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Abstract	

This case study is an exploration of different understandings of the 

evaluation process in a publicly funded performing arts project. With 

a hermeneutics entrance and abductive approach different meanings 

of evaluation is studied within the system that enabled the project 

Nationalismens Apostlar at the Swedish National Theatre 2014. The 

analysis is based on interviews and text material. The theoretical 

starting point is interdisciplinary with emphasis on Evaluation 

Methodology, Cultural Politics and Arts Management. The main 

argument presented in the thesis is that a performing arts project as 

Nationalismens Apostlar must be understood as a result of different 

actors in an organisational context. The communication between 

these different actors is subsequently vital to define the meaning and 

value of the final artwork.   

Keywords: Evaluation, Culture Economy, Value Creation,  Cultural 

Policy,  Cultural Value, Performing Arts, Arts Management  

	
Sammanfattning 

Denna fallstudie undersöker utvärderingens praktik inom ett of-

fentligt finansierat scenkonstprojekt. Med en hermeneutisk ingång 

och abduktiv ansats studeras olika betydelser av begreppet utvärde-

ring inom ramen för det system, som på initiativ av Dramaten&, möj-

liggjorde scenkonstprojektet Nationalismens Apostlar 2014. Ana-

lysen grundar sig på intervjuer och textmaterial. Den teoretiska ut-

gångspunkten är tvärvetenskaplig med betoning på utvärderingsme-

todik, kulturpolitisk forskning och Arts Management. Uppsatsens 

huvudargument är att ett scenkonstverk som Nationalismens Apost-

lar bäst förstås som ett organisatoriskt resultat av flera aktörer i 

samverkan. Kommunikationen mellan dessa aktörer blir avgörande 

för att senare kunna bedöma betydelsen och värdet av det enskilda 

scenkonstverket.  

Nyckelord: Utvärdering, Scenkonst, Arts Management, Kulturad-

ministration, Värdeskapande, Kulturellt värde, Mätbarhet  
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1 Introduktion	

Utvärdering som fenomen är ett omtvistat ämne där idéer om ut-

värdering som en resurskrävande, kontrollerande och påtvingad 

social norm slåss mot idéer om utvärdering som en utvecklande, 

maktutjämnande och transparent demokratiseringsprocess (Lind-

gren 2008, s. 19). Oavsett våra åsikter om utvärderingens praktik så 

är det ett växande samhällsfenomen inom både offentlig och privat 

sektor och något som den moderna människan behöver förhålla sig 

till (Sandberg & Faugert 2007, s. 12).  

1.1 Inledning	

För ett par år sedan fick jag i uppdrag att utvärdera en större kul-

tursatsning i en medelstor svensk kommun. Satsningen hade till stor 

del finansierats med kommunala medel men uppdraget kom inte från 

kommunens sida utan från verksamhetsledaren själv. Anledning var 

att beställaren ville få ytterligare perspektiv att komplettera den 

övergripande utvärdering som skulle göras tillsammans med finan-

siärerna. Beställaren och jag tycktes ha en samsyn på utvärdering. Vi 

såg det båda som ett redskap för utveckling snarare än ett kontrollin-

strument och vi upprättade ett avtal mellan oss som tydligt indike-

rade vad jag skulle göra. Det var ett spännande uppdrag och jag arbe-

tade i ett par månader med att intervjua intressenter, studera doku-

ment och prata med deltagare. Mycket av det jag kom fram till i ut-

värderingen var positivt men jag hade samtidigt flera kritiska syn-

punkter som jag lyfte så som vi kommit överens om. Jag lämnade 

stolt över rapporten. Men reaktionerna blev inte som jag tänkt mig. 

Beställaren blev rosenrasande. För att utrycka det milt. I den storm 

av kritik som jag mottog från beställaren var den röda tråden att jag 

hade tittat på fel saker. Jag förstod ingenting. Jag hade tittat på vad 

verksamheten kunde tänkas ha för värde i en större samhällskropp 

och hur verksamhetens interventioner påverkade den konst som i 

slutändan producerades. Vad menade beställaren? Vilka fler saker, 
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förutom möjligtvis den konstnärliga kvaliteten (som jag av konflikt-

rädsla lite snyggt undvikit) hade ett värde att undersökas? Naturligt-

vis en hel del visade det sig och sedan dess har intresset för utvärde-

ringens praktik i en kulturell kontext växt. Utvärdering är dessutom 

ett samtidstecken som vi, oavsett vad vi tycker om det, måste förhålla 

oss till. Praktik, politik och samhällsutveckling vävs samman i utvär-

deringens praktik och med denna studie försöker jag att närma mig 

en djupare förståelse mellan dessa relationer. Jag har därför granskat 

utvärderingens praktik inom offentligt finansierad scenkonst genom 

att studera ett uppföljande arbete av projektet Nationalismens Apost-

lar på Dramaten& i Stockholm 2014. Inspirerad av ett systemteore-

tiskt förhållningssätt försöker jag lyfta fram olika betydelser av be-

greppet utvärdering och undersöka vilka underliggande idéer om kul-

turens värde som eventuellt påverkar praktiken. Min teoretiska ut-

gångpunkt är tvärvetenskaplig men tar avstamp i utvärderingsmeto-

dik, kulturpolitisk forskning och Arts Management.  

1.2 Tidigare	forskning	

Det finns mycket lite forskning gjord kring utvärderingens praktik 

inom just scenkonstområdet. Det betyder inte att ämnet är irrelevant 

utan ämnet binder samman forskningsområden som inte bara är eta-

blerade utan även på frammarsch och helt avgörande för att bättre 

förstå kulturproduktionens villkor och framtida förutsättningar. Den 

forskning som ligger till grund för denna studie kommer därför från 

många olika fält; det kulturpolitiska fältet, det statsvetenskapliga fäl-

tet, teatervetenskapen, organisations- och ledarskapsforskning, före-

tagsekonomi, filosofi, informationsforskning och Arts Management.1 

Den forskning och teoribildning jag använder mig av under min 

undersökning kommer jag presentera närmare under uppsatsens me-

                                                   
1  Arts Management översätts ibland till ”kulturadministration” på svenska. Be-

greppet hade mått bra av att problematiseras men av utrymmesskäl gör jag inte det 
här. Jag har valt att behålla den engelska termen eftersom jag helt enkelt tycker att 
det tydligare innefattar organisation och kulturekonomi, vilket får betydelse under 
diskussionen.   
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tod- och teorikapitel men för att sätta in denna studie i sitt samman-

hang vill jag här redogöra för tidigare forskning som kan kopplas till 

utvärdering för och inom scenkonst. Den studie som legat till grund 

som närmast jämförelsematerial i förhållande till föreliggande upp-

sats är Angela Zetterlunds avhandling Att utvärdera i praktiken, en 

retrospektiv fallstudie av tre program för lokal folkbiblioteksut-

veckling (2004). Zetterlund gör en uppdelning där hon skiljer på 

forskning för utvärdering, vilket inriktar sig på prestationer, effekter 

och effektivitet, forskning som utvärdering där utvärderingsmetodik-

en står i centrum och forskning om utvärderingens teori och praktik 

där utvärderingen sätts in i ett vidare perspektiv (2004:20). Inspire-

rad av denna uppdelning vill jag presentera delar av den tidigare 

forskning som gjorts på samma sätt.  

Med utgångspunkt i forskning för utvärdering inom scenkonst vill 

jag först och främst lyfta fram de tre danska forskarna Jørn Langsted, 

Karen Hannah och Charlotte Rørdam Larsen som 2003 presenterade 

resultatet av sin forskning kring utvärdering av teater, dans och mu-

sik och publicerade boken Ønskekvist-modellen, - Kunstnerisk kvali-

tet i performativ kunst (2003). Här konstateras att konstnärlig kvali-

tet inte alltid är synonymt med en publiksuccé utan att kvalitet sna-

rare ska förstås som kombination av engagemang, professionalitet 

och nödvändighet.2 Författarna presenterar en utvärderingsmodell 

som utgör ett samtalsrum och en struktur för att analysera konstnär-

lig kvalitet. Ett par år senare kom de ut med en handbok för modellen 

som prövades på ett par håll runt om i Norden, bland annat av Kultur 

Skåne 2007. Modellen fick blandad kritik i en senare utvärdering på 

uppdrag av Region Skåne och här lyfter man fram Önskekvisten som 

ett bra första försök att skapa en struktur för analys och värdering av 

konstnärlig kvalitet men omständig och väldigt resurskrävande 

(Nordestedt & Olander 2007). Ett liknande men mindre omfattande 

projektet är Bokslut för Scenkonst (2003) som var ett försök att ut-

                                                   
2 Egen översättning från danskans Villen, Kunnen och Skullen.  

3 Exempelvis finns ett äldre inslag från Kulturradion: Snittet från 090522 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/82683?programid=3049 
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veckla modeller för konstnärliga bokslut initierat av Statens Kultur-

råd med Dag Hallberg som projektledare. Även här figurerar kvali-

tetsbegreppet som en central och svårdefinierbar grundbult i arbetet 

med att utvärdera scenkonst. Skillnaderna mellan Ønskekvisten och 

Bokslut för Scenkonst ligger främst i synen på mål och mätbarhet, 

där Langstedt et al. (2008, s. 9) argumenterar för ett samtalsrum i 

strävan att komma bort ifrån mätbara, inbyggda succékriterier me-

dan Hallberg snarare försöker vidga referensramen och utveckla nya 

uppföljningsbara mål och indikatorer (2003). Andreas Sundströms 

föreslår i sin civilekonomuppsats (O)möjligt uppdrag? - om redovis-

ning som synliggo ̈rare av värdeskapande i verksamhet med offent-

ligt uppdrag (2009) att söka ett förhållningssätt där ett icke-mätbart 

värdeskapande synliggörs genom ett samspel mellan en konkret och 

en abstrakt redovisningsdimension (Sundström, 2003, s. 43). Sund-

ström menar att ett konstnärligt värdeskapande å ena sidan är sub-

jektivt och å andra sidan ett resultat av organisering. Det är ingen 

slump att Sundström skrev sin uppsats vid företagsekonomiska fa-

kulteten vid Stockholms Universitet. Mycket av den forskning som 

finns för utvärdering av konst och kultur kommer just från det före-

tagsekonomiska området. En av pionjärerna och de mest hörda rös-

terna i Sverige i det arbetet är Lars Strannegård, rektor och före-

tagsekonom vid Handelshögskolan. Han sitter med som styrelsele-

damot i Kulturrådet och är en av åtta forskare vid forskningscentret 

ABC – Arts, Business and Culture vid Handelshögskolan. Stranne-

gård har forskat kring värde och kvalitet och gav tillsammans med 

Emma Stenström ut Kreativt kapital om ledning och organisation i 

kulturella och kreativa näringar (2013). Där lyfter han fram hur vik-

tigt det är att se till de många olika värden och olika kapital som en 

kulturell verksamhet genererar (2013, s. 248). I boken tittar de på 

vad ett kreativt och kulturellt kapital innebär för organisationer och 

om det är möjligt att effektivisera kreativitet. Emma Stenström fick 

tidigare sitt genombrott med avhandlingen Konstiga företag (2000). 

I den undersöker hon hur ekonomi och konst förhåller sig till 
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varandra och Stenström presenteras ofta i den allmänna debatten 

som en pionjär3 inom det Kulturekonomiska fältet. Hon skriver här 

bland annat om hur estetiska och immateriella värden som tidigare 

varit förknippat med konst alltmer smugit sig in i företagsvärlden 

samtidigt som i vart fall språkliga föreställningar om mätbarhet och 

ekonomiska värden smugit sig in i konstnärliga verksamheter (2008, 

s. 96). I samtliga exempel ovan ges kulturen en betydelse av att vara 

något grundläggande immateriellt med kvalitetsbegreppet som åter-

kommande utgångspunkt. Att kvalitativ konst och kultur är viktigt 

för samhället råder det inga delade meningar om. Skillnaden i ex-

emplen ovan ligger framför allt i hur mycket författarna anser att det 

kulturella värdet kan och mår bra av att översättas till ett ekonomiskt 

värde och hur sammanlänkade detta värde är med organiseringen 

bakom konstverket och mötet med dess omvärld.   

Forskning som utvärdering återfinns i Sverige bland annat vid 

Umeå Center for Evaluation Research, Umeå Universitet.4 Forskaren 

ges här en utvärderande roll och får till uppgift att själv utvärdera 

åtgärder, förslag eller uppföljningar. Sophie Hope beskriver i Making 

Culture Count (Hope 2015, ss. 284-297) ett arbete hon gjort under 

projektet Critical Friends, där hon som arvoderad forskare gått in 

och utvärderat ett offentligt finansierat och deltagaraktivt kulturpro-

jekt. Hon diskuterar här hur hennes roll som forskare medskapar det 

värde som projektet ges i slutändan och vilka begränsningar återrap-

porteringskrav ger. Hon skriver att med det ökade kravet på att mäta 

succéer och effekter, blir möjligheterna till att rekonstruera ramver-

ket för ett konstprojekt under tiden det pågår, i närmast obefintliga 

(2015, s. 295). Samtidigt menar hon att hennes roll som forskare 

möjliggör ett kritiskt förhållningssätt som kan bidra till projektets 

relevans. Ytterligare ett praktiskt exempel från Sverige av den här 

                                                   
3 Exempelvis finns ett äldre inslag från Kulturradion: Snittet från 090522 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/82683?programid=3049 

4 Se vidare exempel på hemsidan http://www.edusci.umu.se/ 
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typen av forskning återfinns utanför universitetsvärlden, nämligen på 

Myndigheten för Kulturanalys. Där har sedan 2011 flertalet forskare i 

uppdrag av regeringen att med utgångspunkt i de kulturpolitiska må-

len utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genom-

förda åtgärder inom kulturområdet. Myndigheten kan ses som ett 

resultat av att intresset för uppföljning av kulturpolitiska åtgärder 

ökat de senaste åren. Både i Sverige och internationellt. Myndigheten 

för Kulturanalys slog (visserligen själva men med stort underlag) fast 

i sin rapport Att utveckla indikatorer för utvärdering av kulturpoli-

tik (2012) ett nationellt behov av mer kunskap kring utvärdering av 

kultur och kulturpolitik. Myndigheten erkände bristande kunskap i 

frågor som rör kulturens värde. Sven Nilsson menar i Kulturens nya 

vägar (2003, s. 477) att denna utveckling är ett resultat av att kul-

turpolitiken allt mer etableras som ett eget politikområde och att ut-

värdering därför kommer bli allt viktigare. Faktum är att hela Myn-

digheten för Kulturanalys kan ses som ett svar på ett förslag i Kultur-

utredningen 1995 där man föreslog en koncentration och systemati-

sering av uppföljning och utvärdering (SOU 1995:85, s. 745).  

Forskning om utvärdering skulle kunna översättas till utvärde-

ringsforskning och är ett relativt nytt fenomen. Det är inte så kons-

tigt eftersom den svenska termen utvärdering inte har mer än ett 

halvt sekel på nacken (Vedung 2009, ss. 19-20).  Utvärderingsfors-

kare kommer ofta från skilda vetenskapliga discipliner och intresset 

för forskningsområdet ökar (Sandberg & Faugert 2007, s. 7, Lindgren 

2008, s. 14). Den svenska utvärderingsforskningens urfader Evert 

Vedung vars bok Utvärdering i politik och förvaltning (1991) är nå-

got av ett standardverk att referera till inom fältet (Sandberg & Fau-

gert 2011; Karlsson 1999; Lundahl & Öquist 2002; Lindgren 2008), 

beskrev intresset för utvärdering som en megatrend i västvärlden 

redan 2002 (Vedung, 2002) Lena Lindgren ger medhåll i sin bok Ut-

värderingsmonstret (2010) att vi lever i ”utvärderingens tidevarv” 

där utvärdering har blivit en social norm med ökad fokusering på 

ansvar och ansvarsutkrävande som hon menar lett till att människor 
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nu mer lever i ett granskningssamhälle (2010). Lindgren ger utryck 

för en mycket kritisk röst mot framför allt kvalitets- och resultatmät-

ning som hon menar har en stark negativ effekt på tillit och förtro-

ende mellan människor (Lindgren 2010, s. 112). Här menar Lundahl 

& Öquist (2002, s. 54) att hennes, liksom många andra statsveten-

skapliga perspektiv på utvärdering som kontrollsystem, tangerar en 

ganska snäv och rationalistisk bild och att den bilden historiskt sett 

dominerat utvärderartraditionen. Författarna behandlar i boken Idén 

om en helhet (2002) istället utvärdering på systemteoretisk grund. 

Här handlar utvärdering om ett utvecklat feedbacksystem som sna-

rare existerar för att förstärka tilliten till omvärlden än att kontrol-

lera den. Denna typ av utvärdering, menar författarna, ökar en öp-

penhet och skapar stabilitet snarare än det motsatta (Lundahl & 

Öquist 2002, s. 51). Dahler-Larsen tar i boken Den rituelle reflektion 

(2001) upp utvärdering i relation till organisering och redogör för hur 

organisering påverkar utvärdering och vice versa. Oavsett utgångs-

punkt menar dock Zetterlund (2004:309), att det finns behov av mer 

empiriskt grundad kunskap om och hur utvärderingar realiseras, vad 

som är deras innebörd i praktiken och fördjupad förståelse för utvär-

deringens villkor i olika institutionella kontexter. 

1.3 Syfte	och	frågeställning	

Det övergripande syftet med denna studie är att ta reda på vad 

som kännetecknar utvärderingens praktik i offentligt stötta scen-

konstprojekt och vad det får för följder. Mina underliggande fråge-

ställningar befinner sig på ett mycket praktiskt plan; Vem planerar 

och leder utvärderingen och på vilka grunder? Vilken kunskap efter-

söks och gentemot vilka kriterier bedöms projektets resultat?  

Därutöver försöker jag att lyfta frågeställningarna till en högre, 

mer abstrakt nivå; Hur speglas olika idéer om kulturens värde i hur 

en utvärdering utformas och används? Hur tolkas begreppet utvärde-

ring i olika delar av det system som ett offentligt finansierat scen-

konstprojekt ingår i och vad får det för följder?  
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1.4 Avgränsning	

Det här är inte en utvärdering av en utvärdering. Jag har alltså inte 

tittat på, eller försökt bedöma en utvärdering. Istället har jag haft 

utvärdering som fenomen som utgångspunkt. 

Denna studie har vidare avgränsats till att omfatta endast en en-

skild scenkonstproduktion. Denna avgränsning har gjorts för att möj-

liggöra ett analysarbete där scenkonstpraktiken sätts in i en syste-

misk kontext. För att vara tydlig vill jag därför redan nu lyfta fram att 

studien inte har någon ambition att undersöka kulturpolitikens effek-

ter i Sverige och lägger inga förslag eller värderingar på hur den 

sköts. För detta ändamål finns det betydligt mer kompetenta forskare 

och praktiker som redan gör (se exempelvis Svensson & Tomson 

2016). Denna uppsats kommer heller inte ta upp metoder och mo-

deller för att utvärdera konst och kultur. Det finns en uppsjö av dessa 

modeller som både är ambitiösa och intressanta men eftersom de 

inte vad jag kunnat se i min studie används praktiskt, har jag inte 

velat fördjupa mig i dessa.5 Sist vill jag också flagga för att systemteo-

retiskt intresserade läsare riskerar att bli lite besvikna. Denna studie 

har nämligen ingen ambition att analysera eller fördjupa sig i de 

systemteoretiska begreppen som sådana. De systemteoretiska verk-

tyg jag använder i min analys bör istället ses som ett förhållningssätt. 

1.5 Disposition	

Föreliggande uppsats är indelad i sex övergripande kapitel. Det 

första kapitlet öppnar med en introduktion för att sedan sätta in stu-

dien i ett övergripande forskningsfält. I detta kapitel finns en redogö-

relse för frågeställning och avgränsningar. I det andra kapitlet redo-

gör jag för bakgrunden till den empiriska undersökningen och tillvä-

gagångsätt. I det tredje kapitlet presenteras de metodval och den te-

oribildning som ligger till grund för analys och diskussion. Det är 

                                                   
5 I Making culture count (MacDowall m.fl 2015 ) återfinns exempelvis flera mo-

deller utöver de jag tidigare nämnt som är väl värda att kika på.  
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också i detta kapitel jag gör en teoretisk begreppsdefinition. Anled-

ning till att den teoretiska begreppsdefinitionen presenteras så sent i 

uppsatsen är att den är så tätt sammanlänkad med teoribildningen. 

