införande präglats av 

kvalitetsbegreppens positiva klang. Det är ett ord som ej går att förkasta eller säga emot. 

Detta att diskursen tillförskriver sig ord som är svåra att avvisa eller luddiga och är ett av 

karaktärsdragen för NPM. Luddiga begrepp exempelvis som entreprenörskap och kvalitet är 

något som karaktäriserar det kulturpolitiska fältet och begreppen tycks i mångt och mycket 

tjäna som ett slags ”brygg-begrepp”. En brygga mellan det kommersiella och det kulturella . 

Entreprenörskap kan ses som något som har att göra med ekonomi och företagande, men kan 
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också definieras som något som inte alls behöver innefatta en ekonomisk aktivitet.  Därmed 

får luddiga begrepp ökad legitimitet i kulturvärlden. (Köping et al. 2009) 

 

  

Som tidigare beskrivet ser vi NPM som en diskurs, en subjektiv sanning. Nedan följer en 

beskrivning av Michel Foucaults verk och teorier, vilka ligger till stor grund för denna studie, 

tillika diskursteorin. Med hjälp av Michel Foucaults ämnar vi analysera den rådande 

sanningsregimen inom NPM och kulturfältet. 

 

2.4 Work & Control regims interventioner 

I artikeln Forms of Intervention in Public Sector Organizations: Generic Traits in Public 

Sector Reforms, (2013)  beskriver Eva Bejerot och Hans Hasselblad en mall för att analysera 

reformer inom den offentliga sektorn. Enligt dem framför tidigare forskning inom NPM 

måttlig vägledning i den systematiska beskrivningen om vilka dimensioner och vilka nivåer 

som nya metoder, diskurser, logiker och så vidare, influerar organisationer i offentlig sektor. 

Författarna ställer frågorna om; Var hittar en dessa förändringar? Är dessa jämt fördelade 

inom organisationerna eller sker de mestadels hos ledningen och förväntas sedan sippra ner 

till verksamheterna? Påverkas olika delar av den offentliga sektorn på samma sätt? 

Författarna föreslår vidare att ett sätt att adressera dessa problem är genom att skilja på work- 

och controlmetoder för att kunna analysera vad som påverkades. På vilket sätt har 

omfattningen av ett controlsystem förändrats och är dessa förändringar integrerade med work-

sfären, eller när de två sfärerna hålls isär? 

  

Bejerot och Hasselbladh använder begreppen Work- och Control regims i syfte att specificera 

vad som förändras, liksom omfattningen av förändringen, inom den offentliga sektorn. 

 

● Work regims 

Enligt Bejerot och Hasselblad är den så kallade work regim sällan specifik för en viss plats. 

Det moderna samhället är sammansatt av ett flertal av utvidgade work regims, som ofta delas 

av ett större fält så som kulturfältet, sjukvården etc. I flera fall är inte arbetsprocesser inom 

organisationer hierarkiskt införda. Detta är en viktig egenskap i den offentliga sektorn. 
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Exempel på detta är hur teknologi, typer av kunskap osv har fått status eftersom det är så en 

utför saker och ting inom det specifika fältet. 

 

● Control regims 

Sedan början av industrialiseringen har Work regims utsatts för former av kontroll. Control 

regims uppgift är att skapa modeller och strukturer för övervakning av work regims. Control 

regims är med avsikt skapade för att forma work regims, eller till och med inordna dem i ett 

system. 

  

Även om Work och Control regims ofta behåller en avsevärd självständighet inom flera 

verksamheter så finns det en önskan att förändra relationen mellan Work och Control regim. 

Detta är själva roten till de många försök till att anpassa moderna organisationer, inte minst 

den våg av förändring som kallas NPM. 

  

2.4.1 Interventioner 

För att analysera hur reformer i den offentliga sektorn syftar till att förändra Control eller 

Work regims, eller om de syftar till att omkonstruera deras relation, presenterar Bejerot och 

Hasselbladh en modell för att kunna differentiera detta. Modellen bygger på fem 

interventioner som ger möjlighet att identifiera kluster av interventioner, som följs av en 

diskursanalys över olika påståenden kopplade till den identifierade interventionen. 

 

● Political intervention 

  När en talar om politiskt ingripande så bör detta ses i en vidare mening än ingripande av lagar 

och regler. En bör även ta steget innan i beaktning, vilken ofta är resultat av debatter och 

frågor som lyfts inom den offentliga sfären. Utifrån dessa debatter frågar sig statsmakten vad 

det är som måste göra för att uppnå den förändring som är önskvärd. Vilken i sig definieras 

utifrån diskursen ordning. Sedan konstitueras maktcentra i samhället som ska mobiliseras för 

att göra detta. Statsmakten är den som kan förändra verkligheter och intervenera. Detta görs 

genom att en sätter upp program. Exempelvis så kan en sanning konstitueras utifrån en 

rådande diskurs, så som att nu måste vi se till att konkurrensutsätta den offentliga sektorn på 

grund av kvalitet. Då gör en ett program i vilken en ger order, regleringsbrev till olika 

myndigheter, titta på möjligheterna att konkurrensutsätta sjukvården. Detta politiska 
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ingripande är alltså i första hand en diskursiv företeelse, en opersonlig form av 

kommunikation efter etablerade format, vokabulärer och modeller av resonemang vilken 

sedan formas till lagar och regler. 

 

● Intervention by law and regulation 

När diskursen har konstitueras så måste det sedan lydas, då det har bildats lagar och regler 

kring denna diskurs.  Men denna form av ingripande omfattar inte bara de lagar som utfärdats 

av riksdagen, utan även alla former av regler och förordningar från regeringen eller 

myndigheter med formella befogenheter att kontrollera, utvärdera och direkta tjänster inom 

den offentliga sektorn. En kan sedan påstå att denna lagstiftning skapar aktörer. Exempelvis 

elever som väljer skola, de har formats av denna nya lagstiftning. Det blir vad Bejerot och 

Hasselbladh kallar Rules of contract, för både work- och controll regims. En måste då börja 

mäta kvalitet, så det stämmer över med kundens (elevens) kvalitetskrav. 

 

● Intervention by audit and expectaions 

Nästa steg går via redovisnings- och kontrollformer samt expeditioner. Det krävs ett 

maktcentra som ska granska att alla följer de nya reglerna. Exempelvis att en mäter kvalitet på 

rätt sätt, då den nya lagen menar att pengarna följer eleven. Detta steg ser till att aktörerna 

anpassar sig till nya normer. Men hur ska skolor utveckla alla dessa system för att kunna mäta 

kvalitet enligt de nya kraven? Detta görs genom management. 

 

● Intervention by management 

För att kunna genomföra förändringar så börjar både offentliga och privata organisationer 

organisera managers. I områden som tidigare styrdes av professionella grupper kommer nu 

managers in i förändringsarbetet. På detta sätt förskjuts professionen då en vill ändra 

förhållandet mellan work och control regims. Den traditionella hierarkiska formen förändras. 

Denna del är av stor vikt då den utgör en form av intervention, och ett läge av kunskap, som 

överbryggar politiska ambitioner och den faktiska omdisponeringen av relationen mellan 

Control- och Work regims. 

  

● Intervention by rationalizing professional practices 

Ingen diskurs kan etableras om den slutligen inte får en majoritet av befolkningen att anamma 

detta - vilket görs genom att mobilisera människor på the Work regims. Med detta menas att 

en går in och kontrollerar praktiken av yrkesmänniskor. I detta stadie mobiliseras de 
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professionella grupperna i sin egen kontroll. Exempelvis att en mobiliserar läkare att själv 

utveckla kvalitetsmålen. En mobiliserar professionell kunskap för kontrolländamål. 

 

2.5 Michel Foucault, makt och diskurs 

För att illustrera diskusen är Foucaults nyanserade tillvägagångsätt att tala om makt av vikt 

för denna studie. Foucault kommer med sin begreppsram hjälpa oss att dekonstruera dessa 

maktförhållanden och söka se kärnan i hur dessa relationer ter sig.  

2.5.1 Makten 

Enligt Foucault går makten inte att klassificera som något endast hierarkiskt eller som en 

kooperation, utan den undangår alla sorters klassificering. Enligt Foucault bör makten 

analyseras i termer av relation, det är därför Foucault hellre talar om maktrelationer snarare 

än om makt, och hävdar att den bör anses vara en nominalism. (Lemke 2011) “Power means 

relations, a more-or-less organized, hierarchical co-ordinated clusters of relations” (Foucault 

1972-77, s. 198) 

  

Foucaults diskussioner om maktrelationer målas upp på en mängd olika sätt i hans verk. Med 

detta som utgångspunkt tar vi nu avstamp i  Foucaults syn på språket som samhällets 

meningsbärande enhet. Foucault undersöker i många av hans verk hur språket konstituerar 

makten och hur de med makt i sin tur påverkar språket. Foucaults maktanalys undersöker 

förhållandet mellan vetande och makt, relationen mellan institutionaliserade 

styrkeförhållanden och vetenskapligt vetande. (Hörnqvist 1996) 

 

Foucault menar att makt är relationell; den blir uppenbar när den utövas. På grund av denna 

relationsaspekt är makten inte kopplad till en viss institution, utan är snarare kopplad till 

praxis, teknik och rutiner. Makten används således på alla nivåer, och genom många 

dimensioner. 
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2.5.2 Kunskap & makt 

Foucault menar att förbindelsen mellan makten som utövas och kunskapen, som bildas under 

1800-talet, i allt högre grad systematiserades då anställda inom samhälleliga institutioner 

tvingas avlägga rapporter och utvärdera sitt arbete. Med tiden samlar institutioner på sig 

enorma mängder information som tillgängliggörs för de som fattar beslut. Enligt Foucault 

uppstår det en spiral där “kunskap och makt regelbundet förstärker varandra [...] i en ständig 

växelverkan”. (Hörnqvist 1996, s. 161) All produktion och hantering av kunskap i samhället 

står därför i direkt relation till maktutövningens inflytande. Institutioner som ägnar sig åt att 

producera kunskap, till exempel kring vad kvalitativ kultur är, kommer alltså befinna sig i en 

maktposition. “Varje samhälle har sin sanningsregim” skriver doktoranden Magnus Hörnqvist 

i Foucaults maktanalys (1996) De som har kunskapen och äger sanningen har därigenom 

även makten. Hörnqvist menar att sanningsregimen inte kan utsättas för någon radikal kritik 

eftersom all kritik i slutändan sker på dess egna villkor. (1996) I detta går det att skönja 

många likheter med diskursen för NPM och hur den tillförskaffat sig legitimitet och makt. 

Som nämnt i tidigare kapitel är det svårt att motsäga sig de begrepp som förs fram av NPM, 

då kritiken ändå sker på diskursens villkor. 

2.5.3 Sanningsregim 

Sanningen är en världslig skapelse […] Varje samhälle har en bestämd sanningsregim, en egen 

‘allmän sanningspolitik. (Foucault 1972-77, s. 131) 

  

Varje kunskap som produceras, som förtäljer vad som är rätt och fel, gott eller ont handlar 

enligt Foucault om makt. Dessa två poler är starkt kopplade till varandra, men det är av vikt 

att inte bara anta auktoriteten av en fast sanning, utan att förstå dess koppling med makten. En 

kan se sanningsregimer som diskursiva formationer som verkar bibehållande för en viss 

förståelse eller kunskap (Hall 2002). Sanningsregimer är konstruerade och formade utifrån 

samhällets maktrelationer, samt även begränsade. Det uppstår ständigt olika sanningsregimer 

som är beroende av dess tids olika maktrelationer som ger företräde för den kunskap som bör 

betraktas väsentlig. En bör således inte se sanningsregimer som beständiga, utan de går i 

samtakt med samhällets förändringar. 

  

Kultursociologen Suart Hall menar att en sanningsregim styr hur en anses kunna se och prata 

om en fråga. En sanningsregim tydliggör det utifrån ett perspektiv, men stänger sedan ute 
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andra konkurrerande sätt att skapa kunskap i frågan. Det som sker är en eftersträvan av 

konsensus kring en viss specifik förståelse. När denna konsensus är given så ifrågasätts den 

inte längre och har således uppnått en hegemonisk status (Hall, 2002) En hegemonisk diskurs 

eller förståelse uppstår således genom att olika praktiker sammankopplar olika identiteter och 

politiska krafter till ett gemensamt projekt. När en viss förståelse eller diskurs uppnått 

hegemonisk status blir den således en osynlig och oreflekterad del i våra liv och får även en 

inverkan på faktiskt agerande. 