Jag tror att placeringen kan underlätta förståelsen för läsaren. I det 

fjärde kapitlet presenteras den empiriska undersökningen under ru-

briken analys. Det femte kapitlet utgörs av diskussion där jag knyter 

det empiriska materialet till teoribildningen. Här presenterar jag yt-

terligare ett par röster från fältet, för att ge stöd åt det aktörsperspek-

tiv som framkommer i analysen. Det praktiska perspektivet tenderar 

nämligen att handla lite i skymundan i den teoretiska delen. Det 

sjätte, avslutande kapitlet består av en konklusion och förslag på vi-

dare forskning.  

  



 

10 

 

2 Bakgrund	

I följande kapitel presenterar jag bakgrunden till mitt empiriska 

material. Jag försöker med stora penseldrag beskriva kulissen till 

uppsatsen och sätta in undersökningen i ett sammanhang.  

2.1 De	kulturpolitiska	målen	

Det många svenska forskare idag refererar till som en statlig kul-

turpolitik, fick sin förankring i politiska organ på central, regional 

och lokal nivå i början av 70-talet (Nilsson 2003, s. 241). År 2009 

antogs dock en ny proposition; Tid för kultur 2009:10/3 som föränd-

rade både hur statliga pengar till kulturen i Sverige skulle fördelas 

och landets övergripande kulturpolitiska mål. Som övergripande vis-

ion antogs att kulturen i Sverige bland annat skulle vara ”en dyna-

misk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund” som vidare skulle ” främja kvalitet och konstnärlig förnyelse” 

(Kulturdepartementet 2009, s. 26). Nu antogs också nya regler där 

myndighetsspecifika mål för enskilda institutioner som tidigare god-

känts av riksdagen istället skulle fastställas av regeringen inom ra-

men för bland annat beslut om regleringsbrev och myndighetsin-

struktioner. Det kulturpolitiska arbetet utgår idag från Kulturdepar-

tementet där Kultur och Demokratiminister Alice Bah Kuhnke sedan 

2014 är ansvarigt stadsråd. Kulturdepartementet ansvarar för flera 

myndigheter och institutioner och bland dessa återfinns Kungliga 

Dramatiska Teatern eller Dramaten som teatern ofta kallas. Dramat-

en får sina medel direkt från Kulturdepartementet och skiljer sig på 

så sätt från de flesta andra teaterscener i Sverige. Under Kulturdepar-

tementet ligger nämligen Kulturrådet som med sitt uppdrag att ver-

kar för kulturens utveckling och tillgänglighet har till uppgift att för-

dela och följa upp statliga kulturbidrag till konst- och kulturverk-

samheter i hela landet. Sedan 2011 ansvarar Kulturrådet för den så 

kallade Kultursamverkansmodellen där samtliga län utom Stock-

holms läns landsting finns med och samverkansmodellen har inne-
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burit ett nytt sätt att fördela bidrag till regional kulturverksamhet. 

Dramaten berörs alltså egentligen inte av kultursamverkansmodellen 

men eftersom arbetet med att ta fram denna nya samverkansmodell 

kan sägas ha bidragit till ett kulturpolitiskt skifte i synen på hur sta-

ten ska förhålla sig till scenkonsten är det på sin plats att nämna den 

(se exempelvis Svensson & Tomson et al 2016).   

2.2 Dramaten	och	Dramaten&		

Dramaten är Sveriges Nationalscen och verkar utifrån ett rege-

ringsuppdrag vars riktlinjer säger att teatern ska ”vara den i Sverige 

ledande institutionen inom teaterns område och som nationalscen 

stå på högsta nivå när det gäller utveckling, förnyelse, konstnärlig 

kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder” (Kultur-

departementet, 2013). Teaterhuset ligger sedan 1908 vid Nybroplan i 

Stockholm och rymmer fyra scener med en verksamhet som sträcker 

sig utanför teaterhusets väggar. Dramaten drivs som ett aktiebolag 

men är helägt av svenska staten och 2015 tog Eirik Stubøsom över 

som VD och Teaterchef efter Marie-Louise Ekman.  

Dramaten& skulle kunna ses som Dramatens mer experimentella 

del i verksamheten. På hemsidan presenteras verksamheten som ”en 

rubrik för konserter och performance, introduktioner och läsningar, 

samtal med skådespelare, samhällsdebatter och ny scenkonst” (Dra-

maten 2016). Dramaten& kännetecknas av visionen av att vidga tea-

terrummet och teaterns form. Det är därför jag genomgående valt att 

använda mig av scenkonst som begrepp istället för teater. Samtidigt 

är Dramaten& en del av en institution som vilar på ett fundament av 

teatertradition och historia. Tanken bakom Dramaten& är bland an-

nat att verksamheten ska bidra till att ”utveckla Dramatens identitet 

som en nyskapande och utmanande institution, verksam i det sam-

tida samhället” (Dramaten 2014).6 Programpunkterna finansieras 

delvis med egna medel men också med externa medel beviljade för 

                                                   
6 Se appendix, skriftliga källor, kod 4 
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specifika projekt. Finansieringsformen för Dramaten& gör att det 

ställs andra krav på återrapportering av finansiella medel än de som 

vanligtvis följer Dramaten via den årliga revisionen och bolagsstäm-

man. Dramaten har i regleringsbreven ett tydligt krav på sig att till-

handahålla ”kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet” 

(Kulturdepartementet 2014). Under rubriken återrapportering står 

att resultatredovisningen ska avse hur verksamhetens prestationer 

utvecklas med avseende på kvalitet, volym, intäkter och kostnader 

med särskilt fokus på intäkter från sponsring, bidrag, antal turnéer, 

gästspel och antal sända föreställningar via olika tekniska plattformar 

(Kulturdepartementet 2014). I praktiken handlar återrapporteringen 

om att redogöra för saker som beläggningsmål (antal besökare) och 

kontroll av bolagets ekonomiska styrning. Någon uttalad granskning 

av den konstnärliga kvaliteten görs inte från statens håll, och det 

finns heller inte några sådana ambitioner. Det beror till stor del på 

kulturpolitiska idéer om att kulturen ska vara en armlängds avstånd 

från politiken. En armlängds avstånd innebär inom kulturpolitiken 

att staten inte ska kunna utöva press, censurera och snedfördela re-

surser i förhållande till konstnärer och kulturellt verksamma perso-

ner och grupper (Nilsson 2003, s. 443).  

2.3 Nationalismens	Apostlar	

En återkommande programpunkt under Dramaten& är de så kal-

lade Aktuella nedslagen. Det är konstnärliga och intellektuella för-

djupningar i aktuella samhällsfrågor. Under hösten 2013 och våren 

2014 var temat för de Aktuella nedslagen Nationalism. Dramaten& 

sökte och blev beviljade externa medel från Nordisk Kulturfond och 

Kulturkontakt Nord för ett samarbetsprojekt inom temat, tillsam-

mans med Nationaltheatret i Oslo och CaféTeatret i Köpenhamn. 

Projektet kom att kallas Nationalismens Apostlar – röster från 

Danmark, Sverige och Norge (NA). Dramatikerna Christian Lollike 

och Mads Madsen (Danmark), Kristian Lykkeslett Strømskag (Norge) 
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och Lucas Svensson (Sverige) skrev manus till en uppsättning som 

kom att bestå av tre separata delar.  

Den 3 mars 2014 framfördes föreställningen live på respektive tea-

ter och livestreamades via nätet, till de två övriga teatrarna under 

tiden. Alla delar visades alltså samtidigt i de tre nordiska länderna. 

För att kort sammanfatta innehållet i NA så började föreställningen 

med det danska bidraget ”European dreamspeech” där en drottning 

Margarethe höll ett tv-sänt nyårstal om bland annat sin mångkultu-

rella bakgrund. Därefter följde det norska bidraget “Vi er Norge” där 

en ung blond kvinna under firandet av 17 maj plötsligt började läsa ur 

ett hatiskt manifest. Sist ut var det svenska bidraget ”Vid det svarta 

vattnet” som var en sammanvävning av nationalistiska påståenden 

och fakta där människoliv liknades vid sköra ägg. Projektets form 

liksom ämnesval välkomnades av flera recensenter men ett par kriti-

ker lyfte fram uppsättningen som oreflekterad. Recensenten Lars 

Ring kallar i Svenska Dagbladet projektet för en ”gestaltad diskuss-

ion” som resulterar i ”en poetiserad och distanserad kringmanöver 

runt det som mest bränner” och tillägger ”medan krisen på Krim på-

går för fullt” (Ring 2014). Starkast kritik riktar Karin Zelano i en arti-

kel för Liberal debatt; 

 

”Rubriken [Nationalismens Apostlar], ett citat ur Lucas 

Svenssons pjäs, är en lämplig etikett för kvällen som hel-

het. Det bestående intrycket är att man reproducerar den 

nordiska nationen som en exkluderande och statisk enhet. 

Visserligen med humor ibland, men ändå. Vad hände med 

att ta avstamp i nationalismen för att skapa något nytt?” 

(Karin Zelano, 2014) 

 

Samtidigt skriver Pia Huss, för Dagens Nyheter om National-

ismens Apostlar som en föreställning som ”svider och bränner”. Även 

hon drar paralleller till krisen i Krim men mer som ett tecken på pro-

jektets relevans till skillnad från Lars Ring.    
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”Ändå var grävet kring nationalismen: Hur börjar den 

gro och växa? Hur ser den ut? Vad gör den med oss? Något 

som kröp oss ännu närmare denna måndagskväll då de is-

kalla nyheterna, om Rysslands hotande intervenering av 

Ukraina, dominerade alla medier”. 

(Pia Huss, 2014) 

 

Alla tre delar streamades live över nätet samtidigt som föreställ-

ningen pågick. Föreställningen sändes inte bara på Dramatens egen 

hemsida utan också på hemsidor tillhörandes tidningen Metro, Läns-

teatern på Gotland, Regionteatern Blekinge Kronoberg och Teater 

Halland. Då hade projektet under ett par veckor redan uppmärk-

sammats i olika mediekanaler som ett resultat av framför allt ett 

samarbete med Metro. Karolina Skoglund rapporterar redan den 12 

februari på Metros hemsida om något hon kallar för en Twitterstorm; 

”Efter att Metro, i samarbete med Dramaten, drog igång en artikelse-

rie om Nationalism vällde Twitter över med kommentarer på 

hashtagen #nationalismförmig” (Metro 2014). Hur en Twitterstorm 

definieras är godtyckligt men det stämmer att det mellan den 10 feb-

ruari och ett par veckor framåt syns en aktiv diskussion om national-

ism på Twitter kopplad till Dramaten och Metros artikelserie. I sam-

band med föreställningen ledde också Alexandra Pascalidou ett sam-

tal om nationalism och Sveriges Radio spelade in ett avsnitt av radio-

programmet Filosofiska rummet på teatern med utgångspunkt i före-

ställningen. Totalt hade föreställningen 600 personer i den gemen-

samma sittande publiken, över 1000 personer uppskattas ha sett den 

på nätet och 140 000 lyssnade på radioprogrammet (Dramaten, 

2014). Det kan vara värt att nämna att samarbetet med Metro och 

Sveriges Radio var en del i den strategiska planen för Dramaten&, 

som inte bara har som mål att söka samarbeten med andra institut-

ioner och verksamheter utan också ”genom nya webbaserade tekni-

ker [ska] stärka Dramaten som en angelägenhet för hela Sverige” 
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(Dramaten 2014).7 Dramaten& ska också ”i sitt kommunikationsar-

bete bedriva pilotarbete för ny teknik och strategiskt arbete med so-

ciala media” (Dramaten 2014).  

2.4 Kulturkontakt	Nord	&	Nordisk	Kultur	

Nationalismens Apostlar finansierades, som tidigare nämnts, del-

vis av externa medel från Kulturkontakt Nord och Nordisk Kultur. 

Programmens målsättningar och ansökningskriterier är på många 

punkter väldigt lika varandra men skiljer sig i organisationsstruktur 

och ansökningsprocesser (Kulturkontakt Nord 2016). Båda bidrags-

givare är kopplade till Nordiska ministerrådet som är våra nordiska 

regeringars samarbetsorgan och som främst finansieras med skatte-

medel från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Nordiska 

ministerrådet, 2016).  

Kulturkontakt Nord är en av det Nordiska ministerrådets institut-

ioner. En del av intuitionens verksamhet är att administrera tre nor-

diska stödprogram. Ett av dessa program är Kultur och konstpro-

grammet där externa sakkunniga bedömer de sökande utifrån av 

fonden uppsatta bedömningskriterier. Det var ur detta program som 

NA fick bidrag.  

Nordiska Kulturfonden är istället resultatet av ett specialavtal 

mellan de nordiska länderna vars styrelse består av medlemmar som 

valts ut av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet (Kulturkontakt 

Nord 2016). De två ledamöterna från Sverige är dels en vald repre-

sentant från den sittande regeringen och dels Generaldirektören för 

Kulturrådet. Det är styrelsen som fattar beslut om bidragen på basen 

av rekommendationer från sakkunniga inom fältet och kulturfondens 

sekretariat. 

 

                                                   
7 Se appendix, skriftliga källor, kod 4 
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3 Teoretisk	ram	och	metod	

Jag börjar detta teoretiska kapitel med en metafor. Säg att du ska 

laga en gryta. Först måste du välja om du vill laga utifrån ett recept 

eller inte. Utifall du skulle välja att laga utifrån ett recept, plockar du 

fram rätt ingredienser och sedan utför du vissa handlingar i en på 

förhand bestämd ordningsföljd. Din gryta smakar sedan på ett unge-

fär på samma sätt som den hade gjort om någon annan, på någon 

annan plats, vid någon annan tidpunkt utgått från samma recept. 

Orsak och verkan står i tydlig ordningsföljd. Men säg att du istället 

väljer att strunta i receptet. Du har trots allt lagat en hel del rätter 

tidigare även om du aldrig har lagat en gryta. Du utgår nu istället från 

några huvudingredienser och en idé om ett ungefärligt resultat. Se-

dan behöver du, vid varje ny ingrediens och utförd handling, feed-

back som du får genom att smaka innan du går vidare. Du utvärderar 

kontinuerligt. Det viktiga är hela tiden hur smakerna påverkar 

varandra och påverkar dig snarare än i vilken ordningsföljd de 

hamnat i grytan. När du sedan väljer att äta grytan kan smaken ligga 

nära din ursprungliga idé. Men den kan också smaka helt an-

norlunda. Grytan kan heller aldrig riktigt räknas som klar, ens när du 

äter den. Den påverkar dig och din kropp på samma sätt som du, när 

du tuggar och sväljer, påverkar den. Den upplevelse du får när du 

äter är till stor del präglad av dina tankar och idéer kring vad som är 

god mat. Men maten påverkar också din fysiologi med sina fetter, 

kolhydrater och vitaminer på ett sätt som står utanför dina idéer. Det 

här sättet att laga en gryta på, skulle kunna illustrera en kvalitativ 

forskningsprocess på hermeneutisk grund med en abduktiv ansats. 

Kocken, du, är i detta fall starkt präglad av den kritiska realismen 

med en systemteoretisk förförståelse. Jag ska nu förklara vad jag me-

nar.  
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3.1 Forskningsansats		

Med utgångspunkt i Alvesson och Sköldbergs definition (2008, s. 

106) vilar denna uppsats ontologiskt8 på det vetenskapliga paradigm 

som kan förstås som kritisk realism. Sociala konstruktioner erkänns 

men är länkade till en verklighet som existerar oavsett hur konstrukt-

ionerna för tillfälligt ser ut. Alvesson och Sköldberg menar att den 

kritiska realismen till skillnad från socialkonstruktivismen och 

positivismen kan sägas ha en pragmatisk syn på verkligheten och be-

tonar vikten av att ta ansvar för forskningsresultaten eftersom vi som 

forskare medskapar den framväxande verklighet vi lever i (2008, s. 

108). Kritiken som ofta riktas mot detta paradigm är att forskningen 

gärna tenderar att bli för nyttobetonad och riskerar att missa förstå-

else och förklaring, det vill säga själva kunskapsaspekten (Alvesson & 

Sköldberg 2008, s. 51). Kritiska realister menar att verkligheten be-

står av materiella objekt likväl som idéer och kan sägas existera när 

de har kausal inverkan på något annat (2008, s. 108).  

Det hermeneutiska ansats som ligger till grund är delvis vald uti-

från Zetterlunds antagande att ett hermeneutiskt perspektiv särskilt 

passar ett undersökande av utvärderingens komplexitet (2004, s. 88-

89). En hermeneutisk tolkningsakt pendlar nämligen mellan dåtid 

och framtid och mellan olika analys- eller abstraktsnivåer (Ödman 

2007, s. 72). Ett hermeneutiskt analysarbete bygger till stora delar på 

det faktum att vår förförståelse är unik eftersom den sammanhänger 

med vår bakgrund och erfarenheter som individer (Ödman 2007, s. 

238). Vi uppfattar inte verkligheten enbart genom våra sinnen utan 

också genom våra värderingar och önsketänkande om en verklighet 

(Thurén 1991, s. 56) På sådant sätt knyter hermeneutiken an till den 

kritiska realismen som erkänner sociala konstruktioner men med 

tillägg att dessa samtidigt medskapar en verklighet som är oberoende 

                                                   
8 Ontologi handlar om varandets beskaffenhet eller hur vår grundläggande världs-

uppfattning av allt hänger samman på en metafysisk nivå (Åsberg 2001:3).  
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av idéer om denna (Alvesson och Sköldberg 2008, s. 109). Inom 

hermeneutiken får teori/förförståelse och empiri/erfarenhet påverka 

varandra växelvis och tolkningen skissas gärna upp som en spiralrö-

relse kännetecknad av att förståelsehorisonten förändras i harmoni 

med förändringar i kunskapsprocessen (Ödman 2007, s. 105). Det 

finns alltså egentligen inte någon utgångspunkt eller slutpunkt för en 

hermeneutisk tolkning (Dalen 2015, s. 19). Satt i relation till detta 

arbete har studien tagits fram utifrån en förförståelse och erfarenhet 

av organisering och praktiskt scenkonstarbete, vilket jag förklarar 

närmare längre fram. Den kombinerade förförståelsen har skapat en 

nyfikenhet för utvärderingens praktik inom scenkonstområdet. Brist 

på kunskap kring den institutionella scenkonstpraktiken har gett 

möjlighet till ett frågebatteri. I takt med att flera av frågorna besva-

rats har en ny förförståelse skapats så att insamlandet av material 

såväl som tolkningsakten förändrats löpande, i en spiral.  

Med bakgrund i den spiralformade tolkningsprocessen, den kri-

tiska realismen och min förförståelse har en abduktiv förklaringsmo-

dell fått prägla föreliggande studie eftersom abduktion utgår från 

empirisk fakta utan att avvisa teoretiska förföreställningar (Alvesson 

& Sköldberg 2014, s. 56). Den abduktiva ansatsen är på frammarsch 

som metod inom flera forskningsområden just eftersom den möjlig-

gör reflektion på fler olika nivåer (Schultz Nybacka 2011, s. 29-30). 

En abduktiv ansats innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypo-

tetiskt övergripande mönster (teori) som om det vore riktigt, förkla-

rar fallet i frågan (Alvesson & Sköldberg 2014, s. 55). Därefter bör 

abduktionen styrkas genom vidare prövningar. Det kan jämföras med 

induktion som förenklat innebär att vi drar allmänna generella slut-

satser utifrån empirisk fakta eller deduktion som innebär att vi uti-

från teori försöker förklara verkligheten (Thurén 2003, s. 19). Går vi 

tillbaka till det inledande arbetet av denna studie, finner vi två hypo-

teser som funnits med vid tolkningen av det empiriska materialet. 

Den ena hypotetiska utgångspunkten har varit att ett scenkonstar-

bete kan ses som ett resultat av ett större system i samverkan med 
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utgångspunkt bland andra Luhmann (2007), Horstrup (2012) och 

Haslebo & Nielsen (2000). Det här skulle, om hypotesen visar sig 

stämma, betyda att det inte går att särskilja den konst som kommer 

till uttryck i ett scenkonstarbete, från organiseringen bakom det. Min 

andra hypotes har varit att utvärdering av ett scenkonstarbete 

samexisterar med de bakomliggande värden som tillskrivs konsten. 

Det innebär att mening som systemets aktörer tillskriver konsten 

också uppenbara sig i utvärderingens praktik. En teoretisk begrepps-

definition och vidare fördjupning kring de teoretiska utgångspunk-

terna presenterar jag ett par stycken längre ner.   

3.2 Kvalitativ	fallstudie		

I föreliggande uppsats är den kvalitativa fallstudien vald som 

forskningsmetod. Czarniawska (2014, s. 39) definierar fallstudien 

som ”studien av förekomsten av ett fenomen – en kedja av händelser 

som vanligen är begränsade i tiden och studeras retrospektivt”. Fall-

studier utgår från ett helhetsperspektiv och oftast samlas olika typer 

av information in för att ge en så heltäckande bild av det aktuella fal-

let som möjligt (Patel & Davidsson 1991, s. 54). Fallstudien kritiseras 

ibland för att ligga till grund för godtyckliga generaliseringar men 

skapar samtidigt möjligheten att studera en avgränsad aspekt av ett 

problem under en begränsad tid (Bell 2006, s. 21). Det fall jag valt att 

studera har alltså varit utvärderingen av scenkonstprojektet Nation-

alismens Apostlar (NA) på Dramaten 2014. Jag har försökt att rekon-

struera en utvärderingsprocess så som den återberättas i intervjuer 

och vidare undersökt de olika betydelser som begreppet utvärdering 

ges. Uppsättningen NA valdes ut av två anledningar. För det första 

ville jag studera en utvärdering med retrospektiv blick för att kunna 

se eventuella effekter av utvärderingen. Arbetet med NA påbörjades 

visserligen redan under 2013 men projektet framfördes, avslutades 

och utvärderades våren 2014. För det andra ville jag att projektet 

skulle vara statligt finansierat så att jag skulle kunna undersöka hur 

eventuella återrapporteringskrav och kulturpolitiska idéer påverkade 
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utvärderingen. Eftersom NA sattes upp på en statlig institution och 

samtidigt beviljades statliga medel från två fonder tyckte jag det var 

ett särskilt bra fall att studera.  

3.3 Empiriskt	material	

Det empiriska materialet bygger framför allt på dokumentstudier 

och intervjuer gjorda under 2015-2016. De dokument som legat till 

grund för analysen är (1) kravspecifikationer från bidragsgivarna, (2) 

interna anteckningar från två uppföljningsmöten, (3) underlag för 

projektbeslut, (4) uppdragsbeskrivning för Dramaten& och (5) rele-

vanta regeringsbeslut. Där utöver har fem semistrukturerade inter-

vjuer genomförts, två i direkt möte, två över telefon och en via mail-

korrespondens. Respondenterna valdes ut dels efter tillgänglighets-

principen och dels utifrån vilken roll de har i det system som möjlig-

gjorde NA. Jag ville säkra att aktörer med olika funktion fanns repre-

senterade i studien.  

Att få med representanter från hela systemet var inte helt enkelt 

visade det sig. Många ville inte vara med. Främsta argumentet var att 

det hade gått för lång tid från uppsättningens avslut och att det där-

för skulle vara för svårt att minnas en eventuell utvärdering. Det 

finns säkert många fler intressanta anledningar till motståndet men 

jag väljer av utrymmesskäl att inte fördjupa mig i det. Jag kan bara 

konstatera att svårigheten att få respondenter att ställa upp är en av 

anledningarna till att det inte finns fler externa samarbetspartners 

med i analysen. Ett argument från de respondenter som var tvek-

samma var dock att det inte fanns tid i deras ordinarie schema. Så var 

det exempelvis för den skådespelare jag ville ha med i studien och 

som sa nej ett flertal gånger innan han plötsligt en förmiddag (efter 

idogt tjatande kan tilläggas) meddelade att han gick med på en inter-

vju. Jag var då något oförberedd där jag satt i ett studierum på biblio-

teket och i min iver att inte missa chansen kontrollerade jag inte min 

tekniska inspelningsutrustning. Inspelningen av intervjun misslyck-

ades. Lyckligtvis tog jag under tiden anteckningar för hand men åter-
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givningarna av intervjun blir tyvärr partiella. Skådespelaren är en 

välkänd medelålders man i Sverige som arbetat som fast anställd på 

Dramaten under flera år och som har erfarenhet av väldigt många 

olika typer av scenkonstprojekt. Han representerar de inre kontext-

nivåerna av ett scenkonstarbete, vilket jag kommer återkomma till. 

Här återfinns också den respondent som under NA haft rollen som 

dramatiker och regissör. NA var ett stort projekt med flera dramati-

ker och regissörer och respondenten valdes ut slumpmässigt bland 

dessa. Eftersom respondenten är mest känd i Sverige som dramatiker 

har jag för enkelhetens skull valt att sammanfatta hans roll som bara 

Dramatiker. Dramatikern är i yngre medelåldern, också han ett väl-

känt namn i Norden och leder idag en egen teater i Danmark. Inter-

vjun bestod här av en mailkorrespondens eftersom respondenten 

befann sig utomlands och vi helt enkelt inte hittade någon telefontid 

som passade oss båda. Resultatet av detta är att underlaget till ana-

lysen är mindre omfattande än exempelvis underlaget från min inter-

vju med Producenten. Producenten är liksom Dramatikern även han 

en man i yngre medelåldern som arbetat många år inom scenkonst-

området. Han är utbildad producent i Stockholm och har tidigare 

erfarenhet av ett arbete både som regissör och skådespelare. Produ-

centen hade en projektanställning på Dramaten under NA men är 

idag fast anställd på en privatteater i Stockholm. Eftersom materialet 

från intervjun med Producenten är rikt i sitt omfång bidrar det till att 

producenten citeras flitigt. 

För att kunna analysera systemet som en helhet ville jag också få 

tag i någon som varit med i bidragsbeslutet hos någon av de två of-

fentliga bidragsfonderna som stöttade projektet. Det här var svårt 

eftersom bidragsbeslut sker i flera steg, är väldigt regelstyrt och det 

övergripande beslutet i vart fall hos den ena fonden fattas på styrel-

senivå. Jag valde därför att göra en intervju med en mycket högt upp-

satt tjänsteman som sitter representerad i en av dessa styrelser och 

som i sin yrkesroll har en policy-skapande funktion i Sverige. Jag 

kommer vidare i studien att referera till denne respondent som Bi-
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dragsgivaren. Det här är egentligen missvisande och respondenten 

lär antagligen inte känna igen sig i beskrivningen. I fallet med NA 

hade han dessutom ingen praktisk funktion eftersom han ännu inte 

klivit på sin styrelsepost. Men likväl representerar respondenten en 

mycket viktig roll i ett system som med sitt ansvar för beviljandet av 

statliga medel och sitt uppdrag att på ett väldigt praktiskt plan tolka 

kulturpolitiska beslut sätter ramarna för verksamheter inom kultur-

området.  

Den sista respondent jag intervjuat innehar rollen som program-

ansvariga på Dramaten&. Att vara programansvarig innebär att ha ett 

huvudansvar för verksamheten på Dramaten& och är den som initie-

rar och följer upp verksamhetens programpunkter. Den programan-

svarig har också ett ansvar för att verksamheten på Dramaten& har-

moniserar med Dramatens övergripande statliga uppdrag. Denna roll 

har därför många likheter med en verksamhetsledare och jag har vi-

dare i uppsatsen översatt den till just verksamhetsledare. Översätt-

ningen kan tyckas lite onödig men den fyller två funktioner. Det ena 

är att texten ska blir lättare att läsa och det andra är att det ska bli 

lättare för läsaren att dra paralleller till andra verksamheter inom 

scenkonstområdet.  

Verksamhetsledaren är en kvinna i medelåldern som haft en cen-

tral roll i uppbyggandet av hela Dramaten&. Verksamhetsledaren är 

bekant till mig sedan tidigare och den som hjälpt mig att komma i 

kontakt med flera av de andra respondenterna. Hon har också försett 

mig med mycket material. Vår bekantskap skulle eventuellt kunna 

påverka respondentens svar, min tolkning av svaren och i förläng-

ningen studiens trovärdighet. Här vill jag dock argumentera för att 

teatersverige är ganska litet och att jag som praktiker skulle ha svårt 

att genomföra en studie som innefattar flertalet aktörer utan att ha 

träffat på någon av dem i tidigare sammanhang. Dramaten är dessu-

tom Sveriges Nationalscen och det vore snarare konstigt om jag inte 

haft en förutfattad mening om respondenterna som de flesta är väl-

kända namn. Och på samma sätt som att jag innan intervjun hade 
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hunnit bilda mig en uppfattning om respondenten, visade det sig att 

ett par av respondenterna hade hunnit bildat sig en uppfattning om 

mig. Här blir även min bakgrund viktig för att förstå, inte bara vilka 

frågor jag väljer att ställa utan också hur respondenterna tolkar dessa 

frågor. Jag är i grunden utbildad Kaospilot, vilket flera respondenter 

visade sig känna till vid intervjun. Kaospiloterna är en social entre-

prenörsutbildning med rötter i Danmark där stort fokus ligger på 

process- och projektdesign i ett samhällsförändrande syfte. Jag har 

tidigare arbetat inom scenkonstområdet på semi-professionell nivå 

och bland annat startat upp den fria teatergruppen Teater ACTA, 

skrivit flertalet pjäser och hoppat runt ett par år på korttidskontrakt 

som skådespelerska. I dagsläget driver jag en enskild firma, Frost Art 

& Production som arbetar med kulturproduktion och konsultation.  

3.4 Semistrukturerade	intervjuer	

Utgångspunkten för samtliga intervjuer var att dessa skulle vara 

semistrukturerade även om den intervju som skedde på mailkorre-

spondens naturligtvis fick en annan form. Semistrukturerade inter-

vjuer är intervjuer där samtalet är inriktat på i förväg bestämda äm-

nen och den mest använda formen av intervjumetod inom kvalitativa 

studier (Dalen 2015, s. 34). Samtliga intervjuer har varat mellan 35-

45 minuter undantaget den över mail. Intervjuerna har spelats in för 

att sedan transkriberats. Transkriptionen från dessa fem intervjuer 

har använts under analysen. Till grund för dessa intervjuer har en 

intervjuguide9 tagits fram med utgångspunkt i de intervjuguider som 

både Zetterlund (2004, s. 351) och Dalen (2015, s. 35) presenterar. I 

denna intervjuguide har studiens överordnade problemformulering 

översatts med teman och underliggande öppna, cirkulära frågor i 

syfte att dels föra in ett systemiskt frågande och dels locka fram be-

rättelser. Det cirkulära frågandet går ut på att uppmärksamma åter-

kopplingar i systemets olika delar och bli klarare över vad som 

                                                   
9 Se appendix 
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hänger ihop med vad (Lundahl & Öquist 2002, s. 113). Samtidigt är 

personliga berättelser ett centralt element vid alla kvalitativa inter-

vjuer som syftar till att få mer än ”logiska redogörelser” (Czarniawska 

2014, ss. 50, 55). Intervjuguiden testades under två pilotintervjuer 

och har förändrats under arbetets gång i takt med att förförståelsen 

fördjupats, problemformuleringen förändrats och respondenternas 

roller växlat. En kritik som ibland riktats mot kvalitativa intervjuer 

handlar om ett missförstånd i att intervjumaterialet är ett fönster mot 

verkligheten, när materialet i själva verket är den intervjuade perso-

nens tolkning av en verklighet (Czarniawska 2014, s. 60).  

 

”Accepterar man det faktum att alla återgivningar med 

nödvändighet är partiella, och att intervjuer kan vara till 

stor nytta även om de inte är urval från ”naturliga” inter-

aktion, så blir det möjligt att förstå både värdet och be-

gräsningarna hos intervjuer i samhällsvetenskaplig forsk-

ning”  

(Czarniawska 2014:63).  

 

Det kan vara värt att nämna att jag, i början av mitt arbete, när jag 

försökte utkristallisera systemet som utgjorde NA genomförde ytter-

ligare ett par intervjuer. Bland annat höll jag en intervju med en fors-

kare på Myndigheten för Kulturanalys och ytterligare en, med en 

handläggare på Kulturrådet. När jag senare under analysen fördjupat 

min förståelse valde jag att inte använda materialet från dessa inter-

vjuer. Ingen av dessa respondenter visade sig nämligen ha någon di-

rekt eller indirekt påverkan på NA som uppsättning, det uppföljande 

arbetet eller systemet som helhet.  

3.5 Det	avgränsade	systemet	

Mötet med publiken kan sägas utgöra scenkonstens fundament 

och på en institution som Dramaten präglas det arbetet av många 

aktörer. Särskilt under ett arbete som NA, som både är experimen-
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tellt i sin karaktär, tekniskt avancerat och sträcker sig över många 

samarbeten. Men till skillnad från ett arbete inom det fria teaterlivet 

så har en institution som Dramaten ofta tydliga gränsdragningar i 

rollernas innebörd (Kull 1997, s. 79). Varje roll tillskrivs förväntning-

ar från andra aktörer och samtidigt som rollerna är beroende av 

varandra så är de också egna systemvärldar (Luhmann 2007, s. 70).  

En uppdelning som traditionellt sett görs för att beskriva olika roller i 

ett scenkonstarbete är att dela upp rollerna i konstnärlig personal, 

teknisk personal och administrativ personal (Kull 1997, s. 11). Jag 

kommer senare argumentera för varför en sådan här uppdelning är 

problematisk men tills vidare kan vi bara konstatera att jag i min vi-

sualiserade modell av systemet, som jag strax kommer presentera, 

frångått den uppdelningen. Jag har istället plockat ut aktörer ur sy-

stemet och helt enkelt nöjt mig med att få med representanter från 

olika systemnivåer. Det här har jag gjort eftersom systemtänkande 

innebär att världen förstås i termer av system, eller modeller och 

dessa system inte existerar som sådana i det verkliga livet utan sna-

rare är ett sätt att betrakta världen på (Haslebo &Nielsen, 2000, s. 8). 

Genom att skissa upp systemet visuellt synliggörs hur aktörer och 

idéer från olika kontextnivåer förhåller sig till varandra samtidigt 

som de ingår i ett eget självorganiserande system som påverkar och 

påverkas av omgivningen. Bakgrunden till detta uppritade system, är 

att jag velat få med både ett kulturpolitiskt perspektiv och ett prakti-

kerperspektiv med det publika mötet som scenkonstens kärna. Defi-

nitionen av ett övergripande system är skillnaden mellan systemet 

och omvärlden (Luhmann 2007, ss. 65, 74) och jag har i fallet med 

NA dragit den övergripande gränsdragningen i viljan till och/eller 

möjliggörandet av projektet. Det innebär att den yttersta gränsdrag-

ningen görs vid de kulturpolitiska mål och de skattefinansierade me-

del som finns med som en förutsättning för uppsättningens existens. 

Vi får sedan flera systemnivåer inuti systemet som upprätthålls av de 

aktörer och idéer som befinner sig innanför (Luhmann 2007, ss. 65-

87).   
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Figur 1: Modell av NA som ett system 

 

Jag har hämtat inspiration till denna modell från Luhmanns tolk-

ning av Spencer Browns formlagar (Luhmann, 2002, s. 69) och den 

omarbetade CMM-modell som Hornstrup et al. (2012, s. 52) redogör 

för. Systemet har jag ritat upp som en cirkel. Innanför denna cirkel 

återfinns ytterligare en cirkel. Innanför denna cirkel ytterligare en 

och så vidare till dess att jag fått fem cirklar. Fem kontextnivåer. An-

talet kontextnivåer skulle kunna göras betydligt fler men jag har valt 

fem för att begränsa arbetet och göra analysen greppbar. Systemet 

påverkas av en kontextuell kraft som kommer utifrån och en implika-

tiv kraft som påverkar inifrån. I mitten av systemet har jag placerat 

publiken för att markera att det är mötet med publiken som är kär-

nan i en scenkonstuppsättning. Det är från och till denna mittpunkt 

hela systemet arbetar. Det är i mötet med publiken som verket blir 

levande och mot detta som hela systemet rör sig. Därefter på den 

andra kontextnivån har jag placerat skådespelaren tillsammans med 

tekniker och hantverkare. På denna andra kontextnivå befinner sig 

aktörerna oftast kroppsligt nära publiken. Dessa är trots deras place-

ring inte nödvändigtvis viktigare än någon annan del av systemet. På 

nästa kontextnivå återfinns Regissören, Dramatikern och även Pro-

Implikativ 
kraft 

Kontextuell 
kraft 

5. Bidragsgivare 
4. Verksamhetsledare 
3. Producent, Regissör 
2. Skådespelare 
1. Publik 
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ducenten. Verksamhetsledaren återfinns på den fjärde kontextnivån. 

På femte kontextnivån återfinns de externa bidragsgivarna, det vill 

säga Kulturkontakt Nord och Nordisk kulturfond som via Kulturde-

partementet finansierade NA med övergripande kulturpolitiska må-

len som utgångspunkt. Den kontextuella kraften utanför systemet 

utgörs av omvärldshändelser, utvecklingstrender och specifika aktö-

rer som med stor påverkan på systemet. I fallet med NA skulle det 

exempelvis vara konflikterna i Ukraina eller generella rapporter från 

Myndigheten för Kulturanalys. Den implikativa kraften kommer ini-

från mitten och utgörs av det publika mötet. Hur publiken ställer sig 

till konstverket innan i form av intresse, reaktion under föreställning 

och sedan efter i form av debatt och diskussion påverkar.   

3.6 Systemteoretiska	analysredskap	

Den teoretiska ram som format denna studie kan vid första anblick 

verka splittrad eftersom den hämtats från väldigt många olika håll. 

Det här är både ett medvetet val och ett resultat av att studien är 

starkt präglad av ett systemteoretiskt perspektiv. Systemteori som 

ämne har varit på framväxt sedan mitten av 60-talet i Sverige främst 

inom företagsforsking och informationsvetenskap (se exempelvis 

Wadell 1970). Det systemteoretiska perspektivet kan trots det härle-

das tillbaka 5000 år till Kina där en idé att allting påverkar och på-

verkas av allting hade starkt fäste (Lundahl & Öquist 2002, s. 34). 

Thurén förklarar systemteori som ”studiet av hur system fungerar 

och förändras” (1991, s. 129). System beskriver han som ”dynamiska 

helheter där en förändring som inträffar i en del av systemet orsakar 

förändringar i andra delar av systemet eller i yttervärlden”. Genom 

återkoppling eller feedback påverkar dessa förändringar sedan sy-

stemet. Information blir därför helt centralt och är också en av 

systemtänkandets grundmetaforer (Lundahl & Öquist 2002, s. 37). 

Alla system är i en konstant rörelse och utveckling på grund av den 

informationen som systemet väljer att ta emot och meningen den 

sedan ges (Hornstrup et al. 2012, s. 14) Men samtidigt som systemet 
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måste vara öppet för information för att kunna överleva och utveck-

las behövs något regelbundet och konstant (Luhmann 2002, s. 55). 

Systemet behöver på sådant sätt både vara öppet för ny information 

och ha en tydlig gräns till omgivningen för att fungera. Det här är 

högst applicerbart på ett scenkonstprojekt som å ena sidan måste 

vara öppet för att kunna kommunicera och så att säga bli till i mötet 

med publiken, samtidigt som gränsen kan sägas utgöras av en konst-

närlig integritet. Hur information färdas och mellan vilka delar i sy-

stemet blir avgörande för systemets utveckling.  

En annan grundtanke inom systemteorin är att vi människor stän-

digt försöker förstå och ge mening åt det vi upplever (Hornstrup et al. 

2012, s. 49). Vi söker och skapar mening med händelser i vårt med-

vetande samtidigt som vi producerar mening åt någon annan när vi 

kommunicerar (Luhmann 2007, s. 205-206). Denna meningsskap-

ande process har vi ovan sett kan länkas samman med en värdeskap-

ande process. Det här får en praktisk betydelse för studiens analys 

och diskussion eftersom jag delar in respondenter och information i 

kontextnivåer med deras roller satt i relation till varandra. Jag bort-

ser samtidigt från respondenternas egna systemvärldar och reducerar 

dem till systemaktörer vars påverkan är ömsesidig i relation till 

varandra. Det här kan tyckas oetiskt men jag gör det med bakgrund 

av jag först då kan tillskriva deras uttalande en mening i ett syste-

miskt perspektiv. Relationer mellan handlingar och personer besk-

rivs inom systemteorin som cirkulära eftersom mönster och sam-

manhang blir viktigare än linjära orsak-verkan-kedjor (Hornstrup et 

al. 2012, s. 25). Det gör att individen får stå tillbaka till förmån för 

interaktionens formegenskaper (Lundahl & Öquist 2002, s. 47). Men 

det betyder inte att varje del av systemet inte fyller sin funktion, utan 

tvärtom. Alla delar behövs och måste samverka för att bevara syste-

met (Thurén 1991, s. 129). Makt blir relativt och inte nödvändigtvis 

hierarkiskt.  
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3.7 Teoretisk	begreppsdefinition		

För att göra denna studie begriplig vill jag nu redogöra för några 

centrala begrepp som förekommer frekvent. Dessa begrepp är tätt 

sammanlänkade och istället för att lyfta fram en fördjupad diskussion 

bakom varje enskilt begrepp försöker jag här av utrymmesskäl fram-

för allt definiera dem i relation till varandra. Längre fram i uppsatsen 

fördjupas ett par av dessa resonemang. Som i alla akademiska studier 

ligger svårigheten i att begränsa diskussionen kring begreppen utan 

att tappa komplexiteten bakom dem. Vi börjar med begreppet Kultur. 