2.5.4 Panoptikon 

Foucault målar upp denna bild av maktrelationer på en mängd olika sätt i sina verk. Ett, vilket 

sker i boken Övervakning och straff (2003), sker genom Foucaults användning av Benthams 

Panoptikon. Det arkitektoniska uttrycket blir en metafor för samordningen av 

maktmekanismer. Panoptikon är ett fängelse där individen skiljs från massan, men är 

medveten om att någon kan betrakta en och samtidigt hålls ovetande om när exakt denna 

bevakning sker. En arkitektonisk lösning där fångvaktaren ständigt kan se fångarna, men 

fångarna inte ser fångvakten. Denna metafor använder Foucault för att beskriva den form av 

makt som utvecklades under moderniteten, den disciplinerande eller normerande makten. 

(Foucault 2003) På grund av att fången ständigt utsetts för möjligheten att bli och vara sedd, 

så kommer fången efterhand att ändra sitt beteende till det som är för övervakaren önskvärt, 

då fången aldrig vet när hen blir övervakad och måste stå till svars för sina handlingar. Fången 

blir sin egen övervakare. 

  

Panoptikon är en modell som kan spridas och göras allmän, där disciplin används som 

mekanism. En funktionell anordning som förbättrar maktutövandet, gör det effektivare och 

ger subtila tvångsmetoder. (Foucault 2003) En annan viktig del som Foucault fäster sig 

mycket vid är avindividualiseringen av makten. Han menar att en av de stora styrkorna i 

Panoptikonsystemet är att det inte behövs en stor grupp fångvaktare eller övervakare. Det 

behövs ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Tvärtom är övervakaren i högsta grad 

utbytbar. Det är i systemet som makten ligger och inte i övervakaren i sig. 

  

Panoptikon gör makten automatisk och avindividualiserad och blir så fullkomlig att den inte 

behöver utövas. Foucault menar att den stora styrkan i panoptikon är att det inte behövs en 

stor grupp av vakter eller övervakare, en behöver inte heller ha någon särskilt erfarenhet. 
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Övervakaren är utbytbar, då makten i systemet inte ligger hos övervakaren. Principen om att 

någon sitter i tornet och att denne ser allt utan att bli sedd bringar till att disciplin kan utövas 

som makt utan att tillgripa våld. (Foucault 2003) På så vis utgår makten från den som makten 

tillämpas på. Tack vare Panoptikon, kan en minska antalet personer som utövar makten 

samtidigt som de som makten tillämpas på ökar. 

  

Foucault förenklar sitt resonemang genom att påstå att modellen för maktutövning gör det 

möjligt att makten inte kommer utifrån, som en form av tvång, istället är makten 

undermedvetet närvarande inom oss. Detta ökar effektiviteten samtidigt som dem som utövar 

kontrollens grepp blir fastare.  Men enligt Foucault kan en inte längre endast hänvisa 

Panoptikon till den cirkelrunda byggnaden med ett torn i mitten. Panoptikon har blivit något 

som sprider sig från olika institutioner ut i samhället. (Foucault 2003) Foucault pratar om en 

övergång, eller en förändring som har skett mot ett panoptiskt samhälle. "Det panoptiska 

schemat är avsett att spridas till hela samhällskroppen utan att förlora någon av sina 

egenheter." (Foucault, 2003 s. 208). Ser en till redovisningsforskningen så menar Miller och 

O’Leary att ett av redovisningens mindre uppmärksammade syften är att kontrollera 

företagets medarbetare, enligt dem så är redovisningen en form av panoptikon, en 

övervakningsmetod, inom vilken medarbetaren inte kan vara säker på om hen faktiskt är 

kontrollerad, vilket får en disciplinerande effekt. På liknande sett gör organisationer sig 

granskningsbara inom NPM, då denna övervakning ständigt sker från medborgarnas vilja med 

initierad och utforcerad av de politiska domänerna. 

2.5.5 Governmentality 

Governmentality är en neologism härlett ur det franska ordet governemental, vilket betyder 

concerning government. Ordet florerade inom de filosofiska väggarna en tid innan Foucault 

tog sig an begreppet, vilket var i slutet av sina föreläsningar på Collagé du France. Detta 

gjordes bland annat av Roland Barthes, en av strukturalisterna och poststrukturalisternas 

förgångsgestalt som gjorde verk grundat på semiotik, semantik och lingvistik. Barthes 

använde begreppet för att beteckna en ideologisk mekanism som presenterar regeringen som 

ursprunget till sociala relationer. Detta ord vidareförs senare av Foucault som lösgör det från 

dess semologiska kontext. Ordet representerar härmed rationalisering av regeringen, 

praktiserad inom ramen för den politiska suveräniteten (Lemke 2011). 
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Begreppet Governmentality är av betydelse då detta kan ses som en röd tråd genom hans verk 

efter 1970-talet och framåt. Samt verkar talande för hur makten görs synlig inom de politiska 

domänerna. Governmentality medierar mellan makt och subjektivitet och gör det möjligt att 

analysera hur processen av dominans är sammankopplat med ”technologies of the self” 

(Foucault 1988), och hur former av politisk regering är ledda med praxis för självstyre. 

Samtidigt som det även redovisar den långa processen och samevolution av modern 

statsbildning och modern subjektivitet. 

  

Från omkring 1500-talet och framåt publicerades ett ständigt växande antal fördrag om 

styrningen av själen, jaget, familjen och staten. Detta skedde mot en allt mer komplex 

bakgrund av den expansiva tekniska utvecklingen, snabba sociala förändringar, och politisk 

samt en intellektuell omvälvning som skedde i samhället. (Chamberlain 2014) Dåtidens stora 

omdanande historiska händelser, såsom reformationen, uppkomsten av modern vetenskap, 

framväxten av upplysningstiden, liksom den samtida utvecklingen av industrikapitalismen, 

ledde tillsammans till en tillväxt i skrivandet av fördrag som sökte beskriva människan och 

dess handlingar. Men det var inte förrän in i en bit på 1700-talet som problemet av 

government var placerad i denna allt mer generella kontext. (Chamberlain 2014) Government 

var en term som inte endast diskuterades i politiska termer, utan även i filosofiska, religiösa, 

medicinska och pedagogiska. Utöver government av staten eller administration, riktade sig 

även government mot problem med självkontroll, vägledning för familjen och för barn, 

hantering av hushållet, samt att styra själen. I och med denna förklaring av Foucault så lösgör 

han begreppet från att endast tillhöra en politisk kontext och ger således en bredare mening 

för begreppet. Denna historiska bild som målas upp av Foucault kan även inte endast tillföras 

epitetet att vara en historia över goverment, utan är även en historia om subjektet. (Lemke 

2011) 

 

Foucault söker hur dessa föredrag över tiden mer och mer fokuserar på idén om att god 

government marknadsfört sig, för att ha haft en gemensam välfärd och frälsning för alla som 

ändamål. Detta kom genom viljan och åtagande om att säkra säkerhet, hälsa, välfärd och lycka 

för befolkningen, eftersom befolkningen, en masse, snarare än en distinkt politisk elit, kom att 

framträda som ett hot och det ultimata slutet för regeringen. Foucault konstaterar att den 

sociala och kulturella eliten i västnationalstaters föreställningar om vad som utgör god 

förvaltning blev alltmer bundna till en liberal uppfattning om ekonomi. (Chamberlain 2014) 
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Konsten av god government kom således att alltmer gå parallell med ekonomisk tänkande, 

såväl som finansiell och som dess användning av makt. Detta går att skönja i den klassiska 

liberalism som uppstod på 1700- och 1800 talet (Chamberlain 2014), genom verk av en rad 

olika författare, däribland Thomas Hobbes, John Stuart Mill, Adam Smith, Thomas Locke, 

Jeremy Bentham, och Herbert Spencer. Det är inom klassisk liberalism möjligt att identifiera 

det i centrum av det underliggande begreppet possessiv individualism. Foucault konstaterar att 

för dessa tänkare kommer nu synen på att individen kan föregå den omständigheten i vilken 

de föds. Kort sagt, deras talanger och vilka de är, är skyldiga ingenting av samhället, snarare 

äger de, är moraliskt och juridiskt ansvarade för, sig själva.  

 

Dessa tankar som fick fotfäste menade på att människan är självständig och fri från beroendet 

av andra samt att människan endast träder in i relationer med andra för sin egen vinning. 

Enligt detta synsätt är samhället en serie av marknadsbaserade relationer, gjorda mellan 

egennyttiga individer som aktivt bedriver sina egna intressen. (Chamberlain 2014) Endast 

genom att erkänna och stödja denna position politiskt och ekonomiskt kommer den största 

lycka för största möjliga antal uppnås. Kort sagt framkom klassisk liberalism som en kritik av 

statlig anledning som sökte sätta gränser för statsmakten. Det är denna diskurs som är av 

intresse för Foucault. Då han med sitt begrepp governmentality söker att beskriva hur en viss 

typ av styrning av subjektet kunnat vara framgångsrik inom ekonomi och politik under de 

senaste 300 åren. 

  

Viktigt är att Foucault konstaterar hur utvecklingen av nya former av vetenskaper som 

framkommit under 1700 och 1800-talet är en följd av upplysningen och industrialisering, 

detta med vad han kallar tvivelaktiga humaniora, såsom psykologi, medicin och sociologi, har 

blivit väl präglat i diskursen om styrning och hur det är nödvändigt att styra befolkningen för 

att säkerställa dess förbättring. (Lemke 2011) Detta hävdar Foucault berodde på att under 

industrialiseringen skedde en snabb ökning av ett alltmer komplex administrativt och 

byråkratiskt skikt av regeringen, vilken framkom som det var möjligt att identifiera att 

befolkningen har sina egna regelbunden, sin egen hastighet av dödsfall och sjukdomar, dess 

cykler av knapphet, och så vidare.  

 

Således har nya former av expertis inom områdena folkhälsa, hygien, psykisk hälsa och 

massövervakning uppstått i samförstånd med utvecklingen av regeringens politik och 

program, som var intimt involverade i byggandet av reglerbara  sociala verkligheten. 
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(Chamberlain 2014) Följaktligen, framväxten av de moderna yrkena medicin, odontologi, 

omvårdnad, socialt arbete och juridik, samt tillhörande utbildning och reglerande åtgärder, är 

för Foucault en framväxande aspekt av bildandet av en liberal form av styrning som har som 

sitt främsta mål  befolkningen och dess välfärd, och som själv är synergistisk med tillväxten 

av kapitalistiska-industriekonomier och nya former av politisk ideologi i hela Europa från 

1800-talet framåt. 

  

Foucault konstaterar att två andra former av makt, suveränitet och disciplinerad makt, är 

uppbundna med utvecklingen av kraften i en befolkningen fokuserad form av styrning. Med 

sin oro för att bedriva uppträdande, för att möjliggöra att främja säkerhet, hälsa, välstånd och 

lycka för varje enskild subjekt-medborgare. (Chamberlain 2014) 

  

Den suveräna kommandomakten utövas över subjekt genom juridiska och verkställande organ. 

Historiskt sett är den suveräna makten relaterad till monarkisk härskning, med dess 

verkställande mekanismer, så som konstitutioner, lagar och parlament. Men med tiden gjordes 

detta i flera representativa institutioner, genom utveckling av demokratiska ideal. Där troheten 

till monarken omvandlades till trohet till rättsstaten. Kraften i disciplinen går tillbaka till 

antikens religiösa, militära och undervisningsmetoder. (Chamberlain 2014) Som Foucault 

konstaterade i Övervakning och straff (2003), är expansionen över befolkningen under 1700- 

och 1800-talet uppbundna med en växande administrativa och institutionella behov av att 

kartlägga och göra fogliga individuella och kollektiva organ. Disciplinerade individer har 

förvärvat vanor handling och tankar som gör det möjligt för dem att agera i lämpliga och 

förväntade sätt och att göra detta genom att utöva självkontroll. Utan detta kunde samhället 

inte fungera på en dag till dag nivå.  

  

Good governance handlar således om hur en bäst anpassar den högsta makten i kommando. 

Samt hur en produktivt disciplinerar makten i syfte att uppnå det primära syftet med att säkra 

hälsa, välstånd och lycka av befolkningen. Det är därför Foucault hävdar att maktstyrning inte 

ersätter kraften i disciplin eller suveränitet. Snarare rekryterar dem. I verkligheten finns det en 

triangel med suveränitet-disciplin-regeringen som har som främsta mål; befolkningen. Det är 

denna insikt som ligger till grund kraften i begreppet governmentality.  

  

Några av Foucaults viktigaste “verktyg” är de som går att finna inom diskursanalysen. Med 

hjälp av dessa “verktyg” har han kunnat dekonstruera makten i var och en av hans verk. Likt 
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Foucault kommer denna metod även ligga till grund för oss. Detta för att kunna belysa 

sanningsregimen, formandet av makten samt subjekten. 

 

2.6 Diskursanalys - både metod & teori 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips i sin bok Diskursanalys som teori och metod 

(2000) förklarar begreppet diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 

ett utsnitt av världen)” (Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). I ett bredare perspektiv kan en 

förklara diskurs som det språk genom vilket vi tolkar och förhåller oss till verkligheten. 

Diskurser existerar på alla olika plan i samhället och det är genom olika diskurser begrepp 

etableras. Detta för att en ska kunna orientera sig inom olika fält av den sociala verkligheten. 

En kan då se diskursanalys som ett verktyg för att analysera det mönster språket är 

strukturerat i, och som vi använder oss av när vi befinner oss i ett visst socialt sammanhang. 

(Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Men hjälp av språket som analyskälla söker diskursanalys 

att belysa vilka maktrelationer och sanningsregimer diskurser skapar. Språket står således i 

fokus och diskursanalysens utgångspunkt är att språket inte återger verkligheten utan bidrar 

till att forma den. Då diskurser objektivt skapar en verklighet samtidigt som den subjektiverar 

sociala aktörer och deras tolkningar av verkligheten. Men den är inte enbart inriktad på språk 

och text, utan även inom vilken kontext språket ingår. 

  

Fortsättningsvis kan diskursanalys ses som både en teori och metod då de verkar 

sammanflätande, och det är på så vis viktigt att beskriva dess bakomliggande filosofi. Som 

nämnt i början av detta kapitel bygger diskursanalysen på en socialkonstruktuvistisk grundidé 

om att språket konstruerar, framställer och formar vårt sätt att se och förhålla oss till 

verkligheten, och vad som för oss är sant, d.v.s. vår sanningsregim. I vidare mening kan en 

säga att diskurser är konstituerade såväl som konstituerande, då språket konstituerar, i 

meningen skapar den sociala verkligheten (ex nihilo) (Theodoridis 2003). 

Socialkonstruktivismen utgår följaktligen från tanken att vi aldrig kan vara neutrala när vi 

talar om vår omvärld, utan i och med det att vi talar, bidrar vi aktivt till att skapa och förändra 

vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer. (Jørgensen & Phillips 2000) Vidare 

förutsätter socialkonstruktivismen att vår tillhandahållna kunskap om världen är präglat av 

kultur och historia, d.v.s. är vår världssyn beroende av vilka vi är och var vi befinner oss. Det 

ingår i ett ständig skapande och formande utifrån oss som individer. Genom språket och våra 
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sociala handlingar byggs dessa gemensamma sanningsregimer upp, vilka blir till diskurser. 

Syftet med diskursanalysen är följaktligen att analysera det mönster som språket har i ett 

bestämt socialt sammanhang, för att på så vis undersöka hur vissa begrepp har 

institutionaliserats och fungerar normerande. 

  

Varför är då förståelse om diskurser av vikt? Varför går det inte endast att hävda att det som 

sägs är objektivt sant, och ej behöver tolkas? Enligt filosofin bakom begreppet diskurs verkar 

saker och ting aldrig som de är. Utan att så fort vi använder språket så bidrar det även till en 

tolkning av vår omvärld. Diskursen blir således nödvändigt för att ordna och kategorisera vår 

kunskap och värld av mening. Utan diskurser skulle det ständigt krävas förklaring för vad vi 

yttrar, och det kan på så sätt aldrig tas för givet. Det skulle inte finnas något att förstå. Det 

skulle inte finnas någon självklar förståelse, utan varje enskild situation och företeelse skulle 

behöva förklaras och förstås på nytt med icke-värderande ord, varenda gång den omnämndes. 

Detta är självfallet inte möjligt då språkets alla ord är laddade med värderingar. Det finns 

således inget neutralt sätt, att med hjälp av språket beskriva världen, utan all språkanvändning 

skapar eller återskapar diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

2.6.1  Laclau & Mouffe 

För att vidare förklara begreppet diskurs och diskursanalys som metod kommer vi här hänvisa 

till diskursanalytikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes, då de med sin definition av 

diskurs breddar dess betydelse. Deras syn tillhör de mest rena socialkonstruktionistiska 

diskursperspektiven.  Laclau och Mouffe menar enligt Winther Jörgenssen och Phillips 

(2000) att en diskurs inte enbart kan låsas vid tal och skrift, utan innefattar alla handlingar och 

reglerandet av all social praktik. Alla praktiker ses som diskursiva och diskurser ses alltså 

som fullständigt konstituerande för och av det sociala.  I diskursteorin är att betydelse, med 

Castoriadis ord; magman, aldrig slutgiltigt kan fixeras. Sociala fenomen är aldrig beständiga, 

utan det pågår ständigt strid om definitioner av samhälle och identiteter. Diskursanalysens roll 

är därför att studera strävan att etablera entydighet i det sociala (Winther Jørgensen och 

Phillips 2000). Men diskurser omformas ständigt i diskursiv kamp med andra diskurser, för att 

uppnå hegemonisk status. 

  

Det sociala för Laclau och Mouffe uppfattas som ett nät av betydelsebildning. I sin teori om 

diskursanalys för de samman och jämkar de två stora traditionerna marxism och 
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strukturalism/poststrukturalism. (Winther Jørgensen och Phillips 2000) I likhet med 

Marxismen delar Laclau och Mouffe synen på att samhället är indelat i klasser och grupper, 

men avvisar samtidigt att de är determinerande av ekonomiska eller materiella faktorer. De 

menar att grupper alltid, som allt annat, skapas diskursivt. De lutar sin subjektuppfattning mot 

Louis Althussers begrepp interpellation. Med interpellation menar Althusser att individen 

sätts i bestämda positioner av diskurserna. Althusser menar att denna interpellation är 

ideologisk i och med det att den döljer individens sanna identitet. Men enligt Laclau och 

Mouffe finns inga sådana sanna identiteter. De syftar snarare till att "den process varigenom 

språket konstruerar en social position för individen och därmed gör henne till ett ideologiskt 

subjekt” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 22). 

  

Strukturalismen och poststrukturalismen vidgar förståelsen i hur betydelser bildas. Lingvisten 

Ferdinand de Saussure, vilken även benämns som en av strukturalismens grundare skiljer i 

strikt mellan langue, som är språkets fasta och oföränderliga struktur, och parole, som är 

människors konkreta språkbruk. Detta har sedan poststrukturalismen förts vidare, dock 

omarbetat. Tanken om att den bakomliggande strukturen är total och oföränderlig har 

övergivits. Med detta menas att struktur må finnas, men alltid i en föränderlig och tillfällig 

form. Det är sedan i den konkreta språkanvändningen som dessa strukturer skapas, 

reproduceras och förändras. Detta är av betydelse för Laclau och Mouffe som instämmer i 

denna kritik av den strukturalistiska lingvistiken. Medan de även betraktar betydelsebildning 

som social process som ett försök att ”fixera betydelser som om det fanns en saussuresk 

struktur” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 32). 

  

Vidare skiljer Laclau och Mouffe mellan det politiska och det objektiva. De menar att varje 

diskurs är antingen politisk eller objektiv. De politiska diskurserna är de diskurser som är 

omstridda, och syftar till hur vi hela tiden kämpar om att konstituera det sociala. Medan de 

objektiva diskurserna är ett historiskt resultat av politiska strider och är därför en avlagrad 

diskurs vars innehåll är så fast etablerade att en glömmer bort deras kontingens. Men gränsen 

mellan dessa är ständigt flytande och kan när som helst problematiseras på nytt (Winther 

Jørgensen och Phillips 2000, s. 43). 
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2.6.2 Diskursens symboler                 

För att ge en ytterligare tydlighet i vår metod kommer vi att använda oss av vad Laclau och 

Mouffe kallar priviligierade tecken. Dessa tecken kan ses som de grundläggande knutarna i 

ett nät, vilka i ett sammanhang beskriver dess ord och inneboende mening. Det krävs ett 

sammanhang av fler tecken, vilka hjälper människan att ordna samt förstå världen. Alla dessa 

tecken går under beteckningen moment och kan ses som knutar i ett nät av mening (Winther 

Jørgensen & Phillips 2007). 

Diskursen etableras genom att betydelse fixeras runt några nodalpunkter. Nodalpunkter är 

viktiga punkter runt vilka de andra tecknen (moment), som ställs i relation till nodalpunkterna 

ordnas och därigenom får sin betydelse. Nodalpunkter organiserar diskurser. En sådan punkt, 

kan exempelvis vara ”galleri”, detta ger i sin tur mening till andra tecken så som konstnär och 

konst. 

De tecken som ännu inte fått någon fixerad betydelse kallar Laclau och Mouffe för element. 

Element är mångtydiga och kan ses som ett hot för diskursen då den kan förändra den genom 

sin diffusa position. Ett exempel på ett sådant kan vara “plattform”. Begreppet omfattat en rad 

olika företeelser, och som definierats mycket olika, vid olika tidpunkter och platser. Plattform 

kan exempelvis uppfattas som en fysisk plats. Men kan likväl, som i fallet ICE HOT, 

innefatta en rad andra mängder av betydelser och kopplingar. Det är med hjälp av stödord kan 

det förändra begreppets innebörd. Den diskursiva kampen betyder följaktligen att diskursen 

ständigt försöker göra element till moment, genom att reducera dess mångtydighet till 

entydighet, men som tidigare nämnt är det inom en diskurs aldrig fullt möjligt att göra 

diskurser konstant totalitära, då betydelse aldrig slutgiltigt kan fixeras. I en diskursanalys 

söker en finna de tecken som förekommer tillsammans, dessa bildar tillsammans en 

ekvivalenskedja. Ett exempel på en sådan kan vara när begreppet “kultur” kopplas samman 

med: populärkultur och finkultur, dessa tecken är i sig tomma utan betydelse och får innehåll 

först då de sätts i förbindelse med varandra (Winther Jørgensen och Phillips 2000). 

Antagonism är ännu ett begrepp inom diskursteorin och står för konflikt. Det 

diskursanalytiska perspektivet genomsyras av konflikt och kamp, då diskurser alltid söker 

monopol på sin förklaring (Winther Jørgensen och Phillips 2000). Nedan följer en illustration 

över dessa verktyg, för att ge en vidare förklaring. 
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I figuren ovan (Ringnér 2010) ser vi en diskurs som utmärks av det ovala blåa fältet, bubblan. 

Diskursen innehåller ett visst antal moment som i illustreras visas med gröna tecken (Xxx). 

Deras betydelse är organiserat genom artikulation, d.v.s. den gröna linjen som leder till 

nodalpunkten (NP). Diskursen är tillsluten och utanför bubblan ligger det som kallas för det 

diskursiva fältet. Där finns en mängd med mångtydiga tecken som inte har fått en bestämd 

betydelse i diskursen, dessa tecken kallas element och illustreras med lila tecken (Xxx) i 

illustrationen. 

                           

I bilden ovan ser vi å andra sidan en konkurrerande diskurs, i lila, vilken som även benämns 

som en antagonism. De båda diskurserna har samma nodala punkt, men här har även andra 

tecken artikuleras, vilka representeras av röda linjer. Detta ger följaktligen nodalpunkten olika 

betydelser. Nodalpunkten blir till en flytande signifikant. Flytande signifikanser är för Laclau 

och Mouffe vissa element som i extra hög grad är tillgängliga för diverse till- och 

omskrivningar av betydelser. (Winther Jørgensen och Phillips 2000).  
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Detta syftar till när ett element ersätter ett annat, exempel på detta är hur de de tidigare 

tilltalade medborgare istället, i NPM anda, börjar benämnas kunder. När tecken artikuleras 

sker detta i samband med andra tecken, som vid deras tillsammans, i och med deras 

aktivering, bildar något som kan jämställas vid långa kedjor av mening, även kallat, 

signifikanskedjor (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

För att belysa dessa nodala punkter, element och moment inom NPM diskursen kommer vi att 

presentera en mall, i vilken det döljer sig en rad olika nodala punkter. Detta för att analysera 

de sanningregimer som formar subjekten inom offentlig sektor. 