Sven Nilsson (2003) skiljer mellan kultur som aspekt och kultur som 

sektor. Som aspekt, menar Nilsson, innefattar kulturbegreppet alla 

idéer, värderingar och normer som finns i ett samhälle medan som 

sektor omfattar kulturbegreppet endast de konstnärliga uttrycksfor-

merna och de institutioner, organisationer och personer som uttryck-

er sig genom dem (2003, s. 328). Eftersom denna studie utgår från 

scenkonst som konstnärlig uttrycksform med utgångspunkt i en kul-

turinstitutionell verksamhet skulle vi kanske med Nilssons definition 

vilja säga att kultur här ska förstås som sektor men det blir missvi-

sande eftersom jag senare hävdar att idéer och värderingar inte kan 

separeras från det konstnärliga uttrycket. Då är det kanske vettigare 

att utgå från Stalder (2009, s. 22) som definierar kultur lite an-

norlunda. Stalder menar att det funnits två olika förhållningssätt till 

kultur där det ena är objektsorienterat, vilket betyder att kultur be-

står av distinkta föremål och det andra är utbytesorienterat, vilket 

betyder att kultur snarare kan liknas vid en kontinuerlig process. Kul-

tur, menar han, ska här förstås med utgångspunkt i en idé om kultur 

som ett system där mening artikuleras genom symboler. Denna 

tolkning får medhåll av Smith (2008) som, med utgångspunkt i be-

greppet ”art” beskriver mötet med konst och kultur som ett av många 

sätt att skapa och behålla en känsla av mening. Mening föds, enligt 

Smith när något tilldelats ett betydande värde. Eller som han skriver; 

”mening är ett värde som fått en form och gett effekt” (2008, s. 39). 

Här länkas en snävare förståelse av kultur i form av konst i bredare 
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bemärkelse, ihop med värdebegreppet. Med denna utgångspunkt är 

det alltid någon som tilldelar eller skapar ett värde. Värdet blir rela-

tivt i bemärkelsen att någon upplever ett värde i relation till något 

annat (Hutter & Throsby 2008, s. 5). Värdering blir alltså en hand-

ling som sker när ett föremål eller ett fenomen tilldelas ett värde. Det 

intressanta, med denna utgångspunkt blir vem som tilldelar detta 

värde. O’Brien menar att svårigheten med att definiera kultur och att 

definiera värde tydligt exemplifieras i den spretiga kulturpolitiska 

debatten (2014, s. 4). Här kopplas ett kulturpolitiskt värde ihop med 

ett socialt eller medborgerligt värde10 men, menar han, det här blir 

problematiskt eftersom så många kulturpolitiska beslut är relaterade 

till bidragsfördelning (O’Brien 2014, s. 112). Här krockar idéer om ett 

socialt värde med ett ekonomiskt värde och det är kanske ett resultat 

av Bourdieus kultursociologiska teori som föreslog att vi måste göra 

skillnad mellan det ekonomiska fältet där objekt har ett instrumen-

tellt värde och det kulturella fältet där objekt har ett symboliskt värde 

(Hutter & Throsby 2008, s. 18). Hutter & Throsby menar dock att de 

flesta forskare inom fältet sedan Bourdieu utvecklat en mer pragma-

tisk syn på värde och att spänningarna mellan ett ekonomiskt värde 

och ett kulturellt värde är resultatet av ett ömsesidigt beroende 

(2008, s. 17). Från att tidigare varit isolerade från varandra, menar 

författarna att en ny förståelse är på sin plats med utgångspunkt i att 

ett ekonomiskt värde skapar en kulturell variation och en kulturell 

variation får en effekt på pris (2008, s. 17). Hutter & Throsby skriver 

att ju mer vi ser ett estetiskt och ett ekonomiskt system som två sepa-

rata delar desto mer måste vi fokusera på kontakten mellan dem 

(Hutter & Throsby 2008, s. 6). Problemet med denna utgångspunkt 

är att det ekonomiska värdet gärna får rollen att översätta andra vär-

den. O’Regan menar att kulturpolitiken runt om i världen missar att 

ställa sig frågan varför kulturen betraktas som värdefull och menar 

att den kulturpolitiska forskningen måste våga ompröva idéer om 

                                                   
10 Egen översättning från ”public value”.  
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kulturens värde (2009, s. 143). Det här får medhåll från Bennet & 

Belfiore som menar att kulturens värde först kan förstås när vi ser 

vilka olika betydelser konst och kultur haft historiskt i samhället 

(2008). Värdet vi tilldelar konsten, menar författarna, formas av kul-

turpolitiska idéer och sociala strukturer och författarna ifrågasätter 

om exempelvis enskilda upplevelser av ett konstverk verkligen kan 

särskiljas från dessa. Idag ser vi hur kulturpolitiska idéer och sociala 

strukturer möts i hur den offentligt finansierade scenkonsten organi-

seras. Åberg (1997, s. 104) skriver att all utvärdering handlar om att 

få fram verksamheters kvalitet eller resultat, ”eller hur man nu vill 

beteckna de värden som organisationen producerar i sin verksam-

het”. När det gäller scenkonst blir det här komplicerat och Throsby 

menar att en av anledningarna till svårigheten med att ta fram dessa 

värden inom en kulturorganisation är att ett konstverk både existerar 

i en fysisk form och en immateriell form (Throsby 2008, s. 78).  

3.8 Utvärderingens	funktion	

”Att utvärdera är att noggrant bedöma. Att bedöma in-

nebär att fastställa värdet […] I grunden är utvärdering ett 

fundamentalt analytiskt tillvägagångsätt i allt disciplinerat 

tänkande och praktiskt handlande”. 

Evert Vedung (2009:21) 

 

Först och främst måste vi klargöra något viktigt. Utvärdering är 

inte något entydigt begrepp som kan förstås med en enkel förklaring. 

Utvärdering är ett ord vars innebörd och praktik har lika många tolk-

ningar som andra fenomen vi gärna upplever mer abstrakta som ex-

empelvis kärlek.11 Historierna bakom fenomenets uppkomst är därför 

många, liksom förklaringarna till varför vi utvärderar och vad vi me-

nar med begreppet (Sandberg & Faugert 2007, s. 13, Lundahl & 

                                                   
11 Se exempelvis hur Karlsson (1999, s. 16) jämför ordets tolkningsbara innebörd 

med jämlikhet, frihet, rättvisa och socialism. 
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Öquist 2002, s. 9). Flera forskare (ex Lundahl & Öquist 2002; Lied-

man 2013) går tillbaka till antikens dagar vid en historisk redogörelse 

men själva ordet utvärdering nådde inte Svenska ordböcker förrän 

mitten av 1970-talet (Lundahl & Öquist 2002, s. 10). Då hade makar-

na Myrdal sedan 30-talet adresserat vikten av att granska politiska 

reformer vetenskapligt och deras arbete tolkas ofta som ett svenskt 

startskott för utvärderartraditionen (Lindgren 2008, s. 14, Lundahl & 

Öquist 2002, s. 10). Samtidigt hade en parallell utveckling tagit fart i 

USA där en ny typ av granskning inom skol- och hälsoområdet börjat 

etablerat sig (Sandberg & Faugert 2007, s. 15). Utvärderingens 

metodlära sägs därför ofta ha sitt ursprung inom utbildningspolitiken 

och pedagogik (Lundahl & Öquist 2002, s. 10). Men det finns också 

röster som gör gällande att utvärdering bör ses som ett resultat av 

1900-talets militärindustriella komplex som kännetecknas av mät-

ningsorientering och effektivisering (Lundahl & Öquist 2002, s. 10). 

Sandberg & Faugert sammanfattar det splittrade historiska perspek-

tivet som att utvärdering från 1950- och 1960 talen handlat om ett 

fokus på måluppfyllelse, experimentella metoder och kvantitativ da-

tainsamling till att idag vara ett fält kännetecknat av en mångfald av 

angreppssätt, metoder och analysverktyg (2007, s. 14). Dahler-

Larsen (2001, s. 119) skriver att utvecklingen som skett inom utvär-

deringen speglar ett modernt samhälle som premierar reflexivitet. 

Här motsätter sig exempelvis Power som menar att utvärderingens 

utveckling snarare speglar ett granskningssamhälle som premierar 

trygghet och stabilitet (Dahler-Larsen 2007, s. 175).   

Även om Zetterlund menar att ”utvärdering är ett komplext socialt 

fenomen, som ingalunda låter sig ringas in och klargöras på ett enty-

digt sätt en gång för alla” (2004, s. 33) så finns det faktiskt ett par 

centrala inslag i utvärdering som ändå gör att man kan tala om det 

som en aktivitet med särskilda kännetecken (Karlsson 1999:12). Det 

ena är att vi systematiskt söker efter information om någonting och 

det andra är att vi sedan värderar denna information. Karlsson skil-

jer ut tre sätt att definiera utvärdering: (1) en i huvudsak metodisk 
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kompetens för att mäta, (2) som tolkande och kritiskt värderande 

utifrån såväl uttalade som mer outtalade kriterier, (3) som inriktad 

på förändring av både organisationers och individers sätt att fungera 

(2004, s. 16). Den minsta gemensamma nämnaren i dessa definition-

er, menar Karlsson, är att det sker en värdering och ett arbete med 

att systematiskt skaffa sig ett så bra underlag som möjligt för detta. 

Sandberg & Faugert definierar på liknande sätt utvärdering som en 

systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse 

(2007, s. 13). Här vilar en viktig distinktion till ordet uppföljning, 

som på samma sätt som utredning, revision och återrapportering, 

ofta blandas ihop med utvärdering (Karlsson 1999, s. 12). Uppfölj-

ning handlar nämligen om att redovisa vad som har hänt så sakligt 

och värderingsfritt som möjligt (Sandberg & Faugert 2007, s. 14). 

Utvärdering och uppföljning blir med denna utgångspunkt varandras 

motsatser. Utvärderingar kan dock fortfarande göras på många olika 

sätt och hur de görs och av vem får alltid en praktisk betydelse oav-

sett om det leder till stora eller små konsekvenser (Sandberg & Fau-

gert 2007, s. 12).  

Det är lätt att tro att utvärdering är ett moment som tar sin början 

först efter att en aktivitet, ett projekt eller ett konstverk är avslutat. 

Men resultatet är avhängt ett par ställningstaganden som bör ske in-

nan. Vi behöver veta vad vi vill med en viss aktivitet, ett visst projekt 

eller konstverk. Karlsson (1999, s. 83) punktar upp ett antal huvud-

frågor som han menar måste uppmärksammas inför ett utvärde-

ringsarbete; Varför ska utvärderingen göras? Vilka kunskaper söks? 

Vilka bedömningskriterier ska användas? Hur ska utvärderingen ge-

nomföras? Vilken roll ska utvärderaren ha? Och framför allt; Hur ska 

utvärderingen användas? Sandberg & Faugert menar på liknande 

sätt, att planeringen inför en utvärdering kan skissas upp som en 

trappa med fem trappsteg (2007, s. 33-61). Första trappsteget hand-

lar om att svara på ett varför med bakgrund, syfte och användning. 

Det andra steget i planeringen handlar om att ta reda på vad som ska 

utvärderas, vilka huvudfrågor som ska besvaras och vilka bedöm-
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ningskriterier som resultatet ska värderas mot. Därefter som tredje 

trappsteg handlar det om att klargöra vilka som är berörda av utvär-

deringen i form av intressenter, medverkande och genomförare. Som 

fjärde fas handlar det om att planera hur utvärderingen ska läggas 

upp i form av vilken information som behövs och hur den ska samlas 

in. Och sista fasen handlar om att planera hur resultatet ska värderas 

och hur kunskapen ska tas till vara på och användas.  

Både Karlsson och Sandberg & Faugert menar att ordningsföljden 

i planeringen är central eftersom vi först måste ta reda på vad vi vill 

med utvärderingen innan vi börjar ta reda på vad vi ska titta på, 

eventuellt mäta och hur det ska värderas och bedömas. Eller som 

Starrin utrycker sig; ”Man måste veta vad man skall mäta innan mät-

ningen blir meningsfull” (2013, s. 170).  Formulerade (eller icke for-

mulerade) mål blir därför en central aspekt i hur vi förstår och arbe-

tar med utvärdering (Karlsson, 1999, s. 50). Mål ska här förstås som 

den konkreta avsikten bakom ett verk, vad vi vill uppnå skiljt från 

syftet. Skillnaden mellan syfte och mål ligger, något förenklat, i att 

syftet svarar på frågan om varför ett projekt ska genomföras och må-

let svarar på vilket slutresultat exempelvis vilka effekter som vi hop-

pas på eller vad, som i detta fall en scenkonstuppsättning ska leda till 

(Lööw, 2007, s. 21). Men det räcker inte med en avsikt, en utvärde-

ring måste ha referenspunkter för bedömning (Karlsson 1999, s. 42). 

Denna referenspunkt kallas oftast värdekriterier (Vedung 1991, s. 

187). Karlsson delar upp dessa värdekriterier i fyra olika block. (1) 

Målkriterier är den mest traditionella formen för utvärdering med 

mätbarhet och mål grund. (2) Teorikriterier utgår antingen från en 

deduktiv ansats där man utifrån en teori väljer vad som ska upp-

märksammas eller en induktiv ansats där man försöker formulera 

kriterier utifrån utvärderingsobjektets speciella karaktär. Karlsson 

menar att när professionella yrkesgrupper formulerar egna kriterier 

brukar dessa ha en dubbel karaktär av att både vara deduktiva och 

induktiva. (3) Intressentkriterier bygger på att flera än bara de direkt 

inblandade ska vara med och bestämma vad som ska bedömas så att 
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utvärderingen får ett brett spektra av ”mätpunkter”. (4) Kulturellt 

baserade kriterier tar sin utgångspunkt i kulturella värden som olika 

grupper vill slå vakt om, exempelvis jämlikhet och hållbarhet (Karls-

son 1999, s. 42-43). De som väljer ut dessa kriterier (som sen alltså 

blir vår referenspunkt för bedömning) avgör hur utvärderingen ut-

formas och vad vi i slutändan tittar på.. Om vi knyter detta till scen-

konst menar Langstedt et. al (2005, s. 51) att det finns flera besluts-

fattande nivåer i ett konstnärligt och kulturpolitiskt arbete och den 

nivå på vilken värderingskriterierna tas fram blir styrande. Författar-

na hänvisar till en politisk-administrativ nivå, en konstnärlig nivå, en 

institutionell nivå och en projektnivå. De argumenterar för att det är 

viktigt att de involverade parterna i en utvärdering tillsammans be-

stämmer vilka utvärderingskriterier som ska vara rådande (2008, s. 

32).  

Oavsett kriterier måste dessa brytas upp i mätenheter inför själva 

bedömningen. Men det är inte alltid så lätt definiera en mätbarhet. 

Det har därför blivit allt vanligare att försöka ta fram indirekta mått, 

så kallade indikatorer som beskriver offentliga verksamheters resul-

tat och kvalitet när det inte finns tydligt mätbara mål (Lindgren 

2012:49). Indikatorer kan användas både på en kulturpolitisk nivå 

och på en konstnärligt praktisk nivå som ett sätt att exempelvis mäta 

konstnärlig kvalitet. Kulturrådet skriver att ”konstnärlig kvalitet kan 

mätas genom indikatorer som definieras från mötet mellan konstver-

ket och individen” (2003; s. 14). På en politisk-administrativ nivå har 

Myndigheten för kulturanalys studerat möjligheterna att utforma 

generella indikatorer för utvärdering på makronivå och utrycker ett 

tydligt behov av vidare forskning på detta i sin rapport Att utveckla 

indikatorer för utvärdering av kulturpolitik: redovisning av ett re-

geringsuppdrag;  

 

”Det är genomförbart att utveckla ett indikatorsystem 

som syftar till att utvärdera den nationella kulturpolitikens 

effekter, med förbehållet att det ses som ett utvecklingsar-
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bete och att noggranna överväganden görs i urvalet av ett 

begränsat antal relevanta indikatorer. […] Det handlar om 

att utveckla både mätningar och metoder för datain-

samling samt att skapa en dialogprocess där expertbe-

dömningar kan tas tillvara och resultat kommuniceras”  

(Myndigheten för kulturanalys, 2012).  

 

Indikatorer blir alltså ett centralt element för utvärdering vare sig 

den gör kvalitativa eller kvantitativa anspråk. Och eftersom de indi-

katorer vi använder oss av påverkar vad vi får fram för information så 

kan vi anta att valet i förlängningen påverkar scenkonstens utveckl-

ing.  

3.9 	En	kulturhistorisk	tillbakablick		

De indikatorer som idag används i västvärlden för att utvärdera 

både kulturpolitiska initiativ, enskilda kulturprojekt och konst över-

lag, ser väldigt olika ut och är avhängda den mening eller grundvärde 

kulturen tillskrivs i sammanhanget (Blomkamp 2014). För att förstå 

indikatorerna bakom ett enskilt scenkonstprojekt måste vi därför gå 

tillbaka till de idéer som figurerar kring scenkonstens betydelse ef-

tersom dessa idéer sätter ramen för vad det är vi tittar på när vi be-

dömer och utvärderar. En längre idéhistorisk redogörelse är natur-

ligtvis omöjligt att få plats med inom ramen för denna uppsats men 

med utgångspunkt i Eleonora Belfiore och Oliver Bennets bok The 

Social Impact of the Arts: An Intellectual History (2008) vill jag kort 

redogöra för några huvudströmningar.  

En historisk idé som figurerat sedan Aristoteles dagar är konst 

som en andlig reningsprocess, även kallad katharsis. Det här är en 

idé om att en teaterpublik genom att spegla sig i medlidande och 

rädsla är med om en andlig rensning och teater får en terapeutisk 

funktion (2008, s. 83, 86). En liknande idé som figurerat genom 

historien handlar om kultur för egen njutning skull och som hälso-

främjande konsumtion. Konstutövande och konsumerande lyfts här 



 

  37 

fram som dels ett sätt att stå ut med ett annars outhärdligt liv och 

dels ett sätt att må bättre genom att exempelvis använda konst som 

terapiform (2008, s. 102-103). Kultur har också tilldelas ett värde av 

att vara utbildande och självutvecklande. Här handlar det inte längre 

om att konsten ska behaga för egen njutning utan konsten tilldelas 

istället rollen att utbilda, utmana och utveckla självet (2008, s. 110). 

Det länkas samman med en idé om konst och kultur som en moralisk 

civiliseringsprocess som tog fart under den franska upplysningen. Då 

uppstod en ny typ av kulturell hierarki där den konst och litteratur 

som argumenterade för moralisk och etisk förfining fick en särskild 

ställning bland filosofer och i den allmänna samhällsdebatten. Konst 

kunde hjälpa till att forma den perfekta medborgaren (2008, s. 139-

141). En idé som dykt upp ofta de senaste århundradena är argumen-

ten att konst och kultur kan vara ett starkt politiskt medel. Det finns 

många exempel på hur totalitära regimer har använt konst som pro-

paganda och lika många exempel på hur konsten gett en röst åt mar-

ginaliserade grupper och på det sättet bidraget till en politisk föränd-

ring (2008, s. 164).  Kultur har vidare fungerat som en identitets-

skapande statusmarkering. Många teoretiker som Weber, Simmel 

och Bourdieu hävdar att smak och estetiska preferenser har en funk-

tion att dela upp vårt samhälle i klasser där våra konst- och kultur-

preferenser handlar om ett sökande efter tillhörighet och distinktion 

till andra (2008, s. 165). Belfiore & Bennet avslutar sin historiska re-

dogörelse med en konklusion att konst sedan 2500 år haft funktionen 

av att vara ett instrumentellt redskap för att stärka och utrycka makt i 

sociala relationer (2008, s. 194). Med denna slutsats slår författarna 

hål på alla idéer om konst för konstens skull.  