 

2.7 Metodiskt tillvägagångssätt 

För att uppnå vårt syfte med att söka belysa hur de kulturella och sociala praktikerna kring 

ICE HOT är formade och konstituerade. Samt analysera hur dessa regimer av sanning, som 

NPM konstituerat, formar aktörerna på fältet. Ger detta upphov till att göra en fallstudie av 

ICE HOT. Vilket resulterade i en rad intervjuer av aktörer inom ICE HOT, samt den 

sekundärdata ICE HOT har utgett.  

 

Denna studie bygger på en deduktiv ansats, vilken utgår från att generella teorier sedan 

appliceras på verkligheten. Verkligheten i detta fall är den empiri som är insamlad. En testar 

alltså teorier på verkligheten. Motsatsen till deduktiv är induktiv. I en induktiv ansats utgör 

empirin ett underlag för att skapa ny teori. Detta innebär att forskaren utgår från empiri för att 

skapa teori, vilket i denna studie inte är aktuellt. Denna studie gör inget anspråk på att 

utforma en ny teori genom den data som insamlats (Bryman & Bell 2013). 

 

Undersökningen utgörs av en fallstudie som forskningsstrategi. Den syftar till att tolka och 

försöka förstå ICE HOT och dess kulturella och sociala praktiker, snarare än att mäta 

frekvenser av en specifik företeelse. Fallstudie valdes även då den tillåter användning av olika 

källor där många typer av data och forskningsmetoder kan tas i bruk(Bryman & Bell 2013). 

 

För analysera hur de kulturella och sociala praktiker kring fallet ICE HOT är formade och 

konstituerade har vi intervjua aktörer som på olika vis är kopplade till fallet. Vi kommer även 



 31 

analysera de rapporter, utvärderingar och ansökningar som ICE HOT har publicerat. Detta för 

att söka belysa den sanningsregim som formar aktörerna kring ICE HOT och inom fältet. 

  

Castoriadis, med hans ontologiska institutionella teori, hjälper oss att se bortom den gängse 

institutionella teoribildningen, Hans nyanserade sätt att tala om institutionella begrepp har 

hjälp oss vidga våra vyer, samt finna de faktorer som går att finna bakom NPM. Även 

Foucaults begrappsram och teorier kommer vara en bidragande faktor åt oss för att nyansera 

vår analys. Foucault visar oss med hans verk om makt- och kunskapsrelationer att det är 

omöjligt att nå fram till sanningen, då denna inte går att objektivt skåda då subjektet ständig 

infinner sig inom den diskursiva bubblan. Det finns inget som är sant eller falskt, utan 

Sanningsregimen skapas inom diskursen. Med hjälp av Foucaults verk och teorier ämnar vi 

att analysera den rådande sanningsregimen subjektiveringen och de maktrelationer som går 

att finna inom NPM och i vårt fall. 

  

Mycket inom NPM har blivit en såkallad objektiv sanning, som icke går att förneka. Där 

subjekt sätts i symboliskt våld över denna sanningsregim, samtidigt som det ständigt finns 

politiska strider inom kultursektorn om dess värden. Därför kommer vi att diskutera både de 

politiska och objektiva diskurser som Laclau och Mouffe redovisar. Som tidigare nämnt 

kommer vi också använda oss av vad Laclau och Mouffe kallar privilegierade tecken och 

nodala punkter. Dessa kommer användas som verktyg då de utgör ett centrum, som samlar 

alla tecken och har därmed diskursen kring sig. En diskurs ses på så sätt som en fixering av 

betydelse inom ett område. 

  

Bejeroth och Hasselbladhs modell och teorier kring NPM kommer ligga som stöd för läsaren 

att förstå processen kring NPM som reform och kommer användas i slutdiskussionen som 

material för de resonemang vi för. Vi kommer således analysera vår empiri med metoden 

diskursanalys. I kapitlet där diskursteori behandlas framgick två bilder, vilka illustrerar hur vi 

kommer använda oss av de verktyg inhämnat från Laclau och Mouffes diskursteori 

(Jørgensen & Phillips 2000). Vi kommer att söka efter att se de nodalpunkter och dess 

element som framträder i intervjuerna samt sekundärdata. Genom detta kommer sedan 

Foucault samt Castoriadis teoretiska perspektiv hjälpa oss att analysera det som 

diskursmetoden hjälpt oss finna och se hur subjekt och makt positionen är fördelade och 

konstituerade i fallet. Bejeroth och Hasselbladhs modell kommer sedan hjälpa oss att måla 
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upp NPM framfart inom denna sektor och ligga stöd åt läsaren att förstå hur NPM har 

utvecklats. 

2.8 Material & Urvalsram 

Då det är omöjligt för oss att på ett fullständigt sätt skapa en förståelse kring ett fälts 

sanningsregim kommer vi att begränsa oss till att analysera 10 intervjuer, 2 rapporter och 3 

ansökningar. Intervjuerna, vår primära data, gjordes i samband med den senaste plattformen, 

ICE HOT Oslo 2014. Rapporterna eller utvärderingarna och ansökningarna, vår sekundära 

data är från ICE HOT Stockholm 2010 och Helsingfors 2012. 

  

Urvalet för primärdata d.v.s. intervjuobjekten gjordes genom att undersöka deltagarlistor för 

Oslo 2014, Helsingfors 2012 och Stockholm 2010. Det var ett viktigt kriterium att personerna 

vi kontaktade skulle befinna sig på ICE HOT Oslo i december 2014. Utifrån deltagarlistorna 

valde vi slumpmässigt ut ett 30-tal personer som vi kontaktade. Av dessa intervjuade vi 10 

aktörer inom dansfältet. Dessa aktörer var bland annat koreografer, organisatörer, köpare och 

agenter. 

  

Beträffande sekundärdata valde vi de rapporter som hittills finns tillgängliga på ICE HOT’s 

hemsida. Ansökningarna valdes genom bekvämlighets urval, då det var de ansökningar som 

vi fick tillgång till.  Vidare baseras diskursanalysen på sammanvävningar av både primär och 

sekundärdata. 
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3. ICE HOT Nordic Dance Platform 

I detta kapitel kommer vi presentera och analysera fallet ICE HOT. Vi kommer framförallt 

fokusera på att belysa de idéer som ligger bakom ICE HOT. Är ICE HOT en “produkt” av 

den diskurs som vi beskrivit som NPM? Hur avspeglas NPM i fallet ICE HOT? Kapitlet 

kommer att baseras på primär och sekundärdata hämtade från våra intervjuer och insamlade 

dokument så som bidragsansökningar. 

 

3.1 Fallet ICE HOT 

ICE HOT Nordic Dance Platform är ett show case för Nordisk samtida dans. Plattformen äger 

rum vartannat år och skapades för att presentera nordisk samtida dans till en internationell 

publik. En har som mål med ICE HOT att stödja och främja nordisk samtida dans i ett 

internationellt sammanhang samt öka samverkan på ett nordiskt plan. Plattformen ska även 

bygga och stärka kompetenser inom fältet och utveckla strukturer och plattformar för ett 

internationellt samarbete och samproduktion. 

 

Första plattformen var 2010 i Stockholm, andra 2012 i Helsingfors och senast i Oslo 2014. 

Nästa plattform kommer äga rum i Köpenhamn 2016 och sist ut i projektet är Reykjavik 

2018. Plattformsprojektet befinner sig just nu mitt i sin planerade 10 års period som skapades 

på initiativ av olika dansinstitutioner från de nordiska länderna. Under plattformen visas 

föreställningar och presentationer av koreografer och danskompanier som på olika sätt har 

anknytningar till Sverige, Norge, Danmark, Island eller Finland. 

  

ICE HOT har som ambition att utveckla konstnärlig kvalitet, produktionskvalitet och 

kompetens samt att öka rörligheten och internationellt nätverkande. Dessutom vill en 

expandera arbets- och inkomstmöjligheter tack vare gemensamt varumärkesbyggande och 

delade investeringar. Projektet styrs av fem olika parter från de nordiska länderna och leds av 

de olika parternas konstnärliga ledare. Parterna är alla, för sitt land, centrala och väl 

etablerade dansinstitutioner som i sig representerar olika positioner inom fältet. Parterna är 

Dansens Hus i Stockholm, Dance info Finland i Helsingfors, Dansens Hus i Oslo, 

Dansehallerne i Köpenhamn och Performing Arts i Reykjavik.  
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Idén kring att skapa en nordisk plattform för samtida dans uppkom då länderna tidigare skapat 

nationella show-cases, men inte lyckats locka en tillräckligt stor internationell publik. En 

publik som främst består av professionella inom dansfältet, så som presentatörer, 

konstnärligaleder, producenter, koreografer och så vidare. En av anledningarna till att en inte 

lyckats fånga den önskade publiken ansåg en vara på grund av konkurrensen från andra 

dansplattformar. ICE HOT lockar dock inte enbart en internationell publik utan har även 

blivit en viktig mötesplats för nationella aktörers nätverkande. Plattformen uppfyllde ett hål 

på marknaden och blev en marknadsåtgärd. 

  

När den första plattformen skulle arrangeras i Stockholm 2010 fanns det ingen finansiering. 

Det enda som fanns var en idé om en nordisk plattform för samtida dans. Dansens Hus, som 

var huvudorganisatör, hade i sitt regleringsbrev från kulturdepartementet som uppdrag att 

fokusera på internationalisering. Detta fokus på internationalisering hade en lyckats med 

enligt Kulturdepartementet och utdelade ett slags extra prestations bidrag till Dansens Hus. På 

så vis kunde en skapa en betydligt större pilot av ICE HOT än vad som var tänkt från början. I 

samband med att detta skedde, pågick den första utlysningen som var en öppen 

ansökningsinbjudan till samtliga nordiska länder. Intresset för att delta visade sig vara stort. 

Programläggarna mottog nästan 200 ansökningar från Sverige, Finland, Norge, Danmark och 

Island. En satte samman en internationell, hemlig jury som fick ett rådgivande uppdrag under 

urvalsprocessen och riktlinjer och kriterier uppsatta av ICE HOT’s styrgrupp. Den 

internationella juryn bestod av människor ifrån dansfältet med blandad kunskap och smak. 

Juryn tillfrågades bara som artistiska rådgivare och ombads bara att ge en lista på de artister 

och danskompanier som de ansåg vara mest intressanta efter att ha sett deras DVD och tagit 

del av deras skriftliga presentationer.  Juryn överlämnade 36 rekommendationer till 

programläggarna och de Nordiska partnerna. På grund av det stora antalet rekommendationer 

behövde de Nordiska och lokala programläggarna göra ett sista urval baserat på scenernas 

tillgänglighet, tekniska förutsättningar och typ av dansföreställning. Efter denna urvalsprocess 

var 21 föreställningar kvar. För att även inkludera de 15 rekommendationer som föll bort 

beslöt ICE HOT parterna att skapa ett sidospår för den artistiska programläggningen som fick 

namnet More, More, More, vilket erbjuder dessa koreografer att presentera sina verk med 

DVD, tal och/eller dans under 15 minuter. 

 

More is a concept for visual presentations. The concept gives the selected artists 15 minutes 

time to present their work off-stage, with speech and slide shows, video clips of 



 35 

performances or with movement. The form of presentation is up to the artists, but the time is 

limited. 

 

Enligt ICE HOT visade sig programpunkten More more more som väldigt populär och efter 

debuten i Stockholm har den varit en stående punkt i programmet. I utvärderingen av ICE 

HOT i Helsinki hade;  

 

the guests rated this program section with an average number of 4,08 on the scale from 1 to 5. 

The total number of audience in the three sessions was 212. 

 

3.2 Analys av idéerna bakom ICE HOT 

För att förstå i vilken tid och värld ICE HOT skapades vill vi återkoppla till den diskursiva 

domän som konstituerade diskursen magma. 2009 års Kulturproposition, Tid för kultur. Som 

nämnts i introduktionen av denna studie är detta en utveckling som har pågått decennier 

innan, men blev i och med propositionen förkroppsligad i direktiv. Dessa idéer och direktiv 

kring kulturens ekonomisering går att skönja i såväl ICE HOT’s syfte tillika 

plattformsformatet som fenomen. Idéer kring kvalitet, internationalisering, samverkan, 

marknads- och exportåtgärder är något som är fundamentet för de mål ICE HOT har tillskrivit 

sig. Alla, vilka uppfyller en funktion till den värld som har skapats av NPM diskursen. 

  

Som bekant anordnades ICE HOT första gången i Stockholm, december 2010. Det var de 

konstnärliga ledarna på Dansens Hus och Danceinfo Finland som kom på idén att 

sammanföra de nordiska länderna under en och samma plattform. Länderna hade tidigare inte 

lyckats locka en tillräckligt stor internationell publik med sina separata plattformar. 

  

“Det funkar inte att bara skapa en svensk, eller en finsk, folk kommer inte”. 

  

Förutom idén att sammanföra de nordiska länderna under en och samma plattform ansågs det 

att detta skulle mätta ett behov hos koreograferna. Som annars har svårt att komma ut på turné 

samt att det fanns för få scener och visningstillfällen nationellt. 

  

“I Sverige finns det för få scener och för lite publik”. 
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En ansåg även att det är logiskt att ha ett internationellt fokus då  koreograferna redan skapar 

internationella produktioner. Då det, som tidigare nämnt, finns för få visningstillfällen här 

hemma. Genom ICE HOT kunde en skapa speltillfällen både nordiskt och internationellt. En 

kunde därför se; 

  

“[…]ICE HOT som en marknadsåtgärd för att söka inkomster för koreografer och dansare”. 

  

Inom alla de ovannämnda citaten döljer sig ett kluster av idéer, lånade från näringslivet. Det 

finns i samtliga, en stark tilltro till marknaden, som lösningen till problem kring kulturens 

ständiga “brist på resurser”.  Danskonsten manifesterar sig här som en “produkt”, en produkt 

som ska skyltas och säljas på en marknad. Detta grundar sig, som nämnt i kapitlet om NPM, i 

marknadsmekanismer som den mest effektiva formen av organisering. Vi kan även skönja hur 

subjektspositionen i detta gör att människorna som verkar inom detta fält blir till köpare och 

kunder. Till entreprenörer, som ska konkurrera och slåss på en kvasimarknad för att på så vis 

legitimera sitt eget värde. 

 

När den första plattformen skapades fanns ingen finansiering utan bara denna idé om att 

skapa ett nordiskt samarbete. I början av 2010 fick Dansens hus 1 miljon extra av 

Kulturdepartementet, 

  

“För att vidareutveckla sina goda internationella samarbeten.”. 

  

Att uppfylla mål inom verksamheten belönas alltså med en prestationsersättning. 

Verksamheten får på så vis en “sporre”. Här kan vi skönja hur styrning och kontroll 

uppenbarar sig i och med att domänernas krav uppfylls. Detta genom att erbjuda ersättning 

kopplad till måluppfyllelse efter uppnådd prestation. Ett karakteristiskt NPM drag. Dessa 

idéer baseras även på en tilltro till revision och tanken om att internationalisering bidrar till att 

ge “kulturlivet bättre möjligheter att  utvecklas samt att samspela och fördjupa kontakterna 

med andra länder”(Kulturdepartementet 2009, s. 31) Alla pengarna gick förvisso inte direkt 

till ICE HOT, men det var behövligt när intresset för plattformen visade sig vara stort ibland 

koreograferna. En hade förväntat sig ett betydligt mindre intresse och hade räknat med att få 

in runt 50 ansökningar. Istället fick de ca 200 ansökningar till första uppsättningen av ICE 

HOT. Tack vare den extra miljonen kunde de bygga ut plattformen från 5-8 verk till 21 verk 

och 15 presentationer. Miljonen användes också för att skapa en grafisk profil för ICE HOT i 
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form av en isbjörn och de byggde upp ett varumärke kring denna grafiska profil. Isbjörnen var 

mycket populär och ansågs till mångt och mycket att den grafiska profilen hade mycket att 

göra med att så många fler internationella gäster än de hade räknat med, dök upp till ICE 

HOT Stockholm. 

  

Vi anser att varumärkesbyggande egentligen inte är något nytt för varken konstnärer eller 

organisationer inom kulturfältet. En kan dra paralleller med att skapa ett namn för sig själv på 

fältet, att bli erkänd. Vad en däremot kan skönja är att just kalla det för “varumärke” och 

“varumärkesbyggande”. Återigen förkroppsligas idéer kring tron på en marknad och 

marknadsmekanismen. Vi ser det som tecken på ett paradigmskifte inom kultursektorn där 

ICE HOT blir ett verktyg för att bära upp och profilera ekonomiska värden. Värden vilka är 

inneboende i alla av NPM diskursen slagord. Vidare kan vi se hur NPM bevisligen döljer sig i 

språket. Det som Köping et al (2009)  beskriver som luddiga begrepp, beskriver Castoriadis 

som magmatiska logiker och ontologier, definierbara men inte definierade i sig. Det vill säga i 

begrepp som varumärke, export och internationalisering döljer alla en begreppsförflyttning 

mot ekonomiska imaginära betydelser, en tro på rationalitet, effektivitet, pengar och marknad. 

  

3.3 ICE HOT’s pengaflöde 

Eftersom de nationella strukturerna för de olika parterna inte är jämförbara har det varit av 

stor vikt för parterna inom ICE HOT att hitta en rättvis ekonomisksamarbetsmodell. 

Dessutom så sträcker sig projektet över flera år vilket innebär att det var betydelsefullt att 

finna en basfinansiering som vidare kan kompletteras av nationell finansiering, 

sektorsöverskridande finansiering och privatfinansiering. Basfinansieringen består, efter 

ansökan 2011, av bidrag från Nordiska ministerrådet. Detta bidrag, som är på 150 000 Euro 

per år, delas ut varje år fram till 2018. Det land som håller i plattformen är ansvarig för sin 

egen budget för att arrangera ICE HOT. Budgeten består till del av nationell finansiering, från 

värdlandet, och en del från de andra nordiska parterna. En typ av finansiering kan till stor del 

också vara baserad på samarbetet mellan lokala institutioner. Resurser, såsom personal, 

teknisk utrustning, utrymme etc. som del av värdlandets organisation och lokala arrangörer, är 

avgörande förutsättningar för utförandet av evenemanget. Privat finansiering, antingen från 

sponsorer eller från privata stiftelser, täcker en liten del av budgeten.                   
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ICE HOT har funnit flera vägar att finansiera sin verksamhet. Även detta återspeglar 

kulturens ekonomisering och de krav som ställs på organisationer att de ska bli mer 

autonoma. Att ansöka om pengar handlar om att kunna uttrycka sig och argumentera för sin 

sak, men det handlar också om att på ett framgångsrikt sätt inge förtroende för verksamhetens 

eller projektets genomförande. I de ansökningar som vi studerat finner vi en stark 

argumentation till det vi tidigare nämnt om internationalisering, men även argumentation 

kring det behov som finns för en plattform som just ICE HOT. 

  

“By offering a compact and effective way of seeing what is going on in the region, we hope to 

attract wide range of guests and create a platform for exchange between Nordic and 

international guests. Nordic platform will also bring together the knowhow and contacts of 

all partners to create buzz around the Nordic dance.” 

  

“ICE HOT är en plattform som under fyra dagar på tre scener runt om Stockholm - 

presenterar nordisk samtida dans av högsta kvalitet.” 

  

Vi återfinner begrepp i ansökningarna som kan härledas från 2009 års Kulturpropositionen 

interventioner. Begrepp som kunskap, samverkan, utbyte och kvalitet är alla idéer om hur 

statliga myndigheter och institutioner ska arbeta. I vidare mening är Kulturpropositionen ett 

styrdokument för hur alla organisationer inom fältet för kultur bör agera utifrån. Vi för en 

djupare diskussion kring konsekvenserna av detta i vår slutdiskussion. 

                                                                                                                              

3.4 Internationalisering, jury & konstnärligt program 

Plattformens konstnärliga program väljs ut av en extern jury. Juryn har bestått av välkända 

dansexperter från hela världen, dock ingen från de nordiska länderna. Enligt en av ICE HOT’s 

organisatörer och grundare berodde detta på att de skulle verka; 

  

“som representeranter för dagens globala marknad för samtida dans.” 

  

Även att, 
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“Målet var att visa och exportera och möjliggöra spridning av nordisk samtida dans. Därför 

var det viktigt för oss att faktiskt veta vad resten av världen ville köpa, vad var relevant för 

dem?” 

  

Att ICE HOT värnar om de internationella och globaliserade aspekterna är på intet sätt nytt, 

då detta är ett genomgående tema för plattformens existens samt fenomen. Detta kan 

återkopplas till tidigare diskussion om tron på marknaden och marknadsmekanismer. I vidare 

mening får detta således en stor plats i en av plattformens mest väsentliga delar; den 

konstnärliga gallringen. Inom konst och kulturfältet har professionen präglat urvalsprocessen 

sedan länge. Men här kan vi se hur den diskursiva ordningen skapar sin egen professionalitet, 

begrundad på NPMs paroll. En kan skåda hur all social praktik subjektiveras inom diskursens 

ordning, och professionens med dennes expertis faller således som lätt offer, och blir den 

perfekta fanföraren till vad Townley kallar för abstract management. Juryn följer explicita 

mål kring vad som ska väljas ut och icke. Dessa mål kan i mångt och mycket ses som 

universella, det vill säga krav på hög konstnärlig kvalitet, etc. Vilka alla kan härledas till den 

magmatiska logiken-ontologin. Frågan är dock om juryn på samma sätt är utbytbar, likt de 

managers som Townley presenterar? 

  

Det valdes ur 3 jury medlemmar, 2 från europeiska länder och 1 från ett utom-europeiskt 

land. Detta motiverar organisatören med 

  

“att dansvärlden är en bransch där din personliga smak definierar vem du är som konstnär 

och programläggare” 

  

Kriterierna var att juryn skulle besitta en bred kompetens, de skulle komma från institutioner 

och de skulle vara programläggare med makt att handla. Viktigt var även att det fanns en 

spridd konstnärligsmak i gruppen. Juryn var således internationell men även anonym. Idéen 

bakom var att försöka minimera de maktstrukturer som döljer sig under ytan för den 

personliga smaken. Om de som programläggere även skulle besitta smakmandatet så skulle 

deras makt bli alldeles för stor. 

 

Inom konstfältet florerar begreppet smak och vem som besitter makten att inne ha denna 

smak blir således de som väljs ut som jury. De inom fältet som har tolkningsföreträde. Här 

har ännu inte den ekonomiska logiken tagit över och smaken anses inte vara ett “problem”. 



 40 

Det vill säga det är fortfarande indirekt accepterat  att låta sig styras av sin personliga 

uppfattning, objektivitet anses inte vara något som måste hanteras, snarare upphöjas. 

  

En valde således att ta in en extern jury, som skulle förbli anonym. Första året var den helt 

hemligt, andra åter presenterades den under plattformen och senaste plattforms juryn 

presenterades några månader innan plattformen ägde rum,  dock efter urvalsprocessen. Här 

kan vi se hur ICE HOT som organisation sökte till en början att verka som en antagonism 

inom detta område, och jobba inom den konkurrerande diskursiva bubblan. Men i den 

rådande NPM kontexten kan vi se hur en förskjutning från dess primära mål verkar tillsynes 

omöjlig. ICE HOT har år efter år tvingats kuva sig under NPMs premisser kring transparens. 

Transparens har varit ett genomgående tema i denna studie, och har presenterats på en mängd 

olika sätt för hur den ligger till vikt för formandet av sociala praktiker. Dessa tankesätt kring 

transparens kan påvisas utifrån Powers diskussioner kring “The Audit Society” och hur allt 

ska vara mätbart eller åtminstone “check-able”. Även Foucaults Panopikon ger oss 

resonemang kring transparens. Eller som professorn i företagsekonomi Lars Stannegård 

beskriver i sitt inledande kapitel “Kvalitet på modet” i Den omätbara kvaliteten utvecklingen 

för den offentliga sektorn på följande sätt. 