3.10 Mätbar	mening	i	Blomkamps	matris	

Många internationella försök att finna en idealuppsättning mätin-

strument för att mäta kultur har gjorts men ett av problemen har va-

rit att det inte finns någon matris som kan kombinera de olika kom-

ponenterna för ett kulturellt värde på samma sätt som exempelvis 
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pris-kostnad-matrisen gör när det gäller att definiera ett ekonomiskt 

värde (Heinzelman 2008:106). Det är ett resultat av att ett kulturellt 

värde aldrig kan förstås utan att vi närmare granskar de olika värden 

som ligger bakom. Med andra ord; mätindikatorer som används un-

der utvärderingar ger oss en hint om de bakomliggande idéerna kring 

kulturens värde. Detta förhållande skissar Blomkamp upp i en modell 

hon kallar The cultural indicator matrix som presenteras i boken 

Making Culture Count (2014, ss. 18-19). Modellen består den av fyra 

meningsdimensioner.12 På den vertikala axeln står kultur som indivi-

duellt fenomen i motsats till kultur som kollektivt fenomen. På den 

horisontella linjen finner vi kulturen som ett objekt i motsats till en 

kultiveringsprocess. I relation till dessa meningsdimensioner har 

Blomkamp efter att studerat ett stort antal utvärderingar av offentligt 

finansierade konst och kulturprojekt, klustrat ihop sex kategorier av 

indikatorer som visar på olika idéer om kulturens värde som präglar 

vårt samhälle idag; ekonomiska, konstnärliga, rättsliga, ekologiska, 

symboliska och socialpolitiska. Det här är inte ett helt oproblematiskt 

ihopklustrande och ärligt talat ganska förvirrande vid en närläsning 

men modellen tydliggör ändå en relation mellan idé och praktik.  Mål 

och mening vävs samman. 

 

                                                   
12 Egen översättning av ”Four dimensions […] Four conceptualisations of culture 

in the context of governance and policy-trelated measurment”2014:17 
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Figur 2: Blomkamps matris (Blomkamp 2014, ss. 18-19) 

 

Högst upp i figuren ser vi konst och kultur som ett individuellt ut-

tryck (och intryck). Här återfinns konstnärliga indikatorer som syf-

tar till att fånga upp publika upplevelser genom exempelvis recepto-

riska studier (publikens hjärnaktivitet etc) och granska ett föränd-

ringsvärde. Belfiore & Bennet argumenterar för att det är svårt och 

resurskrävande att mäta publikens upplevelse och konstens trans-

formativa egenskaper (2007). Resultatet blir därför att indikatorerna 

som implicit eller explicit vilar på denna värdegrund ofta förlitar sig 

på idén om att mötet med kulturen räcker. Indikatorerna får en sta-

tisk karaktär som ’frekvens av engagemang’, ’antal som spelar ett in-

strument’, ’antal som besökt minst en kulturtillställning årligen’ och 

så vidare. Ett tydligt exempel på detta är det finska undervisnings- 

och kulturministeriets rapport Genomslagsindikatorer som redskap 

för en kunskapsbaserad kulturpolitik (2011, s. 17). Här föreslås som 

indikatorer, tidsanvändning för kultur och konst i form av exempelvis 

antal biblioteksbesök och regional tillgång i form av utbud (2011, s. 
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49). På andra änden av denna vertikala axel hittar vi idéer om kultur 

som ett kollektivt fenomen. Här bakom ligger ett antropologiskt sätt 

att se på kulturen där kultur är associerat till en viss grupp männi-

skor, en avgränsad period, ett avgränsat område eller mänskligheten 

i stort (Blomkamp 2014, s. 18). UNESCO (2001) definierar kultur 

som ”en uppsättning materiella och spirituella aktiviteter associerade 

med en viss social eller kulturell grupp” och ger här utryck för en vi-

dare förståelse av kulturen. Dave O’Brien (2014, s. 130) ger Belfiore & 

Bennet medhåll för att det inneboende värdet av konst kan associeras 

med den individuella upplevelsen men poängterar att det endast ut-

gör en del av den bredare förståelsen av värde associerat med demo-

krati och samhällsansvar. O’Brien refererar till John Holden (Holden 

2004, se O’Brien 2014) när han skriver att värdet för publiken mer 

specifikt utgör en tredjedel av det samhälleliga kulturella värdet, där 

professionella konstutövare och politiker utgör de andra två. När kul-

turpolitiska satsningar ska utvärderas används till exempel ofta ett 

socialpolitiskt indikatorsystem med hälsa, socialt kapital och inklu-

dering som ramverk (Blomkamp, 2014). Denna socialpolitiska grund 

ser kulturen mer som ett objekt och för att gå tillbaka till Blomkamps 

modell befinner vi oss nu till vänster på den vertikala axeln. Idéer om 

kulturen som ett objekt har inte helt kommit att dominera offentlig 

kulturpolitik än men är ändå den meningsdimension där absolut flest 

indikatorer återfinns (Blomkamp 2014). Här vilar en underliggande 

idé att värdet av konst ligger i, eller åtminstone legitimeras av, dess 

bidrag till en ekonomisk utveckling. Bakom denna syn ligger den 

ekonomiska rationalismen och här är kultur ett objekt inuti ett sy-

stem av produktion, distribution och konsumtion (Blomkamp 2014, 

s. 19). Detta ekonomiska perspektiv påminner om idéer om kultur 

som ett kollektivt fenomen men med en stor skillnad att kultur här 

ses som en råvara för ekonomisk- snarare än social utveckling. Ut-

värderingens indikatorer får gärna ekonomiska förtecken och man 

tittar på ’intäkter från antal sålda biljetter’, ’arbetstillfällen i kulturell 

sektor’ eller ’ökad kringförsäljning vid kulturevenemang’. Begrepp 
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som kulturindustrin, kulturturism och kreativa näringar kan härledas 

till denna syn på kultur (se vidare Florida 2006). 

Som motsats till kultur som objekt, till höger av modellens hori-

sontala axel återfinns förståelsen av kulturen som en civiliserande 

kultiveringsprocess. Här är det en intellektuell, spirituell och estetisk 

utveckling som står som centrala teman. Här mäts, menar Blom-

kamp, rättigheten och möjligheten att medverka i ett kulturellt liv i 

samhället med indikatorer som till exempel ’antal bidrag beviljade 

invandrargrupper’, ’möjligheter att utrycka egna kulturuttryck’, ’tea-

terpublikens sociala bakgrund’. Nästan överlappande med dessa ”rät-

tighetsindikatorer” hänger ekologiska eller holistiska indikatorer 

samman. Skillnaden ligger i tankar om kulturen som ett interkultu-

rellt fenomen där indikatorerna består av redogörelser för kulturella 

nätverk och kulturekologi. Här vilar tankar om konst och kultur som 

en grundförutsättning för hållbar samhällsutveckling och något ingår 

i allt mänskligt liv. Indikatorerna tar utgångspunkt i ’kulturell vitali-

tet’, ’hållbarhet’, ’naturligt och inkluderande språk’. Många profes-

sionella konstnärer tenderar att känna sig hotade av denna syn på att 

’vem som helst’ kan vara konstnär och kultur som ett allmänt skap-

ande (2014, s. 21).  I mitten av Blomkamps modell hittar vi till sist ett 

kluster av symboliska indikatorer. Här är det ’medieinnehåll’, ’under-

sökningar av populärkultur’, ’smak’ och ’konsumtion’ som mäts. 

Dessa symboliska indikatorer grundar sig i en sociologisk förförstå-

else där kultur ses som medel för kommunikation och personliga ut-

tryck i relation till andra. Nyare indikatorer i detta fält inkluderar 

analyser av sociala medier och marknadsundersökningar (2014, s. 

23).  

Vad Blomkamps matris visar är hur bakomliggande idéer om ett 

kulturellt värde blir tydlig i utvärderingens praktik eftersom de indi-

katorer, som är en förutsättning för ett utvärderingsarbete, speglar 

dessa idéer. Blomkamp själv argumenterar för att om vi verkligen vill 

ta reda på värdet av kultur och konst så behöver så många som möj-

ligt av de olika indikatorklustren finnas representerade.  
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3.11 Studiens	värde	och	begränsningar	

Uppsatsens teoribildning liksom metodval lyfter fram helheten 

och en övergripande förståelse på bekostnad av detaljerna. Ett ytligt 

kunnande går alltså före ett fördjupat kunnande och gör att validitet-

en kan ifrågasättas. Dessutom är det utvalda fallet jag studerar ett 

extremt litet utsnitt. Det är lätt att ifrågasätta om detta arbete därför 

över huvud taget ger någon ny kunskap som stämmer med verklig-

heten (inre validitet) och om resultaten kan sägas vara giltiga utanför 

den undersökta situationen och (yttre validitet). För att styrka den 

inre validiteten har jag med hänvisning till Zetterlund (2004, s. 106) 

valt att samla in material från personer som har egna erfarenheter av 

utvärderingens praktik och vars utsagor kan sägas vara små byggste-

nar i en gemensam verklighet. Eftersom studien görs retrospektivt 

kan problem uppstå då respondenterna måste rekonstruera det för-

flutna. Dessa minnesbilder är uppbyggda på hur vår kunskap om 

världen ser ut, vad vi tänker om andra och hur vi ser på oss själva 

(Hammer 2002, s. 128). Men minnesbildernas eventuella sannings-

halt blir inte relevanta eftersom det är dessa rekonstruerade minnes-

bilder som bygger den verklighet vi tillsammans skapar. Studiens 

bidrag till ny kunskap blir därför det perspektiv som jag i min dis-

kussion försöker bidra med.  

Det är lätt att fastna i etiska och metodologiska fällor när hela eller 

delar av det insamlade materialet bygger på intervjuer. Dalen tar upp 

flera exempel, där stigmatisering och det hon kallar solidaritetspro-

blemet är två problem relevanta för denna studie (2015, s. 20). Stig-

matisering i relation till denna studie handlar om det faktum att 

Teatersverige är relativt litet och respondenterna riskerar att identi-

fieras vilket gör att det finns risk för skildringen i förlängningen ver-

kar stigmatiserande. Vi har vi inte så många nationella institutioner 

och det görs inte så ofta nordiska samarbetsprojekt av den karaktär 

som Nationalismens Apostlar så det skulle utan svårigheter gå att 

räkna ut vem som ligger bakom informanternas olika svar. Eftersom 

denna studie vill belysa strukturella samband med hjälp av olika per-
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spektiv och sätter rollen före personen vill jag ändå hävda att risken 

för stigmatisering inte är överhängande. De etiska överväganden som 

gjorts har därför främst gällt synligheten och integriteten hos studi-

ens informanter som forskaren genom hela forskningsprocessen har 

ett ansvar för att skydda (Dalen, 2015, s. 13). Zetterlund varnar av 

egen erfarenhet att utvärderingens praktik mycket väl kan upplevas 

som hotfull och studien av fenomenet lika så (2004, s. 107). Jag har 

därför valt att erbjuda de informanter som önskat, att ta del av stu-

dien innan den publiceras och gett full legitimitet att ändra eventu-

ella påståenden som de inte längre kan stå för och kommentera så-

dant som de anser blivit felaktigt tolkade. Eftersom intresset ligger i 

att sammanföra olika perspektiv snarare än att redogöra för exakta 

uttalanden så har detta inte förändrat min vidare tolkning eller slut-

sats. Närhets- och solidaritetsproblemet bör också lyftas fram ef-

tersom jag, som tidigare nämnt, känner en av respondenterna som 

också försett mig med mycket material. Där utöver har jag en prak-

tisk erfarenhet. Det här är inte något ovanligt inom forskarsamman-

hang men betyder att tolkningen från början är färgad (Dalen 2015, s. 

17). Jag har istället för att försöka komma ifrån detta faktum, valt att 

bejaka det, genom att välja en analysmetod där min förförståelse kan 

användas som ett redskap.  

Det finns eventuellt skäl att också ifrågasätta den yttre validiteten 

med tanke på val av studieobjekt. Att skugga en uppsättning från den 

svenska nationalscenen, vars förutsättningar är ganska unika jämfört 

med i stort sett all annan offentligt finansierad scenkonstverksamhet 

i Sverige är inte oproblematiskt, särskilt inte med tanke på tidigare 

nämnd kritik mot fallstudier som forskningsmetod. Den regionala 

kulturpolitiken har dessutom ett helt nytt regelverk i och med kultur-

samverkansmodellen och följer helt andra återrapporteringskrav än 

de som Dramaten verkar under. Här motiverar jag mitt val med att 

utvärderingen även skiljer sig mellan olika regioner (Kulturrådet 

2013). Inom ramen för denna studie hade det varit mycket svårt att få 

en enhetlig bild oavsett. En annan kritik som kan riktas mot valet av 
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studieobjekt är det faktum att Dramaten&, initiativtagare till NA, be-

driver en verksamhet som gärna ifrågasätter och utmanar själva for-

men för scenkonst även inom Dramatens väggar. Att titta på utvärde-

ringen av ett scenkonstprojekt som, så att säga försöker vara något 

annat än en traditionell scenkonstuppsättning (vad nu det är) ökar 

naturligtvis risken att bilden av utvärderingspraktik inom scenkons-

ten inte kan sägas vara typisk. Samtidigt kan kanske ett utmanande 

av formen för scenkonst också ses som något högst tidstypiskt med 

hänvisning till andra i dagsläget framgångsrika teatergrupper som 

Teater Giljotin, Scenkonst Quinna, Lilith Performance Studios13 

 

Sist i detta stycke vill jag skriva några rader för att medvetande-

göra vad den här typen av studie eventuellt skulle kunna leda till. Det 

är många som anser att utvärderingens praktik är en bidragande fak-

tor till att vårt samhälle blir allt mer ett granskningssamhälle med 

resultat att människors stress ökar utan att kvaliteteten på vare sig 

arbetet eller den personliga tillfredställelsen ökar (Forsell & Wester-

berg 2014, s. 238). Luhmann utrycker det som att; 

 

 ”Ju högre grad vi skall avlägga räkenskap, desto mer 

kommer vi under en legitimeringsprocess. Ju mer vi ska 

redogöra för, vad som egentligen är meningen med våra 

egna liv, med en institution, med en organisation [ett 

konstverk], ju mer detta sker desto mer tvingas vi att göra 

skillnad på det som är meningsfullt och meningslöst”  

(Luhmann 2007, s. 224) 

 

Översatt till en scenkonstpraktik går det med denna utgångspunkt 

att hävda att arbetet med att belysa ett fenomen som utvärdering och 

sätta in det i en scenkonstpraktik samtidigt bidrar till ett ökat behov 

av att legitimera själva konsten. Det här kan länkas till exempelvis 

                                                   
13 Se kontaktuppgifter i referenslistan.  
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Power som skriver att dagens samhälle karaktäriseras av en explos-

ion av granskning som med betoning på kvalitativ data och mätbar-

het bidrar till att allt behöver legitimeras (O’Brien 2014, s. 136). Det 

här är en intressant och viktig synpunkt men likväl har jag valt att 

flytta perspektivet till de olika begreppstolkningar av utvärdering 

som figurerar. Utvärdering behöver inte nödvändigtvis handla om 

kontroll och maktfullkomlighet. Allt handlar om hur utvärdering an-

vänds, av vem och vilken betydelse utvärderingen ges.  
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4 Analys	

I detta kapitel kommer jag att presentera och analysera mitt empi-

riska material för att sedan under diskussionsdelen länka samman 

empirin med den vetenskapliga teori som presenterats ovan. Ef-

tersom mitt material är rikt och som ett sätt att avgränsa uppsatsen 

börjar jag med att beskriva den samlade bilden av det uppföljande 

arbetet så som det praktiskt verkar ha gått till. Jag kommer inte att 

hänvisa till enskilda källor i detta första stycke utan hänvisar istället 

till appendix eftersom respondenternas olika berättelser vävts sam-

man med de textdokument jag har studerat. Därefter övergår jag till 

respondenternas egna berättelser och tolkningar.   

4.1 Det	uppföljande	arbetet	i	korta	drag	

Det uppföljande arbetet av NA bestod av flera delar och initierades 

övergripande av Verksamhetsledaren på Dramaten&. Uppföljningen 

kan beskrivas som ett omfattande arbete satt i relation till hur upp-

följningsarbete vanligtvis går till på Dramaten&. Ett första möte, som 

jag fortsättningsvis kommer att kalla det praktisk/tekniska uppfölj-

ningsmötet hölls den 19 mars, ca två veckor efter det aktuella nedsla-

get med sju personer från olika delar av uppsättningen närvarande. 

Mötet leddes av Producenten som också antecknade och träffen tog 

ungefär en timme i anspråk. En liknande internutvärdering hölls 

även på CaféTeatret i Köpenhamn strax därefter med de danska 

medarbetarna, med skillnaden att det avsattes något mer tid. 

 I anslutning till mötet på Dramaten skedde vad Verksamhetsleda-

ren refererar till som en ”samverkans- och publikutvärdering” där 

hon dels granskade pressvärdet tillsammans med Dramatens press-

avdelning och dels följde upp samarbetet med den externa PR-byrå 

som anlitats för detta event. Här granskades vilka tidningar som 

skrivit om NA, vad som lyftes och om NA haft ytterligare genomslag i 

andra medier.  
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Den 31 mars hölls även ett uppföljande samtal med byrån FKDV 

Falkevik och Danhav AB, som hade anlitats för att hjälpa till med li-

vestreamingen. Sist gjordes en skriftlig återrapportering till Nordisk 

kulturfond och Kulturkontakt Nord.  

4.2 Projektutvärdering	i	en	institutionell	kontext	

Berättelserna om hur utvärderingen av NA gick till tar hos Skåde-

spelaren och Producenten avstamp i den praktiskt/tekniska internut-

värderingen. Detta uppföljande möte beskrivs både som ett undantag 

och som del av en formaliserad process på Dramaten. I samband med 

premiären, eller strax där efter hålls nästan alltid ett större tekniskt, 

praktiskt uppföljningsmöte med alla inblandade, från regissör och 

skådespelare till kostymörer och tekniker. En dryg timme avsätts för 

att följa upp tekniska och praktiska moment i arbetet och leds oftast 

av producenten. “Ja man sitter vid ett bord och så går man ett varv 

runt och så är det en person som har en dagordning som håller i det” 

(Verksamhetsledaren 2015). I vissa fall träffas också de som räknas 

till det konstnärliga teamet enskilt och även här rör det sig om ett 

möte där alla ska få komma till tals. Processerna handlar om att ta 

fram och lista vad som gått bra och vilka problem som uppstått.  

 

”Praktiskt på de stora teatrarna så sätter sig alla ner en 

timma, och sen inser alla att en timma är för kort. Och så 

drar man över och så blir alla skitstressade och inser att 

det bara är tio minuter kvar och så hasplar man på”.  

(Producenten NA, 2015) 

 

Producenten beskriver här ett sittande möte som oftast genomsyras 

av en tidsbrist och som gör att processen blir lite forcerad mot slutet. 

Att den praktiskt/tekniska internutvärderingen alltid sker nära pre-

miär beskrivs som en tids- och effektivitetsfråga. Repetitionsarbetet 

för den fasta personalen på Dramaten påbörjas ofta innan uppsätt-

ningen haft premiär, eller strax därefter och det skulle därför enligt 
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respondenterna rent praktiskt vara svårt att utvärdera flera veckor 

senare eftersom nästa uppsättning löper på direkt. ”Vi går till nästa 

projekt direkt” (Skådespelaren 2016).  Vissa projekt, likt NA, består 

dessutom av frilansande aktörer som har nya uppdrag i anslutning 

till projektet och enda möjligheten att kunna samla alla blir att för-

lägga det uppföljande mötet precis intill premiär. ”Det är för att 

många reser iväg och far vidare på nya uppdrag” (Producenten 2015). 

Men det är inte alltid lätt att samla alla ändå. Flera respondenter 

vittnar om ett svalt personligt intresse för utvärdering. 

 

”Jag tror också att när själva produktionen är igång och 

färdig är alla fullt uppe i nästa produktion. Då upplever 

man kanske inte att det är så viktigt med det som just har 

varit”. 

(Verksamhetsledaren, NA 2015)  

 

Verksamhetsledaren beskriver här en vardag inom institutionens 

väggar där kalendern tycks vara fulltecknad och där produktionerna 

löper parallellt och omlott. Hon säger att fokus ligger på nästkom-

mande premiär snarare än det som har varit. Beskrivningen av det 

praktisk/tekniska mötets funktion skiljer sig annars lite hos de olika 

respondenterna. Gemensamt beskrivs mötet som ett sätt att lyfta 

fram och fånga upp vad som fungerat och vad som varit problema-

tiskt. Det handlar i förlängningen om att utveckla organisationsstruk-

turen.  

 

”där kommer det ju upp saker, eller egentligen är alla ju 

medvetna om vilka problem det har varit, [så det blir] mer 

som ett sätt att kunna lista det. […] vad är ett problem 

bara i stunden som man löser och vad är det som är mer 

strukturella problem? ” 

(Verksamhetsledaren NA,  2015) 
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Respondenten säger här att det som tas upp under detta uppföl-

jande möte i mångt och mycket är saker som redan är kända i pro-

jektgruppen och att funktionen av mötet blir att bena ut vilka av 

dessa saker som skulle kunna leda till en organisatorisk utveckling. 