  

Det ska bli lättare för yttre bedömare att just bedöma verksamheter. Insynen skall bli bättre, 

kvalitetskriterierna skall göras explicita, kvaliteten skall mätas och allt som tidigare varit dolt 

skall ut i ljuset. (Stannegård 2013: 19) 

  

Detta leder oss vidare in på en intressant aspekt i denna diskussion. Vilket är att ICE HOT 

fick kritik från Konstnärsnämnden, som ansåg att det var problematiskt att konstnärerna inte 

känner till urvalskriterierna, vilket enligt dem skulle vara ett kvalitetsproblem.  Här kan vi 

återigen se hur ICE HOT till en början subtilt ställde sig emot den högst rådande diskursen på 

fältet. Men blev allt mer inpetade till diskursen mittpunkt, och här av organ med en direkt 

koppling till politikens domän. I de kriterier som Konstnärsnämnden är ute efter definieras 

normaltsett vad som faktiskt ska uppnås. Vad behöver konstnärerna göra för att bli valda etc. 

Återigen en form av mätning och krav på transparens. En bidragsmyndighet som med 

uppdrag att uppfylla vissa mål i förhållande till regeringens och kulturpropositionen direktiv. 

Om inte Konstnärsnämnden vet vilka krav som ställs för att deras konstnärer ska få deltaga i 

ICE HOT blir det för dem problematiskt att redovisa i förhållande till sin egen verksamhet. 
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Alla inom den sociala praktiken tvingas följa den diskursiva ordningen. Annars blir det fel i 

ledet och dominobrickorna börjar troligen rasera. 

 

4. Analys av diskursens “Slutprodukter” 

Denna del är likaledes grundad på primär och sekundärdata. Framförallt handlar denna del om 

att söka belysa formandet av subjekten inom diskursen, och hur diskurser har format 

maktrelationer på fältet. En skulle kunna likna denna del vid analys av “slutprodukter” som 

talar och påverkas av NPM diskursen.  Analysen kommer grunda sig på de tidigare nämnda 

NPM principer. Utifrån dessa principer har vi sedan formulerat några bubblor inom NPM 

diskursen, och det är utifrån dessa som vi diskuterar kring några nodalpunkter i de styckena 

nedan. 

4.1 ICE HOT’s nya språk 

Som Köping et al. (2009) nämner, är det luddiga språket ett tydligt karaktärsdrag för NPM 

diskursen. Diskursen är fylld av luddiga begrepp, den magmatiska logik-ontologin, där det 

ständigt råder en kamp om tolkningsföreträde och försök till att låsa begreppen till diskursen 

vinning. Men dessa luddiga begrepp ger även det möjlighet för alla att finna dem relevanta, 

och det råder en diffus konsensus kring begreppen, men där begreppen ständigt är i kamp för 

subjektens tolkningsföreträde. De begrepp som tidigare användes inom de 

marknadsorienterade fälten har i och med NPM även sökt sig till nya områden.  

Vi urskilja hur samtliga, i intervjuerna likväl i sekundärdata, är tyglade inom det nya språket. 

Vissa ord upplevs dock vara problematiska och det verkar som en använder olika språk 

beroende på vem en talar med. Ett exempel på detta är vad en kallar plattformen för, eller vad 

den är. Att exempelvis nämna ordet export var otänkbart i kretsarna kring konstnärerna  

 

“Då skulle konstnärerna bli galna”. 

 

 I vissa fall använder en begreppet buyers, d.v.s. köpare, och i andra fall presenters, 

presentatörer. Här verkar det också finnas en förvirring kring vilket begrepp en ska använda. 

Vad de “köpare” som vi intervjuade själv kallade sig skiljde sig också. Ibland kallade en sig 
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helt okritiskt för “köpare” och ibland var det med glimten i ögat.  Ett tredje exempel på “olika 

språk” är begreppen mässa och plattform. Ingen kallar ICE HOT för mässa, men jämför den 

med liknande evenemang som de kallar för just mässor. 

 

“Det är skönt att ICE HOT, tillskillnad från Tanzmesse inte känns som en marknadsplats”. 

 

Att en verkar ha svårt att “välja språk” eller begrepp kan bero på att den ekonomiska logiken 

inte alltid är entydig, den är i ständig konkurrens med den konstnärliga. 

Ett ytterligare exempel på ett luddigt begrepp som förkom i de intervjuer vi gjorde var 

effektivitet.  “Personlig kontakt under dessa plattformar är mycket viktig och jag har funnit ett 

effektivt sätt att prata med folk som nyss såg mitt arbete”. Koreografen tycker att 

plattformarna skapar effektiva nätverk och att hen har lärt sig ett bra sätt att prata med 

köparna. Koreografen använder alltså ett visst språk i ett visst sammanhang. Hen har lärt sig 

ett språk som hen annars inte varit van att använda. I vidare mening innebär detta att 

diskursen har gått in och etablerat sig hos the work regim. De professionella, som Bejerot och 

Hasselbladh utrycker det, har mobiliserat sig i sin egen kontroll. Diskursen har, genom den 

nya språket inom den offentlige sfären, etablerat ett nytt maktförhållande mellan control och 

work regims.  Pierre Bordieu (1993) presenterar detta som “symboliskt våld”. Det symboliska 

våldet, ett mjukt våld, är ett våld som varken känns eller syns för dess offer. Detta kan 

förklaras vidare med att de inom diskursen, för att ens tänka en tanke, är hänvisande till de 

dominerande gruppernas tankestrukturer, till diskursens ordning. De som besitter relationen 

makt/kunskap får såldes gehör, och har tolkningsföreträde. Andra sätt att tänka och tala är 

otänkbara. För att få gehör i en diskurs är det oftast detta våld en utsätts för och gehöret blir 

således modest. En tvingas att prata i detta språk som är format av den dominerade 

sanningsregimen. Hegemonin i sin fulla prakt. 

 

4.2 Kvalitet & Valfrihet - transparens & utvärdering 

Ett av NPM slagord, kvalitet, huserar även inom fallet. Kvalitetsbegreppet återfinns bland 

annat i ICE HOT’s mål, men nämns även när det kommer till urvalsprocessen. Detta går, som 

nämnt i principerna av Agevall, hand i hand med begrepp som valfrihet. Då dessa begrepp 

kan ses som nodalpunkter är fokus på de moment som omger begreppen av stort intresse, här 

kan en skönja kravet på transparens, vilken inom fallet anses stort av såväl koreograferna som 
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branschfolket. En agent visar en tydlig ståndpunkt då hen pratar om betydelsen av 

danskonstens eko. Enligt hen är det här av stor vikt att mäta publiksiffror, då det är 

skattebetalarna, folket som betalar. Det blir då viktigt att produktionen skapar ett eko, ringar 

på vattnet - konsten måste alltså ge något till publiken. Här kan vi se hur båda nodalpunkterna 

kvalitet och valfrihet döljs under ytan och manifesterar sig i krav på transparens och 

utvärdering. 

 

Å andra sidan höjs även motdiskurser, som återigen manifesterar NPM inom fältet, då en vilja 

mot mätning utan nummer även framstår som stor och eftertraktad. Det talas alltså i många 

fall om en utvärdering, antingen i statistik och siffror, eller i mer mjuka värden. Men, det går 

att se att grunden, ett krav på transparens, döljer sig bakom både. Oavsett om det är krav på 

statistik och siffror, eller mjuka och kvalitativa sådana, döljs kravet under ytan. Audit Society 

är på ingalunda sätt nytt, som vi nämnt konstaterade Power dess framväxt redan under 80-

talet, men är kan vi skönja hur den har blivit till verklighet och en rationaliserad 

institutionaliserad norm, som verkar för den magmatiska logiken-ontologin. 

  

“For me the format makes sense. It would be interesting to know the statistics.” 

  

Återigen en vilja mot uppföljning och utvärdering. Ett flertal av våra intervjuobjekt var 

tydliga med att visa att detta var för dem av vikt, för att vidare kunna motivera för deras 

deltagande. En vill ha rapporter och statistik på vad som får folk att köpa. Intressant är att 

detta kommer ifrån en av koreograferna som vi intervjuade. Återigen kravet på transparens. 

Att få veta när ett verk blev sålt och när någon köpte. 

  

En av organisatörerna till ICE HOT sade att kravet angående en transparens gentemot juryn 

har ökat för varje gång, vilket vi även belyst i kapitlet ovan. Tanken var från början att hålla 

den anonym, för att påvisa tilliten till professionen. Men de har tvingats att för varje gång visa 

mer och mer transparens kring juryn. En kan skåda bakomliggande viljor till varför. 

Koreograferna å ena sidan vill åt transparensen för att veta varför de blev eller icke blev 

antagna. Branschfolket å andra sidan för att veta om det ens är relevant att ta sig dit, då de i 

juryn representerar olika smaker.    

  

“For me, it is important to know who chose the program” 
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Citatet ovan är exempelvis från en köpare som för oss konstaterar detta. Här visar sig återigen 

en maktrelation tydligt där subjekten i de olika lägren är formade. “Varje samhälle har sin 

sanningsregim” skriver doktoranden Magnus Hörnqvist i Foucaults maktanalys. De som har 

kunskapen och äger sanningen har därigenom även makten. Juryn är onekligen i en 

maktrelation, vilken formar subjekt hos såväl koreograferna som köparna. Juryn bör dock 

sammanfogas med profession. Men som inom NPM diskursen sakta blir nedbruten och 

raserad av dess företagsekonomiska modeller. Professionen, i detta fall juryn, tvingas från alla 

håll att genomskådas av transparens. Vilken sätter professionen i en subjektsposition där dess 

profession elimineras och där tilliten försvinner allt mer. För “kunden” måste ju veta att den 

får “kvalitet”. Koreograferna måste veta varför de blev eller inte blev valda. Samtidigt finns 

den andra sidan av myntet, där juryn, tillika köparna som bedömer projekt i fråga om kvalitet, 

samt köper projekt i frågan om kvalitet, också befinner sig i en maktposition. Där kritik mot 

kvalitetsbegreppet blir försvårad då kritikerna inte äger samma kunskap men ändå utgår från 

samma sanningsregim. Koreografernas subjektsposition blir här underordnad till juryn samt 

köparna. För dem ger transparensen en tydlighet till kriterierna för kvalitet hos båda parter. 

Denna ovisshet kring kvalitet och de två parters kunskap kring kvalitet ger dem 

tolkningsföreträde, där koreograferna får anpassa sig utan en chans att påverka, då deras 

tolkningsföreträde i denna kunskap/maktrelation är mer eller mindre obefintlig. Men återigen 

är detta en av de spelregler som samhället behöver, den som NPM raserar - professionen. En 

kan skönja hur koreograferna, konstnärerna, allt mer kräver en transparens för att säkra sin 

egen position. Men då de samtidigt gör detta utsätter de professionen för fara. I slutändan, 

måste en inte bara lita på professionens kunskap inom området? Detta krav på transparens är 

ett av diskursen mest starka nodalpunkter. I vilken det är svårt att säga emot. Men även om 

det inte går att säga något om effekterna som avspeglar hos professionen ännu, kan en skönja 

hur det tenderar att gå åt ett negativt håll. 

 

4.3 Internationalisering & internationella närverk 

I kulturpropositionen från 2009 var ett av målen att “främja internationellt och interkulturellt 

utbyte och samverkan”(Kulturdepartementet 2009, s. 26). I takt med att kulturindustrin blir 

mer globaliserad, vinner den ekonomiska logiken mark, skriver Köping et al. (2009)  ICE 

HOT beskrivs just som en plattform som skapades för att presentera samtida dans till en 

internationell publik. En publik som i mångt och mycket främst består av köpare. Plattformen vill 
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öka rörligheten och internationellt nätverkande samt expandera arbets- och 

inkomstmöjligheterna för verksamma inom fältet.  

 

“Därför kan man säga att ICE HOT var en marknadsåtgärd”, 

 

anser en av organisatörerna. Det finns enligt en av de vi intervjuade, för få visningstillfällen 

för verk i Sverige och genom ICE HOT så skapas speltillfällen både nordiskt och 

internationellt. Eftersom att målet var att visa samt exportera samtida dans blev det viktigt för 

arrangörerna att veta vad resten av världen ville köpa, vad var relevant för dem?  Foucault 

menade, som tidigare nämnt, att dem som besitter kunskapen äger också sanningen och har 

därigenom även makten. Detta innebär att när arrangörerna vill erfara vad den internationella 

köparen har för krav, använder de sig av en internationell jury som besitter dessa kunskaper. 