Hon uttrycker dock en viss osäkerhet kring utifrån vems agenda och 

med vilken intentionen mötet egentligen görs. En intressant notis är 

att problem som projektgruppen har hanterat under arbetet, i 

ovanstående citat separeras från strukturella problem. Respondenten 

säger att problemen listas, alltså tecknas ner, vilket också stämmer 

med dokument jag tagit del av. Anteckningarna efter detta möte un-

der NA består av två maskinskrivna A4 sidor.14 Dessa anteckningar 

bekräftar bilden av mötets funktion som ett sätt att fånga upp vad 

som fungerat och inte. Det var producenten som antecknade under 

mötet, vilket inte beskrivs som helt oproblematiskt  

 

”Oftast är det producenten som leder och för protokoll. 

Det tycker jag har varit problematiskt. För producenten är 

oftast den som leder mötet och att höra undertoner och 

samtidigt notera, det är ingen bra kombination. Så jag 

skulle rekommendera att man har en sekreterare som för 

protokollet”. 

(Producenten NA, 2015) 

 

Det producenten säger här, är att hans roll inte bara blir att leda 

och anteckna utan också höra undertoner. Om han själv har tilldelats 

eller åtagit uppgiften att tolka vad som sägs, framgår inte men ingen 

av de andra respondenterna tycks ifrågasätta producentens tolk-

ningsföreträde här. Vidare säger respondenten i citatet ovan att tolk-

ningsprocessen kräver koncentration och uppmärksamhet. Något 

som han menar blir avbruten och riskerar att bli sämre när anteck-

ningar ska tas.  

                                                   
14 Se appendix, skriftliga källor, kod 3. 
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Den kunskap som eftersöks under det uppföljande mötet tycks i 

mångt och mycket handla om personliga upplevelser och känslor av 

den övergripande processen. Ur anteckningarna kan vi läsa; 

 

 ”Anna15: […] Vi hamnade i en situation där skådespe-

lare var sjuka och vissa inte kunde vara med på repetit-

ioner. Detta kanske var just dessa faktorer som gjorde det 

så bra. Att när det väl gällde, så gällde det. […] Klas: 

hade önskat att det fanns mer förberedelsetid men tyckte 

projektet blev bra, utifrån de förutsättningar som fanns.” 

(Utdrag ur ett interndokument, Dramaten 2014) 

 

Utdraget ovan visar att den informationen som inhämtas cirkule-

rar kring personliga erfarenheter av arbetet där projektet ses som ett 

undantag med särskilda förutsättningar. Här finns en förlåtande ton i 

de bitar som upplevs mindre lyckade vilket skulle kunna tolkas som 

att projektet blir föremål för andra förväntningar än de mer tradit-

ionella uppsättningarna på Dramaten. En vidare tolkning är att detta 

undantag resulterar i att det uppföljande mötet inte ges samma tyngd 

som om det vore ett uppföljande möte av Dramatens större projekt. 

Upplevelsen av slutresultatet tycks hela tiden stå i relation till att det 

var ett annorlunda projekt jämfört med framför allt Dramatens trad-

itionella uppsättningar. Och även utvärderingen sätts här in i relation 

till en teatertradition.  

  

”Så vad som är svårt att titta på i utvärdering är att det 

består av så många delar i ett sådant här projekt. Och det 

är också ett projekt som inte följer några andra spår och 

mallar i ett sådant här hus”.16 

(Verksamhetsledaren NA, 2015)  

                                                   
15 Namnet Anna liksom senare i citatet, Klas är fingerade av anonymitetsskäl.    

16 Med uttrycket ”sådant här hus ” menas Dramaten som institution i sin helhet.   
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Dramaten& beskrivs här som en experimentell verksamhet som 

istället för att arbeta utifrån traditionella ramar försöker undersöka 

nya sätt att arbeta formmässigt. Respondenten säger att verksamhet-

ens säregna karaktär får en betydelse för utvärderingen som även den 

måste formas på andra sätt än vid traditionella scenkonstuppsätt-

ningar. Andra värden står i fokus för Dramaten& när projekt ska föl-

jas upp.  En av anledningarna är att projekten på Dramaten& ofta når 

en relativt liten publik i jämförelse med de stora produktionerna. 

Traditionella publikundersökningar har därför inte getts samma ut-

rymme som vid Dramatens större uppsättningar. Andra värdekrite-

rier blir viktiga för att mäta och följa upp men framför allt legitimera 

verksamheten. I fallet med NA granskades exempelvis pressvärdet. 

Pressvärdet är en formel som baseras på genomslaget i media och 

vad det skulle kostat att köpa motsvarande annonsutrymme och inget 

som tidigare rutinmässigt gjorts på Dramaten. Verksamhetsledaren 

reflekterar kring pressvärdet och scenkonst;  

 

”Det har funnits någonting som är nästan fult i att tala 

om press- och mediavärden för att det har funnits en in-

byggd motsättning i scenkonst och press. Medan det som 

jag gör är lite tvärtom. Jag är jätteberoende av att frågorna 

kommer ut i press för det ser jag som en del av mitt upp-

drag. Och då blir det också att man värderar sitt arbete, 

uppdrag, på ett annat sätt. Och där är vi dåliga tycker jag, 

på att ha målbeskrivning för saker vi gör. Vad är det den 

här uppsättningen, vad är det, det här projektet ska vara 

till för”. 

(Verksamhetsledaren NA, 2015) 

 

Verksamhetsledaren säger flera viktiga saker här. För det första ta-

lar hon om för oss hur hon ser på sin roll som en brygga mellan en 

scenkonst och en allmänhet. Hon säger att hon är beroende av att 
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frågorna, vilket här kan översättas till innehållet i uppsättningarna, 

når utanför teaterrummet. Det blir därför intressant för henne att 

veta hur många som tog del av föreställningen genom att exempelvis 

klicka sig in på Metros hemsida (där föreställningen alltså strea-

mades i realtid). Genom att undersöka och ta fram ett pressvärde går 

det att argumentera för att Verksamhetsledaren samtidigt skapar ett 

pressvärde för Dramaten. Hon länkar här samman ett värde av 

konstverket med en intention bakom. Sett utifrån ett utvärderings-

perspektiv är det en förutsättning för att kunna genomföra en efter-

följande utvärdering. Men Verksamhetsledaren säger också i citatet 

ovan, att hon tycker att det generellt sett brister när det gäller mål-

sättningsarbete inom scenkonsten. Hon säger att ett vi är dåliga på 

målbeskrivning, vilket indikerar att hon inkluderar fler personer än 

henne själv i arbetet. Samtidigt ger hon intrycket av att ha en egen 

personlig vision av vad hon ville uppnå med NA som projekt. Det 

verkar fler respondenter haft men av det jag kunnat utläsa från det 

empiriska materialet verkar målsättningen inte ha diskuteras gemen-

samt inom systemet. I anteckningarna efter det praktisk/tekniska 

uppföljningsmötet återfinns exempelvis inget som handlar om 

huruvida uppsättningen nådde några materiella eller immateriella 

mål och det tycks inte heller ha efterfrågats. Istället är fokus vad som 

praktiskt hände under arbetet och hur det upplevdes personligen. 

Det reflekteras kring erfarenheter och i slutet av anteckningarna åter-

finns en sammanfattning på förbättringar inför framtiden.  

Anteckningarna sparades i detta fall hos Producenten och Verk-

samhetsledaren men vad som vanligtvis händer med dessa anteck-

ningar senare är inte helt självklart och lyfts också fram som ett pro-

blem.  

 

”Jag tycker att utvärderingar är otroligt bra och jag an-

vänder dem nästan alltid men de tar otroligt mycket tid. 

Och jag vet inte HUR många produktioner man har pro-

ducerat och utvärderat och sedan bara arkiverat. Och så 
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säger man att ’ja vi tar väl fram de där papperna inför 

nästa projekt och ser vad vi har lärt oss’. Men det görs ju 

inte.” 

(Producenten NA, 2015) 

 

Här blir återigen, tiden ett problem. Producenten utrycker en fru-

stration av att å ena sidan ha ett intresse av att utvärdera och å andra 

sidan inte riktigt ha tiden till det. Utvärdering beskrivs här som något 

som visserligen ofta görs men som sällan får större betydelse i ett 

framtida arbete. Respondenten lyfter fram bristande uppföljning av 

de utvärderingar som görs trots att intentionerna från början var de 

motsatta. Utvärdering beskrivs nästan som en mekanisk, rutinmässig 

aktivitet. Särskilt inom ramen för en institutionsteater. Det här skulle 

kanske kunna knytas an till upplevelsen av den organisatoriska trög-

het och hierarki som flera av respondenterna vittnar om. Skådespela-

ren talar om institutionsteatrarna som fyllda av osynliga hierarkier 

och denna bild bekräftas av flera andra respondenter.  

 

”Teatern är en extremt hierarkisk värld och represente-

rar inte, vågar jag säga, samhället i övrigt. […] Det vill säga 

organisationsstrukturer har utvecklats mycket mer inom 

många andra kulturinstitutioner”. 

(Bidragsgivaren 2015)  

 

Vad respondenten säger här är att teaterinstitutioner i Sverige lig-

ger efter i sitt organisatoriska arbete jämfört med andra kulturområ-

den. Respondenten säger även att scenkonstområdet ligger efter i ett 

demokratiskt utvecklingsperspektiv. Information lyfts vidare fram 

som en nyckel för att kunna utveckla hela scenkonstområdet.  

 

”Det är min åsikt att ju mer vi kan dela på information, 

desto bättre. Och de branscher där man fritt delar på in-

formation utvecklas bättre, vågar jag säga. […] Men den 



 

54 

 

som äger informationen har ett maktövertag eller kalla det 

informationsövertag […] Man vill [därför] inte rapportera 

uppåt men man vill gärna ta in information. Och då finns 

det en maktfaktor att ’vi ska själva få bestämma’ det är inte 

någon över mig som ska få bestämma. Och att överlämna 

information skapar ibland en oro att man fråntas eller kan 

bli fråntagen sitt eget ansvar – har jag en känsla av”. 

(Bidragsgivaren 2015) 

 

Det som sägs här är att information är ett verktyg för utveckling 

och Bidragsgivaren menar att de branscher där information flödar 

obehindrat, utvecklas bättre. Men respondenten säger samtidigt att 

information kan användas i ett spel om makt och att ett informat-

ionsövertag också är ett maktövertag. Hans yttrande kan tolkas som 

att ett informationsövertag kan används för att bibehålla en upple-

velse av självbestämmande och egenansvar. Med denna utgångs-

punkt går det att argumentera för att ett underhållande av informat-

ion också kan vara ett sätt att behålla en känsla av mänsklig värdig-

het.  

4.3 Tolkning	av	begreppet	utvärdering	

I fallet med NA lyser Skådespelaren med sin frånvaro i alla delar 

av det uppföljande arbetet. Vad anledningen är till detta framgår inte 

i mitt material. Trots det visar Skådespelaren ett stort intresse för 

utvärdering.   

 

”Utvärderingar bör ingå i arbetet. Precis som en kollat-

ionering. Efter sista föreställningen borde det alltid vara 

en extra utvärdering. […] Men den bör ramsättas så den är 

tidseffektiv med ett bra fokus där alla är inkluderade”.  

(Skådespelaren NA, 2016) 
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Vad Skådespelaren säger här, är att han önskade att ett uppföl-

jande arbete, på samma sätt som en kollationering var en självklar 

del i arbetet. En kollationering är en första presentation och genom-

läsning av textmaterial som rutinmässigt sker i början av ett repetit-

ionsarbete där hela ensemblen oftast närvarar. Utvärdering ges här 

betydelsen av att vara ett gemensamt arbete som behöver en tydlig 

ledning. Den som leder utvärderingen ska säkra att tiden används 

effektivt och att alla medarbetare blir inkluderade. Skådespelaren 

säger här att han hade önskat att en sådan träff skedde efter sista  

föreställning, alltså när hela spelperioden var över, vilket kan ställas 

mot det rutinmässiga praktisk/tekniska uppföljningsmöte som oftast 

sker i anslutning till premiären. Skådespelaren ger uttryck för att han 

å ena sidan vill att arbetet skall ta mer tid i anspråk genom att det så 

att säga förs in som ett obligatoriskt moment i en arbetsprocess och å 

andra sidan tycker att det ska ramsättas så att den går snabbt och 

smidigt som möjligt. Det här blottar två motstridiga mål där tiden 

står i konflikt med sig själv.  

Skådespelaren ger uttryck för att den ideala utvärderingen är ett 

verktyg att följa upp gemensamma mål när han säger att; ”de bästa 

utvärderingar, är där alla inkluderade går mot gemensamt mål” 

(Skådespelaren 2016) Att målen har satts gemensamt blir viktigt och 

en vidare tolkning är att respondenten inte alltid anser det som själv-

klart. Skådespelaren lyfter vid ett annat tillfälle fram att han själv all-

tid gör en personlig värdering av den egna prestationen och en analys 

av mötet med publiken men att detta sker på ett individuellt plan, 

utanför det han anser vara själva utvärderingen. De egna målen blir 

så att säga frikopplade till den gemensamma processen och i förläng-

ningen den gemensamma utvärderingen. Respondentens fasta tjänst 

på Dramaten skiljer sig från flera andra respondenter som i arbetet 

med NA kom in som externa samarbetspartners enbart för detta pro-

jekt. Utvärdering lyfts här fram som något centralt i hela det konst-

närliga arbetet och inte bara i de organisatoriska delarna. Utvärde-
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ring beskrivs som en intern process och ett sökande efter svagheter 

för att möjliggöra konstnärliga förbättringar som individ och grupp. 

 

”På S/H har vi alltid en dag 4-6 timmar för utvärdering 

av varje uppsättning, för Nationalismens Apostlar också. 

[…] Jag försöker att hitta de svaga punkterna för att bättre 

förstå hur jag ska möta en liknande uppgift nästa gång”.  

(Dramatikern NA, 2015) 

 

Dramatikern säger här att de, på den teater han arbetar lägger 4-6 

timmar för att utvärdera, vilket satt i relation till vad som sker på 

Dramaten är en omfattande tid. Samtidigt som respondenten säger 

att det är ett vi som lägger tid på utvärdering så är det också ett jag 

som försöker hitta svaga punkter. I detta fall bör svaret kanske tolkas 

utifrån att Dramatikern inte bara hade rollen som Dramatiker under 

NA utan även Regissör. En regissör har ofta ett ansvar för en grupp-

process som en dramatiker inte på samma sätt har. På frågan hur en 

utvärdering rent praktiskt går till blir respondentens svar motstridig.  

 

”Jag ser resultatet (föreställningen) och sedan ser jag 

den igen fjorton dagar senare”.17  

(Dramatikern NA, 2015) 

 

Här säger Dramatikern att föreställningen är hans resultat och 

verket blir således det centrala i ett uppföljande arbete. Det går tvärt 

emot det tidigare uttalandet där utvärderingen beskrivs som en flera 

timmar lång process. Här framstår Dramatikerns svar som att publi-

kens upplevelse är det centrala kriteriet att värdera mot samtidigt 

som det fortfarande är jaget som ser föreställningen. Respondenten 

intar rollen som någon annan i mötet med sitt verk. Här är utvärde-

                                                   
17 Översatt från; ”I see the result (the performances) and see it again 14 days la-

ter”. 
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ringens resultat snarare än metodik centralt och det blir tvetydigt hur 

det uppföljande arbetet går till. Specifika metoder för utvärdering 

används i vart fall inte och respondenten känner heller inte till några. 

Dramatikerns tolkning av utvärdering ligger ändå närmast vad som 

kan beskrivas som en upplysande och förklaringsinriktad självut-

värdering på praktisk verksamhetsnivå (Karlsson 1999, s. 56, 59). 

Men här saknas tydligt definierade mål, kriterier att värdera arbetet 

mot eller en bedömning.  

Dramatikerns uppföljande arbete av NA framstår som en frivillig 

handling på eget initiativ vilket skiljer sig mot Producenten som un-

der arbetet med NA hade en projektanställning i vilken det ingick att 

leda delar av det uppföljande arbetet. Producenten beskriver kanske 

just därför, utvärdering som både en frivillig handling och ett krav att 

förhålla sig till.  

 

”Jag tänker att man ska skita i utvärderingar om man 

vet att man inte kommer använda dem. För det är så djupt 

rotat i vår svenska byråkrati att man ska ha en uppföljning 

och utvärdering […] Men jag tror, eller jag vet att många 

producenter tycker att man är ålagd att göra en utvärde-

ring för att man ska göra det”. 

(Producenten NA, 2015)  

 

Respondenten säger alltså här, när han pratar om utvärdering i 

generella termer, att det är ett eget val om de ska göras eller inte. Han 

ger uttryck för att han anser det vara den svenska byråkratin som 

sätter press på att man ska utvärdera och något som du som produ-

cent helt enkelt bör göra om andra ska tycka att du gör ett bra jobb. 

Satt i en institutionell kontext beskrivs utvärdering som ett sätt att 

delvis tillfredsställa någon annans behov.  

 

”Jag tror att på de stora teatrarna, som producent, du 

kan bara ge underlag, du kan ta fram utvärderingar och 
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ekonomiska rapporter som underlag till din verksamhets-

ledare som sen tar det med produktionsledaren som sen 

tar det till VD”. 

(Producenten NA, 2015)  

 

Här beskriver producenten den utvärderande rollen som någon 

som hämtar in information i form av underlag, utvärderingar och 

ekonomiska rapporter till någon annan som tar det vidare i en lång 

administrativ kedja. Producenten säger här att utvärderingar, på 

samma sätt som ekonomiska rapporter tas fram och att du som pro-

ducent är begränsad att själv välja vilken information som ska läm-

nas in. På frågan hur mycket återrapporteringskraven präglar produ-

centens upplägg av utvärderingen svarar han att det på institutions-

teatrarna är helt avgörande. Samtidigt efterfrågar han en tydligare 

metodik.  

 

”Men jag har ju aldrig mött en bra utvärderingsmall. 

När jag pratar med mina producentkollegor så har jag frå-

gat ”men har du någon bra utvärderingsmall på den här 

teatern, eller hur brukar du jobba?” [Svaret blir då:] ”Nej, 

men alltså, nej”. Och det är intressant. Det verkar inte fin-

nas någon bra mall som alla följer. Utan alla gör en egen 

mall. Kanske man plockar och sätter ihop från andra ut-

värderingar och från andra jobb eller kollegor. […] Och 

den mall jag har, och som jag tror de flesta har är; Vad har 

funkat bra, vad har funkat bättre?” 

(Producenten NA, 2015)  

 

Producenten säger här att han önskar att han hade bättre metoder 

för utvärdering och att han själv försökt att finna detta genom att 

fråga kollegor. Svaret som han då fått är ett närmast obekymrat Nej. 

Han gör då tolkningen att ingen av hans kollegor heller verkar ha nå-

gon mall att arbeta efter utan att de precis som han själv gör en egen 
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tolkning av vad en utvärdering ska innehålla. Han säger att han un-

der ett uppföljande arbete vill utgå från en bejakande inställning till 

arbetsprocessen. Utvärderingen får här betydelsen av att vara både 

ett administrativt- och ett teambuildande avstämningsverktyg. Arbe-

tet förutsätter en protokollförare och skriftlig dokumentation där del-

tagarnas åsikter kopplat till utvecklingspotential får komma fram. 

Utvärdering får alltså en dubbel natur av att vara både en frivillig ak-

tivitet i syfte att stämma av hur den interna arbetsprocessen gått med 

utgångspunkt i det egna ledarskapet och ett politiskt styrmedel starkt 

präglad av återrapporteringskrav som delvis ligger som stoppkloss 

för den egna handlingsförmågan. Denna dubbla natur kan tolkas som 

ett resultat av de olika förväntningar på producenten som kommer 

från olika delar av systemet och som riskerar att resultera i att det 

blir otydligt vad en utvärdering är till för, vad som ska undersökas 

och vem som ska använda den. Under intervjun med Producenten 

framgår en tydlig skillnad i de mål som han sätter upp för sitt eget 

arbete, jämfört med både Skådespelaren och Dramatikern.  

 

”Man är ju väldigt styrd utifrån ens budget. Budgeten 

sätter ju också de ekonomiska ramarna och också de 

konstnärliga ramarna. Det där var det första jag fick lära 

mig av min lärare på DI18. Ett ekonomiskt beslut är ett 

konstnärligt beslut. Ett konstnärligt beslut är ett ekono-

miskt beslut.” 

(Producenten  NA, 2015) 

 

Det intressanta här är att Producenten säger att han har ansvar för 

både de ekonomiska och de konstnärliga ramarna. Han delar upp de 

ekonomiska beslut och de konstnärliga beslut han behöver ta samti-

digt som han säger att de är så sammanlänkade att de blir omöjliga 

att separera. Producenten säger också att ekonomin styr konsten i 

                                                   
18 DI är en förkortning på Dramatiska Institutet, som numera går under namnet 

Stockholms Dramatiska Högskola, där Producenten är utbildad.  
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mycket hög grad. Men även om konstverket kan kopplas till ekono-

miska beslut betyder det inte nödvändigtvis att konstens värde alltid 

kan översättas i monetära mått. Flera respondenter lyfter denna pro-

blematik.  

 

”Kulturen har en mängd olika värden. Och ibland så 

måste man göra om det till siffror så att man kan ta för sig, 

stå på sig, i den politiska debatten. Och de ska kulturen 

inte behöva skämmas för. Men det finns en avog inställ-

ning till detta. Men om man som jag tror att kulturen är 

oerhört viktig i vårt samhälle och kanske också behöver 

öka sin andel av finansiella hantering så måste man bli 

bättre på att verbalisera detta. Och då kanske man MÅSTE 

använda sig av siffror på olika sätt för att bli trovärdig. 

Och det innebär ju inte att det alltid är lätt eller alltid 

lämpligt att mäta humanism med siffror på en tiogradig 

skala. Men man kanske bör göra det ändå för att bli tro-

värdig”. 

(Bidragsgivaren 2015) 

 

Respondenten ger här uttryck för att utvärdering blir nödvändigt i 

ett samhälle där många aktörer slåss om medel och kulturen behöver 

legitimera sin existens. Bidragsgivaren säger att Kulturen har en 

mängd värden som behöver lyftas fram för att kunna översättas i ett 

ekonomiskt värde. Utvärdering blir ett sätt att översätta olika värden 

till siffor och i det politiska spelet koppla det till ett ekonomiskt 

värde. Helt enkelt för att kunna legitimera ökade finansiella medel. 

Det ekonomiska värdet kan alltså på ett sätt tolkas som underordnad 

exempelvis sociala och estetiska värden och på ett annat sätt tolkas 

som överordnad. Vi befinner oss nu i den yttre ringen av det system 

som utgjorde NA. Utvärdering blir här, i den yttre kontextringen ett 

sätt att ta fram information och data som kan ligga till grund för en 
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gemensam samhälls- och branschutveckling. Utvärdering sätts i re-

lation till andra kulturområden.  

 

”Finns det andra branscher som man skulle kunna lära 

sig något av? Svaret är självklart JA. Det innebär inte att 

man ska kopiera andra branscher utan jag tror man kan bli 

inspirerad, följa hur andra branscher jobbar med metod-

utveckling, teknik, uppföljelseutveckling, eller utveckling 

baserat på olika enkäter och funderingar. Att inte vara 

rädd för detta. Det har inte med konstnärlig frihet att göra. 

Utan det är en möjlighet att utveckla sin egen nisch eller 

bransch eller sin teater”. 

(Bidragsgivaren, 2015) 

 

Det respondenten säger här är att han tror scenkonsten skulle må 

bra av att utvecklas. Scenkonsten som en bransch skulle kunna lära 

sig mycket av att titta på andra områden. Respondenten lyfter fram 

att en kunskapsinhämtning från andra branscher inte hotar en 

konstnärlig frihet. Utvärdering, så som respondenten använder det 

här inbegriper metodutveckling, enkätundersökningar och ett reflek-

terande över den egna praktiken. Vidare handlar de reflektioner som 

görs under intervjun om mätbarhetens komplexitet, datainsamling 

och nödvändigheten i att försöka följa upp kulturella satsningar inte 

minst för det demokratiska inflytandet.  

 

”Vad är det för data vi tar in? Och hur använder vi dem? 

De data vi tar in måste ju också vara relevanta och inte 

låtsasdata så att man gör felaktiga bedömningar. Och då är 

man inne på den svåra frågan; Jamen vad är det då för 

data som man ska ta in som är relevant?” 

(Bidragsgivaren 2015)  
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Här lyfter respondenten svårigheten att avgöra vad som är rele-

vant och irrelevant information och talar om ett bedömningsförfa-

rande. Information översätts till data vilket kan tolkas som att re-

spondenten utifrån Karlssons (1999, s. 17) definition ser utvärdering 

som en i huvudsak metodisk kompetens för att mäta. Mätbarheten är 

något som respondenten återkommer till och lyfter de risker som 

också följer med.    

 

”Det ena är att risken i vad man än mäter, är att man mä-

ter det som är mätbart och sen hoppar man över något 

som är så svårt. Det kan i sin tur bli att […] man helt enkelt 

mäter fel saker. Det är lättare att mäta ”antal personer som 

gick in på en föreställning” än huruvida den påverkade 

samhällsutvecklingen i vårt land”. 

(Bidragsgivaren 2015) 

 

Här säger respondenten att det finns risker i att man i en utvärde-

ring mäter det som är enkelt att mäta, exempelvis publikantal, vilket 

tar fokus från andra saker som exempelvis hur föreställningen påver-

kade publiken. Det här länkas till svårigheten med mål och målsätt-

ningsarbete.  

4.4 Mål,	effekter	eller	vad	konsten	ska	vara	bra	för	

Flera respondenter pratar om mål inom konsten och hur svårt det 

är att exempelvis mäta effekter eller resultat.  

 

”Nu ska vi göra en pjäs om flyktingar för skolungdomar. 

Hur många skolungdomar kommer? Det kan du räkna. 

Men vad ger det för effekt på längre sikt? Nej, den tiden 

finns inte”. 

 (Producenten NA, 2015 ) 
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Här säger respondenten att svårigheterna att följa upp och mäta 

andra värden utöver publikantal handlar om att tiden inte finns. Fö-

reställningens effekter på lång sikt går inte att följa upp eftersom ti-

den inte finns. Effekter skulle här kunna vara ett mer integrerat sam-

hälle. Samtidigt är det inte säkert att alla aktörer har ambitionen att 

så att säga förändra publiken. Skådespelaren säger exempelvis, när 

han talar om individuella mål med föreställningen, att det vore för-

mätet att vilja förändra publikens åsikter.  

 

”Allt konstnärligt arbete handlar om kommunikation. 

Har publiken exempelvis hört av sig? Det är viktigt för 

mig. […] Att vilja att folk ska ändra sina åsikter är förmä-

tet”. 

(Skådespelaren NA, 2015) 

 

Det respondenten säger här att hans arbete handlar om en kom-

munikation mellan verket och publiken. Det framkommer visserligen 

inte i citatet ovan men han nämner vid ett annat tillfälle att kommu-

nikationen internt mellan scenkonstpersonalen är minst lika viktig. 

Det är ett kommunikativt givande och tagande som pågår både under 

hela föreställningen men också i arbetet innan och efter. Skådespela-

rens svar skulle tillbaka till Blomkamps matris (2015), kunna tolkas 

utifrån en sociologisk förförståelse där kultur ses som medel för 

kommunikation och personliga uttryck i relation till andra. Men det 

är här outtalat och blir därför bara något som man kan gissa och spe-

kulera kring.  

 

”Och det är ju lite problemet många gånger det här när 

det gäller utvärderingar. […] att vi är dåliga tycker jag, på 

att ha målbeskrivning för saker vi gör. Vad är det den här 

uppsättningen, det här projektet ska vara till för?”  

(Verksamhetsledaren 2015) 
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Det Verksamhetsledaren säger här är att utvärderingar blir pro-

blematiska när det inte finns tydliga målbeskrivningar att följa upp 

på. Hon lyfter att ett uppföljningsarbete måste utgå från intentionen 

bakom verket och jag tolkar hennes svar som att hon också saknar 

den typen av gemensamma diskussioner. 

 

”Ja men jag tror, återigen att det har att göra med vilket 

mål man har för sitt arbete. Och målet med arbetet är att 

vi ska göra så många produktioner som möjligt på en väl-

digt hög nivå, med högsta tänkbara utförande så går det 

jättesnabbt och är en jätteproduktionsapparat. Om DET är 

målet så blir det som att ’jamen vi kan inte lägga jätte-

mycket tid på att utvärdera, vi är ju i full gång med nästa’. 

[…] Om målet istället var att vi ska utforska nya gränssnitt 

mellan teater och dans, om man gör en sådan uppsättning, 

ja då blir det ju mycket intressantare att sitta med en ut-

värdering som handlar om hur det här mötet gick. […] Det 

kan ju vara så att man vill göra ett väldigt smalt projekt el-

ler uppsättning för att man vill testa ett nytt format eller 

vill nå en helt annan publik. […] Det är det där liksom, att 

veta var man har blicken på varför man gör ett projekt. 

Och jag tror att man skulle behöva lägga mycket mer tid 

innan projekt och få fler människor involverade i den tan-

ken kring ett projekt.” 

(Verksamhetsledaren 2015) 

 

Verksamhetsledaren ifrågasätter här mål som bara handlar om att 

effektivisera en scenkonstverksamhet för att få plats med så många 

uppsättningar som möjligt med högsta tänkbara kvalitet. Responden-

ten säger att det leder till att uppföljningsarbete bortprioriteras. Re-

spondenten föreslår att istället fördjupa diskussionerna innan ett 

projekt kring intention och målsättning med konsten och i det arbe-

tet involvera fler, vad jag här tolkar som medarbetare. Respondenten 
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beskriver vidare under intervjun att ett utvärderingsarbete inom in-

stitutionen delvis är präglat av återrapporteringskrav och återkom-

mer kring begreppet mätbarhet.  

 

”Kravet från kulturdepartementet formuleras allt tydli-

gare och det blir tydligare att vi måste vända oss till en 

bredare publik, vi måste ha en mångkulturell blick på dem 

vi vill möta och så vidare. Och de projekt jag gör handlar ju 

väldigt mycket om det. Så det blir ju konstigt, kan jag tycka 

att inte mäta det”.   

(Verksamhetsledaren NA, 2015) 

 

Här säger Verksamhetsledaren att hon upplever att kulturpolitiska 

krav formuleras tydligare och att det är något hon behöver förhålla 

sig till. Det framgår inte om hon tycker det är positivt eller negativt 

att kraven formuleras tydligare men hon säger att det nästan vore 

konstigt att inte mäta och följa upp de kraven. Verksamhetsledaren 

säger att det ligger i hennes uppdrag att exempelvis följa upp på vil-

ken publik som projektet möter om nu det är ett av projektets mål.  

På frågan om hur mycket återrapporteringskraven präglade NA sva-

rar Verksamhetsledaren;  

 

”Alltså ganska mycket samtidigt som vi hade ju rätt 

klart för oss vad vi ville göra med projektet. Och det blev ju 

ändå till stor del det vi ville att det skulle vara och då kan 

man ju också få in det i en återrapportering även om det 

inte är exakt det de frågar efter”.   

(Verksamhetsledaren 2015) 

 

Det Verksamhetsledaren säger är att återrapporteringskraven 

präglade NA till ganska stor del samtidigt som det var ett vi med en 

egen vision som satte projektets riktning. Hon säger att hon i själva 

återrapporteringen ganska oproblematiskt sammanlänkade den egna 
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visionen med kraven som följde bidragen. Hos Nordisk Kulturfond 

och Kulturkontakt Nord efterfrågas en omfattande återrapportering. 

Dramaten& behövde för att vara berättigat anslag, i återrapporte-

ringen inte bara följa upp projektets ramar i form av budget och pro-

jektorganisation utan också redogöra för dess (1) nordiska, europe-

iska och/eller internationell relevans, (2) kommunikations och för-

medlingsdimension, (3) informationsstrategi, (4) samarbetspartners 

(5) synergieffekter och (6) utvecklings och innovationsdimension19. 

Hur dessa delar sedan skulle tas fram, framgår inte vad jag kan läsa 

mig till i ansökningshandlingarna.  

Denna kravspecifikation är inget unikt för NA och flera respon-

denter vittnar om att de följer kulturpolitiska visioner.  

 

”Jag tror alla teatrar, oavsett om de är fria grupper eller 

om de är statliga, arbetar utifrån regleringsbreven och de 

politiska mål som är uppsatta. Vi har alla krav på oss att 

följa dem”.  

(Producenten, 2015) 

 

Respondenten säger här att de kulturpolitiska målen blir styrande 

i all typ av scenkonstarbete som finansieras med offentliga medel och 

präglar hur hela verksamheten arbetar. I ett arbete på en privat teater  

berättar Producenten, blir det extra utmanande.  

 

”Att det går bra ekonomiskt, vad ger det för signaler till 

kulturrådet? Då kanske vi får sänkta bidrag 2017 exempel-

vis för att vi går för bra?”.  

(Producenten 2015) 

 

                                                   
19 Detta krav finns definierat som ”utveckling och nytänkande” i 2016 års hand-

lingar hos Kulturkontakt Nord. Även kravet på redovisning av ’effekter’ är ett till-

lägg i årets handlingar.   
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Producenten frågar sig här vad det skulle innebära för hans teater 

om det går bra rent ekonomiskt. Han lyfter i och med detta fram en 

problematik av att å ena sidan vilja att uppsättningen går så bra att 

det genererar finansiella medel som kan läggas in i verksamheten 

nästkommande år och samtidigt riskera att förlora bidrag i ett system 

där de finansiella medlen ska gå till de mest behövande. Men det här 

är en utmaning som inte bara praktikerna i scenkonstsystemet brott-

tas med.   

 

”Och en armlängds avstånd ska samtidigt möta de skat-

tepengar som går ut. Vad används skattepengarna till i 

kombinationen med och i relationen till, en armlängds av-

stånd. Det är väl det vi brottas med”.  

(Bidragsgivaren 2015) 

 

Här bekräftar Bidragsgivaren att även han funderar kring detta. 

Han säger att politiken måste stå en bra bit ifrån konstverket men 

lyfter samtidigt fram ansvaret att folkets skattepengar ska fördelas på 

ett bra sätt. Det här är en utmaning som jag kommer diskutera vidare 

i nästa kapitel.  
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5 Diskussion	

Det övergripande syftet med denna studie har varit att ta reda på 

vad som kännetecknar utvärderingens praktik i offentligt stötta scen-

konstprojekt och vad det får för följder. Till att börja med har uppsat-

sens hela frågeställning visat sig vara problematisk eftersom det med 

en förståelse av utvärdering som en systematisk undersökning av en 

aktivitets värde och betydelse (Sandberg & Faugert 2007, s. 13) aldrig 

skedde någon utvärdering under det granskade fallet. Fokus har där-

för under studien delvis flyttats till att försöka ta reda på vad som 

istället skedde i form av uppföljande arbete under Nationalismens 

Apostlar och vilken betydelse utvärdering som begrepp tilldelas inom 

det system som möjliggjorde uppsättningen. Jag kommer inlednings-

vis att försöka svara på studiens underliggande frågeställning kring 

vem som planerar och leder utvärderingen och på vilka grunder, 

samt vilken kunskap som eftersöks och gentemot vilka kriterier pro-

jektets resultat bedöms.  Därefter försöker jag vidga perspektivet till 

att omfatta hur idéer om kulturens värde eventuellt speglas i hur en 

utvärdering utformas och används, samt hur begreppet utvärdering 

tolkas i olika delar av det system som ett offentligt finansierat scen-

konstprojekt ingår i och vad det eventuellt får för följder. 

5.1 Utvärderingens	betydelse		

Under analysen har det framkommit att respondenterna har olika 

idéer om vad en utvärdering är. Där exempelvis Dramatikern pratar 

om utvärdering som ett reflektionsverktyg i syfte att kritiskt granska 

sin konst, talar Bidragsgivaren om mätbarhetens komplexitet och 

utvärderingens samhällsnytta. Att de olika aktörerna tolkar begrep-

pet olika, är egentligen vare sig anmärkningsvärt eller särskilt under-

ligt. Dels eftersom utvärdering som begrepp idag används på en rad 

olika typer av aktiviteter (Zetterlund 2004, s. 42) och dels eftersom 

aktörernas olika uppdrag, erfarenhet och kunskap skiljer sig åt och 

varje aktörs utgångspunkt oundvikligt präglar tolkningen (Hornstrup 
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et al 2012, s. 14). Men det uppstår problem när det finns informat-

ionsglapp mellan dessa nivåer eftersom utvärdering istället för att få 

en maktutjämnande funktion, förstärker maktpositioner och ger 

slagsida åt frågor som ligger nära vissa aktörer (Lundahl & Öquist, 

2002, s. 72). Den gemensamma utgångspunkten när respondenterna 

tolkar begreppet utvärdering är att utvärdering lyfts fram som något 

viktigt och en del av deras vardag oavsett om yrkesrollen är skådespe-

lare eller verksamhetsledare. Med bakgrund i figuren jag skissade 

upp under 3.5 Det avgränsade systemet går det vidare att argumen-

tera för att desto närmare scenkonstens kärna (det vill säga mötet 

med publiken) respondenten befinner sig, desto mer tycks aktörerna 

sätta utvärdering i relation till en arbetsprocess snarare än kvalitet 

och resultat. Med utgångspunkt i Stalder (2009, s. 22) går konstens 

värde från att vara objektsorienterad i de yttre kontextnivåerna till att 

bli mer utbytesorienterad i de inre. Men det är svårt att enbart uti-

från respondenternas utsagor få svar på studiens underliggande frå-

geställningar kring utvärderingens praktik. Det finns ingen samlad 

bild kring vilken kunskap som eftersöks och gentemot vilka kriterier 

projektets resultat bedöms. Det som respondenterna verkar enade 

om är att det under NA var Verksamhetsledaren som hade det över-

gripande ansvaret över det samlade uppföljande arbetet och att Pro-

ducenten hade ansvar över vissa gemensamma delar. Det uppföl-

jande arbetet skedde på flera olika systemiska nivåer och bestod 

framför allt av samtal och dialogmöten med inblandade parter, samt 

en skriftlig återrapportering till bidragsgivarna. Ett av dessa möten, 

som jag kallar det praktisk/tekniska uppföljningsmötet, skedde i 

samband med premiären under ledning av Producenten och forma-

des som ett protokollfört möte. Det är detta möte som flera respon-

denter refererar till som utvärderingen av projektet även om exem-

pelvis Skådespelaren skiljer en egen personlig utvärdering av arbetet 

från det som han säger är ledningens organisatoriska. Detta möte 

framställs också som typiskt för de ”utvärderingar” som sker inom 

institutionsteaterns väggar. Det som eftersöks här är kunskap kring 
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vad som fungerat och vad som varit problematiskt. Projektets resultat 

bedöms här inte gentemot några särskilda eller på förhand utvalda 

kriterier. Istället blir bedömningen framför allt en fråga om vad de 

inblandade upplever på ett rent känslomässigt plan. Upplevelsen av 

hur meningsfullt detta uppföljande möte sedan blir, tycks sättas in i 

relation till tiden det tar i anspråk. Som komplement till detta och 

andra uppföljande möten skedde en återrapportering till bidragsgi-

varna. I fallet med Nationalismens Apostlar utgick denna från de 

krav som Nordisk Kulturfond och Kulturkontakt Nord hade för att 

projektet skulle beviljas medel. Här eftersöks utöver uppföljning av 

projektplanens projektägare, budget och tidsramar, kunskap om hur 

projektet kommunicerat internt och med sin publik, hur kunskap 

förmedlats mellan inblandade kulturaktörer, vilken informationsstra-

tegi som använts, hur utvecklings- och innovationsdimensionen i 

projektet ser ut och vilken nordisk och internationell relevans pro-

jektet har. Både Producenten och Verksamhetsledaren har berättat 

att de anser att återrapporteringskraven har stor påverkan på hur det 

uppföljande arbetet genomförs. Vad jag har kunnat se i min studie är 

det också ett personligt intresse, tolkning av den egna rollens förplik-

telser och institutionens tradition som blir styrande för hur det upp-

följande arbetet genomförs i sin helhet.  

5.2 Systemproblem	

Här vill jag nu lyfta fram och diskutera en viktig iakttagelse; Det 

verkar som om aktörerna på varje systemnivå följer upp sitt arbete 

men att informationen som samlas in så att säga tycks stanna på sin 

kontextnivå. Dramatikerns egna uppföljande arbete verkar inte nå 

Producenten. Det som tas upp vid den praktisk/tekniska internut-

värderingen finns inte att läsa om i återrapporteringen till bidragsgi-

varna. Medievärdet som Verksamhetsledaren samlar in efterfrågas 

inte, vad jag kan se, av de andra aktörerna i systemet. Detta innebär 

att det uppstår glapp i systemet. Utan att lägga någon värdering kring 

informationens relevans för andra aktörer och med utgångspunkt i 
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Hornstrup (2012) och Luhmann (2007) verkar det som att systemet 

som utgör Nationalismens Apostlar inte är uppbyggt på ett sådant 

sätt att information flödar fritt. De uttalade och outtalade målen för 

NA tycks vara kontextnivåanpassade och uppföljningen eller återrap-

porteringen av dessa når endast den egna kontextnivån.  