En känner ett krav för att anpassa sig till den internationella marknaden. En kan här se hur 

ICE HOT som fenomen själva befinner sig i en subjektsposition, där dem lär anpassa sig till 

den en större kontext, för att höras på denna “marknad av plattformar”. 

  

Att få möjligheten att nätverka lyfts ibland alla dem som vi intervjuade. En möter folk från 

hela världen och får möjlighet att diskutera “the lay of the land”. Det handlar om att träffa 

folk, bli sedd och se andra. Flera anser också att nätverkandet genererar mer än själva 

uppträdandet. Jämförelsevis finns det få andra möjligheter och som frilansare ser klimatet 

annorlunda ut idag än för 10 år sedan. Som tidigare nämnt menar en koreograf; 

  

“ICE HOT och liknande plattformar hjälper oss att hantera den värld eller det klimat som 

finns och har skapats för frilansare, ett hårt klimat.” 

  

Att för koreografer skapa danskompanier, som en tidigare kunde göra, är idag i stort sätt 

omöjligt. Kulturen i den offentliga sfären blir allt stramare och den tvingas till allt större 

besparingar. Detta gör det allt viktigare att tala om andra ekonomiska alternativ än de 

offentliga medlen. I och med den hegemoniska NPM diskursen, med dess ekonomiska 

incitament tvingas kulturaktörer att vidga sina vyer - att vidga sin marknad. Dels då detta krav 

blir allt mer påtagligt, men även för att nå en större publik. Vidare, om vi tidigare nämnt bör 

konsten ut till publiken, för att på så vis visa sin legitimitet, och kanske i slutändan kunna 

legitimera sig själv inom de offentliga ekonomiska väggarna. I och med detta formas de som 

subjekt i att tänka internationellt, det krävs alltså ett internationellt tänkande av sitt 
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konstutövande, de måste legitimera sig hos publiken för att få pengar av ett bidragsgivande 

organ. Samt legitimera sig inom NPM diskursen, hos de offentliga verksamheterna, för att 

påvisa sin vilja mot en mer självständig syn på pengar. 

  

4.4 Publiken i centrum 

Det spelade ingen roll vem vi intervjuade, alla ansåg att publiken var mycket viktig i 

förhållande till konsten. Koreograferna betonar ofta att det är för publiken som de skapar sina 

verk, men att den publik som befinner sig på ICE HOT inte är en “riktig” publik. En 

koreograf väljer att använda begreppet “key-chains” om de branschmänniskor som är där för 

att köpa verk till sina mässor, festivaler, biennaler etc. När the “key-chains” är publiken så 

uppstår det flera frågor som “gillade de mig?”, “kommer de nästa gång, om inte vem kommer 

då?”. Koreografen betonade även frågan angående att möta “key-chains” behov; “vad vill de 

köpa?”. Vidare anser hen att det är ett stort dilemma att inte kunna vara användbar för dessa 

“key-chains”. Vad gör detta mot professionen? Fokuserar koreograferna mer på output än 

input, fokus på vad som ska uppnås eller vad kunden vill ha? Här blir frågan om 

maktrelationerna i detta sammanhang intressant. En kan då utforska om koreograferna 

subjektifieras i och med deras position och ställningstagande mot “key-chains”. Kan det gå så 

långt att detta även påverkar konstformen? 

 

I fallet ICE HOT blir det tydligt att köparna, kunderna är publiken. Detta blir tydligt när vi 

träffar en annan koreograf som menar att en når den riktiga publiken genom att faktiskt visa 

det för de köparna som finns på plattformen. Även fast det inte är den typen av publik som 

brukar finnas på exempelvis en festival, så innebär det kanske en till köpare som ser verket 

och förstår det, som delar ens passion och som i slutändan leder till att möta publiken. 

En köpare menade på att hen måste tänka mycket på, när hen köper ett verk, om koreografen 

är känd eller inte. Hen menade att det var väldigt svårt att finna en publik om så inte var 

fallet. “Det handlar inte bara om kvalitet på arbetet utan det finns en massa andra faktorer 

som avgör om en blir köpt eller inte. Hur ska jag kunna finansiera min verksamhet om det 

inte finns en publik”. Innebär detta att koreografer ska bli mer marknadsmedvetna? Är det 

koreografernas uppgift att tänka på vad som kan generera en publik? Borde detta 

administratörer och marknadsförares uppgift? 
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Som vi i stycket 5.2 nämner som var ett av intervjuobjekten där i egenskap av agent och hen 

ansåg att danskonstens eko handlade om publiken. Hur många var där? Kommer personen 

igen och hur sprids ordet vidare? Hen menade att som publik spenderar en både tid och 

pengar på att se en viss föreställning. Det innebär att publiksiffror är något av det 

intressantaste en kan mäta. Eftersom skattebetalarna, folket, betalar är det viktigt att 

produktionen skapar ett eko. Konsten måste ge något till publiken, annars finns det ingen 

relevans för kulturen. Här kan en skönja en stor nyttoaspekt. Mäter vi höga publik siffror 

innebär det då automatiskt att en uppfyllt denna nytta? Detta kan kopplas till att en försöker 

mäta det inom organisationer som är mätbart, vilket skapar en diskurs om vad som är viktigt. 

Tycker denna agent verkligen att publiksiffrorna är viktiga, eller är det ekot som är viktigt och 

i så fall hur mäter en det? Kulturen ses som ett instrument för att uppnå andra saker och 

Belfiore sammanfattar sin artikel Auditing Culture från 2007 med att det finns en god chans 

att den instrumentella kulturpolitiken, som startade som ett försök till att få kulturen att 

överleva, blir en politik som istället utrotar kulturen. En politik som inte bara utrotar utan 

även underminerar kultursektorns legitimitet gentemot samhällssyftet. Belfiore menar att en 

mer hälsosam övning för kultursektorn hade varit att undersöka vad som faktiskt gör konsten 

värdefull för samhället. Istället möts sektorn nu utav extremt stora förväntningar som den har 

svårt att leva upp till (Belfiore, 2007).   

 

Att vad som i sig gör konst unikt är förmodligen väldigt svårt att mäta i publiksiffror. Vidare 

kan en koppla personens argumentation till att sannings regimen har format subjektet. Det är 

svårt att inte röra sig i mitten av diskursen. På så vis är det svårt att ens förflytta sig till 

kanten, även fast personen i fråga gör ett försök när hen argumenterar kring konstens eko. 

NPMs nodalpunkter är luddiga, men ändå självklara och de går inte att säga emot. Vidare för 

vi längre fram, en diskussion kring NPM luddiga språk. 

  

Avslutningsvis vill vi lyfta en av intervjuerna med en köpare som lade stor vikt vid att hen är 

mycket intresserad av publik och publikutveckling. Hen menar på att om folk förstår värdet 

av vad dans är så behöver vi inte hålla på att försvara dansens värde. Konsten värde handlar 

om medborgarskap och samhälle. Hen frågar, hur får en får samhället medvetna och 

organiserar sig själva till att stödja konsten? Hur kommunicerar en ett värde? Hur gör en det 

synligt? Det är så lätt att se effekterna av ett projekt som handlar om relationerna dans-hälsa 

eller dans-skola. Hur gör en det synligt i andra fall, speciellt i en värld som består i att mäta 

ekonomi. Hur kan en mäta utan att använda nummer? Här blir det tydligt att personen inte 
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anser att publiken står på samma sätt i centrum. Istället handlar det om att publiken måste 

förstå konstens värde inte att konsten ska förstå publiken. Detta kan ses belysa diskursen 

ytterligare och argumentationen kan ses som en konflikt till den rådande diskursen. Det är vad 

Laclau och Mouffe betecknar som antagonism. Köparen förespråkar en annan verklighet än 

NPM diskursen. 

4.5 ICE HOT & Ekonomiseringen 

“It’s a bit like, oh you have a product. I want something, you want something… … It’s like a 

party where everybody is looking for someone to hook up with.” 

 

Vi tar avstamp i ovan nämnda citat från en av de verksamma koreograferna inom ICE HOT. 

Här kan vi se hur ännu en symbol i vår diskurs florerar, nämligen produkten. Detta kan ses 

som ett moment inom NPM diskursens vilja mot en ekonomisk och marknadsbaserad 

begreppsförflyttning. Där plattformformatet som fenomen även passar in. Det är, som vi 

nämnt i tidigare delar, på intet sätt ett nytt skifte, och även om vissa kan verka medvetna om 

detta så tvingas de in i ett hörn. Där man, för att höras, tvingas prata i dessa termer. Vi kan här 

se hur subjekt formas av institutionaliserade begrepp, vilka alla tvingas kuva sig under. Detta 

kan en återkoppla till Foucaults teorier om makt. Det finns en tydlig maktrelation, där makten 

tvingar kulturen att tala och verka inom dessa ekonomiska begrepp. Detta går att se när en av 

koreograferna påpekar hur betydelsen av “art for art sake” har blivit allt mer viktigt under de 

senaste 15 åren. Detta på grund av hur de nya institutionaliserade begreppen tagit allt mer 

mark över fältet för kultur. Här ser vi då en konkurrerande diskurs med element som 

synliggör den hegemoniska NPM diskursen. 

 

En hyllad del på ICE HOT är programpunkten MORE MORE MORE. Vad konceptet handlar 

om är således inte om utövandet av själva konstformen, utan att pitcha - sälja det till publiken, 

d.v.s. köparna. Detta har som de nämnt blivit mycket populärt. En kan då undra om det sker 

en förskjutning där konstformen förses som något oeffektivt, då detta koncept endast ger 

konstutövarna 15 min vardera att tala och deras konst. En koreograf anser till exempel att hen 

sålde bättre när hen deltog i More, More, More än när hen året innan hade visat sitt verk på 

scen. Hen menade att Dansvärlden till stor del består av snobbar som vill vara i kontakt med 

koreografen och att More, More, More gav denna möjlighet. Vidare menade hen att det är ett 

problem under plattformar att en ser så många föreställningar på raken. Det är uttömmande 
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för köparna, fast de tror att de klarar av det. Kanske är det därför som många som besöker 

ICE HOT föredrar More, More, More. Formatet är inte lika uttömmande som att se 5 

föreställningar på raken. En får konstnärskapet mer serverat på ett silverfat istället för att se 

något som kräver tankeverksamhet. En kan då ställa frågan vad som händer med 

konstnärskapet, och individen bakom? I detta fall koreograferna. 

 

“For beeing what it is, it was clear that it is that. But it was well taken care of. There was an 

honesty about it… … I knew what I was getting myself into. It was a contract that was clear” 

 

Här kan vi se hur nodalpunkten som florerar i citatet är ordet “it”. Men det intressanta och det 

är som är av vikt är vad det står för; nämligen formatet. Även om det inte benämns på ett 

tydligt sätt går det att skönja en illvilja över fenomenet plattform. Detta är ett av många 

exempel på den dispyt som döljs mellan de kulturella- och ekonomiska logikerna som går att 

skönja ut genom hela fallet ICE HOT.  

 

“Det pratas om att plattformsformatets tid är förbi, men det gjorde det även innan ICE HOT” 

 

Här kan vi återigen urskilja en antagonism till den ekonomiska logiken då en söker att 

frånsäga sig betydelsen av de fenomen som uppstått ur diskursens aska. Plattformformatet 

förkastas som något vilket är passé, och icke aktuellt. Söker en blunda för hur klimatet ser ut? 

Söker en frånsäga den orkan som de ekonomiska vindarna skapat, genom att negligera vad 

som sker på fältet? Diskursen har blivit hegemonisk. Det ej går att se förbi plattformsformatet 

eller vad som skulle kunna komma att ersätta det. En kan då fråga sig om detta är fallet för 

alla de strukturer som har rest sig tillsammans med NPM? Men då det har skett en 

institutionalisering så försätts subjekten i en maktrelation då de måste förhålla sig inom dess 

ramar. Detta ser vi när en koreograf yttrar sig i frågan varför den ansökte till ICE HOT i Oslo 

2014 och vad som skulle få hen att inte besöka ICE HOT nästkommande uppsättning: 

 

“Of course I applied. I could not, not apply.” 

 

Hen visar här hur denna bubbla av mening som diskursen har skapat, skapar subjekt att 

tvingas handla inom dessa termer. Här kan vi gå ett steg tillbaka och även tala om den 

“entreprenörs-anda” som finns bevisat i och med att Tid för kultur (2009) lades fram. Som 

nämnt i stycket om kulturpolitiken så är detta ett återkommande tema för propositionen. Detta 
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ser vi även i vårt stycke om tidigare forskning, där Köping et al (2009) bekräftar genom att 

ställa det mot 1972 års utrednings lösning på konstnärers försörjningsproblematik som var 

fler fasta anställningar (SOU 1972:67, hämtat ur Köping et al.). Planer på att säkra fasta 

anställningar är ett minne blott och vi kan se i vår primärdata hur intervjuobjekten gång på 

gång bekräftar det hårda klimatet för konstutövare, nedan följer ett exempel: 

 

“ICE HOT and similar platforms help us handle the world, or the climate that have been 

created for us freelancers.” 

 

 Här blir det extra tydligt. Dels för att hen påpekar det rakt ut. Men även då hen benämner sig 

själv som frilansare. Vi kan återigen skönja den subjektpostitionsförvirring som råder. 

Frilansare är nära besläktat med entreprenör och tillhör tillika den begreppsförflyttning som 

skett inom sfären. Vi kan alltså se en konflikt där hen å ena sidan visar sin vrede över klimatet 

som råder, samtidigt som hen bekräftar det i sin egen position. Denna dispyt vilken även 

ständigt står i centrum för den dragkamp kulturfältet verkar inom. Däremot kan vi även se hur 

många intervjuobjekt ställer sig tillsynes positiva till projektet, medan de samtidigt är snabba 

med att försvara viljan mot kulturens autonomi. Det råder en förvirring och dubbelhet i 

många, och en kan se hur subjekten formas i en förvirring, där den hegemoniska diskursen 

likt den antagonism och kulturens autonomi är bosatt. 
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5. Interventioner & Sanningsregimen 

Slutdiskussionen kommer ta avstamp i Bejerots och Hasselbladhs interventioner. Vi ska här 

söka belysa hur de kulturella praktikerna kring ICE HOT är formade samt konstituerade. Vi 

ställer frågan, På vilket sätt har control regims och work regims förändras? 

  

Sedan kulturpolitikens intåg i det politiska rummet har den varit såväl omtalad som 

omdiskuterad. Från den första kulturpropositionen som kom 1974, till den andra 1996 och 

fram till den rådande från 2009. Alla kulturpropositioner har haft stor inverkan på det svenska 

kulturlivet då det blivit föremål för politisk styrning. Kulturen, som Belfiore konstaterar, har 

alltid varit ett instrument för diverse välfärdsprojekt. Men vi kan se hur tidens magmatiska 

imaginära betydelser för respektive kulturproposition lyser igenom med dess närvaro. Utifrån 

det fall som vi studerat har vi sett flera exempel på hur Intervention by law and regulation på 

olika sätt fått fotfäste och format fältets aktörer. I ICE HOT’s syfte och mål ser vi en direkt 

sammankoppling till de rådande kulturpolitiska målen. Detta är en policyförklaring som sätter 

igång aktörer och idéer som börjar organisera nodala punkter inom fältet. Nodala punkter 

vilka inom NPM diskursen är ekonomiska magmatiska imaginära betydelser. Likt magma 

som strömmar nedför den förlösande vulkanen och omsluter allt i sin väg, sker detta på 

samma sätt med de institutionaliserade begreppen, de nodala punkterna, inom NPM diskursen 

på kulturfältet. Magma formar allt i sin väg, och lämnar det för evigt märkt. Detsamma gäller 

för aktörerna på fältet. Även om inte definitionen alltid är universell så anammas språket och 

formar subjekten. Ett språk och en sanningsregim som det inte går att sätta sig emot, då all 

kritik i slutändan sker på dess egna villkor. 

  

Som i kapitel 5 nämnt ser vi, genom hela fallet, en ständig dragkamp mellan de ekonomiska 

och kulturella logikerna. Vi kan skönja hur en å enda sidan anammar det ekonomiska språket 

i många avseenden, men samtidigt ställer sig emot dess innebörd. Såldes två konkurrerande 

diskurser. Hos de koreografer vi har intervjuat blir detta extra tydligt. Inom konstfältet har 

den ekonomiska logiken länge avskytts som pesten och “konst för konstens skull” är ett 

vedertaget begrepp. Nu har de ekonomiska värden på fältet har uppmärksammat - och som 

koreograf känner en till de pestliknande symptomen. Bevarandet av de kulturella logikerna 

lyser även starkt med sin närvaro. Men då en kan se att NPM vinner allt mer mark inom 

kulturfältet, genom de politiska interventionerna och språket, måste således konstnärerna tala 
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och verka inom detta nya språk. Det är ett måste för att få gehör och kunna utöva sin konst på 

ett fält där NPMs magma har forsat utan att lämna någon oberörd. 

  

Problemet uppstår dock när den kulturella värden ska redovisas. Som beskrivit så försöker en 

återkommande mäta kulturens värde, en vill kunna mäta kvaliteten. Att mäta kvaliteten är 

svårt, om inte omöjligt. Istället tar en till kvantitativa värden för att mäta den omätbara 

kvaliteten.  Detta gör en genom att mäta publiksiffror, statistik på antal sålda verk etc. Då 

dessa kvantitativa värden tar över besegras den kulturella logiken med ekonomiska argument. 

Detta är vad Bejerot och Hasselbladh benämner Intervention by audit and expectations. 

  

Till och med “slutprodukterna” anammar detta och kräver statistik, utvärdering och 

uppföljning. Mätarsamhället, NPM, där mätandet har blivit en sådan legitimerad styrform att  

det kommit att bli den rådande sanningsregimen och således inte går  att säga emot, då detta 

är vad som profileras av sanningsregimen, politiken och dess policy interventioner. 

Bakomliggande florerar således de NPM magmatiska logik-ontologierna, de nodala punkter, 

som styr, subjektiverar människor inom den sociala praktiken. På grund av att aktörerna 

ständigt utsetts för möjligheten att bli och vara sedd, så ändrar aktörerna sitt beteende till det 

som är för sanningsregimen önskvärt, då aktören aldrig vet när hen blir övervakad och måste 

stå till svars för sina handlingar. Aktören blir sin egen övervakare. Det sker följaktligen en 

triangulär växelverkan av punkterna: prestation - mätning - belöning/straff. Där subjekten, för 

att inte bli straffade, i vårt fall, för att tillhandahållas finansiering, disciplineras i NPM 

diskursens magmatiska ordning. Alla aktörer inom bubblan har alltså anpassat sig till detta 

mätarsamhälle. Detta är återigen ett tecken på hur svårt det är att stå emot det hegemoniska 

NPM diskursen, som marknadsför sig på ett språk som inte går att förneka och där det knappt 

går att protestera. Återigen till vi belysa professionens perspektiv i det hela. Då fokus har 

skiftat från process till resultat, där mätning är ett måste, så förskjuts professionens vetande. 

Då denna oftast är svår att mäta i siffror. Det krävs således en större tilltro och 

handlingsutrymme till professionen om den ska kunna stå emot NPM och dess 

mätarsamhälle. 

  

Alla begrepp och antaganden inom Kulturpropositionen från 2009, och således hela fältet för 

kultur kan gå tillbaka till Castoriadis teori kring heteronomi/autonomi (Theodoridis 2003). I 

detta fall går att skönja hur den politiska autonomin får herravälde över övriga subjekt i 

diskursen. De heteronoma förlitar sig på de två absoluta magmatiska logik-ontologier som 
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Castoriadis presenterade för oss, nämligen, rationalitet och frihet. Castoriadis förespråkade 

absolut rationalitet, att samhället skulle legitimera sina lagar på ett fullt rationellt sätt. Men 

bakomliggande detta är vad Castoriadis menar legitimerar det moderna samhället, en 

koppling mellan “orsak” och “logisk mening”. Där Castoriadis konstaterar att nästan alla 

sådana insatser är tautologiska, att de legitimerar ett system genom regler som fastställts av 

systemet självt. Här finner vi liknelser med NPM diskursen. NPM har således först definierat 

en logik, som effektivisering och kvalitetssäkring, och har sedan byggt sin egen legitimitet för 

att uppfylla dessa kriterier. (Theodoridis 2003) Men problemet med NPM är att den 

legitimeras på en form av skuggrationaliet, som är svårt att säga emot, tillika som den är svår 

att skåda. 

  

Det vi kan se utifrån detta är en triangel, likt den triangel skådad av Foucault och 

governmentality. Subjekten blir formade för diskursens ordning, för att profileras genom 

politiken. Vi ser NPM som en styrform likt den inom ramarna som Foucault benämner som 

Governmentality. "Good governance" handlade i 1974 års kulturpolitik om en 

demokratisering process där “alla ska med” medan med dagens kulturpolitik har det 

omvandlats till att handla om tillväxt i ekonomiseringens anda. Vi kan konstatera att ICE 

HOT är ett format i NPM tjänst. ICE HOT benämns och benämner sig själv som en 

marknadsåtgärd, för att säkra konstnärernas inkomster. ICE HOT är således med och 

reproducerar subjekt inom diskursens ordning. De blir ett nytt mellanled som konstnärerna 

måste förhålla sig till, då det inom diskursen ses som lösning på de problem och hot som 

diskursen även skapat. ICE HOT är även en kunskapsbank med makt att handla då de ska 

vara representanter för den nordiska samtida dansen. Formatet blir således som en form av 

Intervention by management. Då de är med och inrättar ett läge av kunskap som överbryggar 

politiska ambitioner, och den faktiska omdisponeringen av relationen mellan control och 

work regims. 

  

Vart ligger då styrkan? Vart ligger maktens instrument? Vilken är den sista instansen som 

omsluter diskursen, vulkanens kammare? Pengar. Alla led inom diskursen måste följa 

pengarna. ICE HOT är en instans för dem på fältet att följa denna regim av sanning. NPM har 

blivit den hegemoniska diskursen på fältet. Men, mitt i vulkanens utbrott kan vi fortfarande i 

subjekten se ljuset och finna en antagonism. Dock verkar den konkurrerande diskursen ha 

svårt att undanröja NPMs instrumentella skuggrationalitet, då den förespråkar den kulturella 

logiken. Castoriadis menar att rationaliteten förkroppsligas av kapitalismen samt av de 
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institutioner som förmedlas dem. ICE HOT hjälper till att bära upp denna rationalitet, och 

hjälper diskursen uppnå det herravälde som är önskat. Men i och med subjektens partiella  

medvetenhet över den hegemoniska diskursen ser vi som en önskan över att börja en resa mot 

att reparera de skador som magman orsakat. 

  

Avslutningsvis vill vi dela ett citat, uttalat av en  av de intervjuade koreograferna. Ett citat 

vilket lyser med den antagonistiska bubblans medvetenhet.    

  

“I think it’s the structure that functions like that from within. 

It always comes down to the money…” 
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Bilaga 

BILAGA 1 FRÅGOR TILL INTERVJU 

 

Frågor till koreografer, köpare, agenter 

 

1. Vem är du och vad gör du här på ICE HOT? 

2. Vad är det första du kommer att tänka på när en säger ICE HOT? 

3. Vad är din relation till ICE HOT? 

4. Vad anser du vara den generella åsikten, genom fältets ögon, beträffande ICE HOT? 

5. Kan du ge oss din reflektion gällande hur programmet väljs till ICE HOT (jury etc.)? 

6. Vad är ICE HOT´s hemliga ingrediens jämfört med andra plattformar?  

7. Vad kommer få dig att inte komma till ICE HOT igen? 

 

Frågor till organisatörer 

 

1. Kan du berätta om dig och din roll i ICE HOT? 

2. Kan du berätta om hur ICE HOT skapades? 

3. Varför skapades ICE HOT? Vad fanns det för behov? 

4. Hur gick ansökningsprocessen till? Var sökte ni pengar? Argumentation etc.? 

5. Hur valdes juryn? Vad fanns det för kriterier? 

6. Vad är ICE HOT´s hemliga ingrediens jämfört med andra plattformar? 

7. Vad anser du vara den generella åsikten, genom fältets ögon, beträffande ICE HOT? 

 

 

 

 