Varför det ser ut på detta sätt är svårt att veta med säkerhet. Re-

spondenterna i min studie lyfter fram ett par anledningar som skulle 

kunna ligga bakom. En anledning som lyfts fram är kampen om ti-

den. Det tycks helt enkelt inte finns tid att ta del av andra aktörers 

uppföljande arbete i en institutionsmiljö där produktionen av nästa 

uppsättning blir viktigare än att följa upp på den som precis avslutats 

eller haft premiär. Denna bild bekräftar Friberg när han skriver att 

det för den enskilda skådepelaren i en produktion inte längre är frå-

gan ”om att välja den svåraste och mer tidskrävande vägen utan att 

snabbt leverera det som tros vara det som förväntas” (2014, s. 185).  

En annan anledning kan kanske utifrån analysen spåras till makt. 

Den information som hämtas in under ett uppföljande arbete tolkas 

som en bricka i ett maktspel. Det här skulle bekräfta Lindgrens 

(2008, s. 121) slutsats om utvärdering som ett modernt maktinstru-

ment. Att ett scenkonstarbete utgör ett hierarkiskt system styrker 

också flera av respondenterna i denna studie. Friberg (2014, s. 62) 

bekräftar även han, denna bild när han skriver att de teaterinstitut-

ioner som finns i Sverige vilar på en hierarkisk tradition och i sin 

struktur riskerar att förbli konservativa och reproduceras till under-

tryckande kategoriseringar. Detta vill jag dock problematisera lite. 

Jag tänker nämligen att denna hierarki kanske inte nödvändigtvis 

beror på enskilda individers maktfullkomlighet som Friberg gör gäl-

lande (2014, s. 11-14) utan snarare kanske bör ses som ett organisa-

toriskt problem. Jag funderar på om inte en anledning till denna hie-

rarkiska struktur delvis ligger i uppdelningen mellan administrativ, 

teknisk och konstnärlig personal som ofta görs på en institutions-

teater som Dramaten. Här vill jag dra en parallell till ett utdrag ur 

rapporten En regional resurs på konstnärlig grund (Myndigheten 
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för Kulturanalys 2014) som handlar om hur teaterchefernas roll får 

en allt mer administrativ prägel;  

 

”[Den förändrade rollen innebär nu att] teatercheferna 

försöker agera som ett filter mellan den regionala förvalt-

ningen och den konstnärliga personalen på teatern. Arbe-

tet med dialogprocesser, kulturplaner och återrapporte-

ring läggs på teaterchefens bord, som anstränger sig för att 

freda den konstnärliga personalen och ge dem utrymme 

att arbeta vidare som vanligt”. 

(Myndigheten för kulturanalys 2014, s.57) 

 

Det som framför allt är intressant här är att teaterchefens nya roll 

blir att agera som ett informationsfilter. Personalen ska dessutom ges 

utrymme att arbeta vidare som vanligt, vilket indikerar att både 

planläggning och uppföljande arbete blir något som ses som ett fe-

nomen utanför den ordinarie verksamheten. Med denna utgångs-

punkt blir det uppföljande arbete ett administrativt redskap som ge-

nom att hålla den konstnärliga personalen utanför, samtidigt upp-

rätthåller en makthierarki. Men det föreliggande studie visar är att 

Verksamhetsledaren inte bara får rollen av att vara ett informations-

filter utan också en informationsbärare som ska navigera i hela sy-

stemets många uttalade och outtalade mål. Om uppdelningen mellan 

teknisk, konstnärlig och administrativ personal sedan beror på en 

teatertradition, arbetsrättsliga avtal eller kulturpolitiska idéer kan 

inte jag svara på. Men det leder fram till ytterligare en intressant iakt-

tagelse. Utifrån min analys tycker jag nämligen att det verkar som om 

själva scenkonstverket med sitt gestaltande, separeras från sitt orga-

nisatoriska och kulturpolitiska sammanhang. Det verkar som om 

bakomliggande organisering, av samtliga respondenter, separeras 

från verket och jag funderar över varför. Kanske beror det på att in-

flytelserika filosofer som Bauman har lanserat idéer om kultur och 

management som oförenliga (O’Brien 2014, s. 9). Men management 
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som i betydelse organisering är en förutsättning för att ett scenkonst-

verk som NA ska kunna realiseras. Det här bekräftar exempelvis Nils-

son (2003, s. 120) när han skriver att institutionsteaterns struktur 

och ekonomi ofrånkomligt vävs samman med frågor som rör konst-

närlig gestaltning och det publika mötet. Separationen blir ett pro-

blem eftersom varje enskild aktör som möjliggör ett scenkonstverk, 

med utgångspunkt i både Hornstrup (2012) och Thurén (1991), har 

en lika viktig funktion för att systemet ska bevaras och utvecklas. En 

separation mellan konstverket, organiseringen och kulturpolitiken 

bakom den, utan en fungerande kommunikation mellan systemets 

aktörer, leder till att utvärdering som verktyg blir meningslös för sy-

stemet som helhet.  

5.3 Kulturpolitisk	anknytning	

Nationalismens Apostlar sattes upp med offentliga medel och på-

verkades ofrånkomligt av kulturpolitiska beslut, vilket kanske tydlig-

ast syns i kravspecifikationen som följde bidragen. Flera responden-

ter bekräftar att kulturpolitiken påverkar deras praktiska arbete och 

det lyfts fram som en utmaning. Denna problematik belyser Svensson 

& Tomson et al (2016) från flera olika håll men grunden är de kultur-

politiska idéerna om en armlängds avstånd (Nilsson 2003, s. 443). 

Effekten av dessa idéer lyfts fram i En regional resurs på konstnärlig 

grund (Myndigheten för Kulturanalys 2014:3) 

 

”Om teaterchefer dessutom upplever att återrapporte-

ringen till den regionala förvaltningen och vidare till Kul-

turrådet blir styrande för bidragsfördelningen kommande 

år, skapas ett system där teatern – omedvetet eller med-

vetet – strävar efter att falla så väl ut som möjligt i enlighet 

med återrapporteringskraven”.  

(Myndigheten för kulturanalys 2014, s.53) 
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Här framkommer att om teatercheferna upplever återrapporte-

ringen av finansiella medel som styrande för kommande bidragsför-

delning blir de kulturpolitiska målen centrala för hur verksamheten 

formas och vilken scenkonst som produceras. Förutsatt att återrap-

porteringen sker med ärligt uppsåt. Den här bilden bekräftas i min 

studie men samtidigt är det viktigt att lyfta fram att ingen i systemet 

vad jag kunnat se, vare sig Bidragsgivaren, Producenten eller någon 

annan, verkar vilja att politiken ska påverka själva konstverket. Frå-

gan är bara om inte det är oundvikligt. Medborgarna måste få valuta 

för pengarna och politikerna legitimera sina ekonomiska beslut. Re-

sultatet blir i fallet med NA en lång lista på krav som måste uppfyllas 

för att få finansiella medel. Dessa krav vore omöjliga att uppnå utan 

att själva verket påverkas. Visst kan man lyfta fram, som Verksam-

hetsledaren i föreliggande studie gör, att flera av de konstnärliga 

idéerna trots allt uppstod innan bidragen söktes men det skulle vara 

naivt att tro att alla de konstnärliga idéerna av en slump bara råkade 

fylla den enorma mängd krav som var villkorade pengarna. (Mac-

Dowall et al. 2015). Ulf Friberg skriver;  

 

När man diskuterar hur samtiden eller samhället på-

verkar arbetet på scenen, skådespelarens hantverk, är det 

viktigt att analysera vilka delar av en gestaltning som äger 

rum tillsammans med regissören och kollegor i en repetit-

ionssal och vilka delar som eventuellt uppstår någon an-

nan stans? Sker det i skådespelaren, i mötet mellan skåde-

spelaren och rollen eller mellan skådespelarna på scenen? 

(Friberg, 2014, s. 154) 

 

Det Friberg ger utryck för här är en underliggande idé om att ett 

gestaltande kan separeras i delar och att dessa delar kan och bör ana-

lyseras separat. Det här väcker en intressant fråga. Nämligen den om 

var scenkonstens gestaltande börjar och slutar. Friberg frågar sig om 

det sker i skådespelaren, i mötet mellan skådespelaren och rollen el-
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ler mellan skådespelarna på scenen. Jag tror att frågan är central för 

att kunna bedöma värdet av gestaltningen och vill vidga perspektivet 

genom att fråga om ett gestaltande inte kan sägas börja i bidragsbe-

slutet? Här kommer ’en armlängds avstånd’ in igen. I förlängningen 

innebär det nämligen att offentligt finansierad scenkonst bara kan 

vara experimentell inom ramen för politiska krav vilket skapar ett 

begränsat utrymme för misslyckande. Ju lägre ambitionsnivån är, 

desto mer troligt är det visserligen att projektmålen nås och förverk-

ligas men skapar ingen utveckling på lång sikt (Christensen & Kreiner 

2005, s. 49). Samtidigt är det svårt att beskylla bidragsgivarna för att 

försöka agera ansvarsfullt gentemot medborgarna. Återrapportering-

en kan därför ses som en granskning i syfte att skapa trygghet för inte 

bara för bidragsgivaren utan i förlängningen också medborgaren 

(Dahler-Larsen 2012, s. 175). Nilsson har utryckt att om inte teatrar 

lyckas formulera och genomföra ett uppdrag som ger dem legitimitet 

hos publiken och i de politiska organen så kommer det att leda till 

”dramatiska följder” (2003, s. 122). Frågan blir därför vad det en-

skilda scenkonstverket har för värde hos den enskilda medborgaren. 

Här menar Belfiore & Bennet (2008) att det finns allt för lite forsk-

ning, särskilt med utgångspunkt i en förståelse av konsten som 

ofrånkomligt instrumentell. Utvärdering blir därför oundvikligt poli-

tiskt och Dahler-Larsen menar att den blir det, eftersom den hjälper 

oss att definiera sociala verkligheter och inte bara beskriva dem 

(Dahler-Larsen 2002, s. 234). Men O’Brien (2014) menar att kultur-

politiska beslut idag handlar så mycket om bidragsfördelning att det 

inte går att särskilja ett ekonomiskt värde från ett kulturellt värde. 

Här kopplas en marknadslogik ihop med kultur och i den akademiska 

debatten verkar det här vara en vattendelare mellan olika vetenskap-

liga fält. Särskilt hur stort problem det är, eller inte, att blanda eko-

nomiska värden med andra värden som estetiska, sociala eller sym-

boliska värden. Kulturpolitiska forskare Svensson & Tomson (2016) 

målar upp en kritisk bild av att en managementlogik börjat ta sig in 

på kulturområdet som ställer nya krav på effektiva kulturorganisat-
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ioner som måste legitimera sin verksamhet genom måluppfyllelse 

och rationell organisering. Föreliggande studie bekräftar hur åter-

rapporteringskrav och villkorade pengar skapar konstnärlig riktning 

och en känsla av bakbundenhet. Här vill jag ansluta till Belfiore och 

Bennets kritiska analys (2008) där de ifrågasätter om det inte är be-

fogat att skattemedel som går till konst och kultur ska legitimeras. 

Jag kan tycka att det är det. Och då blir frågan hur vi gör det på ett 

sätt som fortfarande bevarar värdigheten hos alla de aktörer som 

möjliggör scenverket. Här smyger sig organiseringen bakom ett verk 

in igen. Dagens organisationsteori utmanar fundamentala idéer kring 

vad det innebär att ha mål, utvärderingskriterier och att inhämta 

kunskap i utvecklingssyfte (Dahler-Larsen, 2012:34).  

5.4 Målsättning	och	scenkonst	kopplat	till	värde	

Utvärdering avser här, åter igen, en systematisk undersökning av 

en aktivitets värde och betydelse (Sandberg & Faugert 2007:13). Be-

dömningen och värderingskriterierna, blir helt avgörande för utvär-

deringens utformning, liksom processen fram dit (Karlsson, 

1999:50). Eftersom de värderingskriterier som sätts upp är kopplade 

till avsikten och intentionen bakom en aktivitet blir aktivitetens mål 

och övergripande syfte centrala. Stenström & Strannegård skriver att 

det inte är ovanligt att mål och medel för företag inom kulturella och 

kreativa näringar här är omvända jämfört med den företagsekono-

miska idealbilden (2013, s. 248). Målsättningen, menar författarna, 

blir att stärka sitt anseende, sitt rykte eller sitt varumärke för att 

kunna utföra sin profession snarare än att få finansiella medel som 

istället enbart resurser som kan vara till hjälp för att uppnå målet. 

Langstedt et al. (2008, s. 7) hävdar här att konstnärliga mål när det 

gäller statligt finansierade scenkonstprojekt måste vara att uppnå 

kvalitet men här vill jag med Blomkamp (2015) i bakhuvudet trycka 

på att kvalitet är ett värde bland många som konst kan tänkas produ-

cera eller inneha. Hornstrup (2012, s. 16) menar att det är den orga-

nisatoriska ledningens perspektiv på målet som bestämmer vilken 
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version av verkligheten som är styrande i ett gemensamt arbete. Men 

det utgår från en traditionell managementlogik som inte är helt för-

enlig med scenkonst. Scenkonst skiljer sig nämligen från många 

andra resultat, produkter eller kvaliteter som organisationer och fö-

retag producerar eftersom ett scenkonstverk först uppstår i kontak-

ten med sin publik. Eller som Friberg skriver att ”gestaltandet sker i 

utbyte med publiken” (2014, s. 154).  Jag vill hävda att inte bara vär-

det av, utan scenkonstens hela magi, ligger i detta okända moment.  

Med denna utgångspunkt är det lätt att dra slutsatsen att målsätt-

ningsarbete därför är oförenligt med scenkonst. Jag menar tvärtemot 

att det kanske är en förutsättning för att kunna utveckla, legitimera 

och värdera en konstnärlig praktik. Gemensamma mål blir ett sätt att 

föra samman eller bygga broar mellan grundläggande idéer om scen-

konstens värde och förstärka och/eller lyfta fram de värdena. Chris-

tensen & Kreiner skriver att mål och aktivitetsplaner ska tas på allvar 

eftersom det är de som säkerställer en fokusering av aktörernas in-

satser men för den skull inte ska uppfattas bokstavligt eftersom pro-

jektet då riskerar att förlora sin mening i ett större perspektiv (2005, 

s. 121). Senge skriver att olika personliga visioner och talanger som 

samarbetar inte är tillräckligt för att skapa magi och bara för att det 

magiska är svårt att beskriva, inte gör det mindre verkligt eller kon-

kret (1990, s. 218). För att knyta an till både Karlsson och Blomkamp 

så är det inget som hindrar oss från att ta fram värdekriterier som 

bygger på andra antaganden än traditionella målkriterier (Karlsson 

1999, s. 53-61). Utvärdering med denna utgångspunkt blir ett sätt att 

reproducera värde. Blomkamp (2015, s. 22) menar att eftersom kvan-

tifierbar data inte är någon neutral, värdefri form av kunskap så be-

hövs en pluralistisk approach, med indikatorer från flera olika håll 

för att kunna mäta och förstå konstens värde på ett rättvist sätt. Sten-

ström & Strannegård skriver att det är vår förmåga att styra, struktu-

rera och hålla ihop kreativa krafter, utan att känslan av frihet, möj-

lighet och skapande går förlorad som skapar olika sorters kapital 

(2013, s. 19, 248).  Det ekonomiska värdet är bara ett bland många.   
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6 Avslutning	

När jag nu ska försöka att samla ihop denna studie i ett avslutande 

kapitel vill jag börja med att lyfta ett problem. Om ett system som 

Luhmann (2007) hävdar är en konstruktion där allting hänger ihop 

och påverkar varandra och dessutom både är öppet och slutet, blir 

det svårt att dra vetenskapliga slutsatser. Särskilt om stödet för dessa 

eventuella slutsatser utgörs av ett så begränsat empiriskt material 

som materialet denna studie bygger på. Jag försöker ta mig runt 

denna problematik genom att säga att min slutsats som presenteras 

här nedan kan sägas vara giltig enbart i relation till andra perspektiv. 

Med stöd av O’Brien (2014) menar jag att det ligger det en social in-

vestering i utvärderingsprocesser som bara kan förstås om vi försöker 

hålla ihop flera teoretiska element och mitt bidrag med denna studie 

blir därför just detta, att länka samman olika teoretiska element.   

6.1 Slutsats	

Med stöd av Karlsson (1999) och Sandberg & Faugert (2007) me-

nar jag att kunskap kring utvärdering, i betydelsen systematisk 

undersökning av en aktivitets värde och betydelse saknades under 

Nationalismens Apostlar (NA). Det här bidrog till att utvärdering, 

som begrepp fick olika betydelser inom det system som utgjorde NA 

och med stöd av Hornstrup (2012) hävdar jag att utvärderingen där-

för tappade sin mening för systemet som helhet. Med stöd av Langs-

tedt et. al (2008) menar jag vidare att ett scenkonstarbete kräver att 

systemets aktörer tillsammans bestämmer vilka mål och utvärde-

ringskriterier som ska vara rådande för att värdet av ett scenkonst-

verk senare ska kunna avgöras. Här lyfter jag in management i bety-

delsen organisering, som ett ofrånkomligt inslag i ett offentligt finan-

sierat scenkonstprojekt. Jag knyter an till Sundström (2003) när jag 

bekräftar att ett konstnärligt värdeskapande både är en subjektiv 

handling och ett resultat av organisering. Det empiriska materialet 

ger vidare stöd för antagandet att kulturpolitiska idéer påverkar 
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scenkonstpraktiken i form av bidragsfördelning och återrapporte-

ringskrav och jag ställer mig frågan om ett gestaltande scenkonstar-

bete inte kan sägas börja där, i det ekonomiska möjliggörandet av 

verket. Det leder fram till det som kan ses som mitt huvudargument i 

denna studie och som samtidigt sammanfattar studiens resultat;  

 

Ett offentligt finansierat scenkonstverk som Nationalismens 

Apostlar är ett organisatoriskt resultat av flera aktörer i samverkan. 

Kommunikationen mellan dessa aktörer är avgörande för att senare 

kunna bedöma betydelsen och värdet av det enskilda scenkonstver-

ket. 

6.2 Vidare	forskning	

Som vidare forskning finns det många fenomen att studera när-

mare. Det skulle det vara intressant att titta på eventuella skillnader 

och likheter mellan de kulturpolitiska idéer som figurerar inom ra-

men för ett scenkonstarbete och var de kommer ifrån. Finns det kul-

turpolitiska idéer som så att säga följer rollen i ett scenkonstarbete? 

Vad ger exempelvis de olika konstnärliga utbildningarna sina studen-

ter, i form av kritiskt ifrågasättande av konstens roll i en samhällelig 

kontext och hur speglas det i hur den egna skapande kroppen produ-

cerar eller reproducerar värde?  

Det hade också varit intressant att utifrån själva konstverket titta 

närmare på organiseringen bakom. Vad får organiseringen för kon-

sekvenser för själva scenkonstverket? Ett undersökande kring var 

scenkonstens gestaltning börjar och slutar, utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv tror jag skulle kunna bidra till att minska ett kunskaps-

glapp. Det skulle också kanske kunna rucka lite på den rollfördelning 

som idag tycks befästa hierarkiska strukturer inom den offentliga 

institutionsteatern.  

Det hade också varit intressant att vidare undersöka hur en för-

ändrad bidragsfördelning med utvärdering som incitament skulle 

påverka scenkonstens praktik. Om utvärderingen av verket fick en 
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mer central roll, skulle det då gå att legitimera mer experimentell 

konst?  

6.3 Avslutande	ord	

Som avslutande ord vill jag bara utfärda ett stort tack till de som 

hjälpt mig med detta arbete. Särskilt tack till Helena Seth från Dra-

maten som inte bara försett mig med en massa material utan också 

som med sitt intresse och sin nyfikenhet i ämnet satt mycket av rikt-

ningen på detta arbete. Jag vill tacka respondenterna som trots 

fullspäckade scheman gett av sin tid och öppenhjärtigt delat med sig 

av sina tankar. Sist vill jag såklart tacka min fantastiska handledare 

Egle Rindzeviciute såväl som Bodil Axelsson och Per-Anders Fors-

torp vid Linköpings Universitet som jag respektlöst ringt, mailat, 

skypeat och messat i tid och otid. Tack!  
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8 Bilagor	

 

8.1 Förteckning	över	empiriskt	material	

 
Muntliga källor 
 
Roll  Datum  Plats 
Verksamhetsledare 151023   Mötesrum 
Bidragsgivare 151113  Telefon 
Producent  151117  Mötesrum 
Dramatiker  151127  Mail 
Skådespelare 160119  Telefon 
 
 
 
 
Skriftliga källor 
 
Kod Typ 
(1)  Kravspecifikationer från bidragsgivarna 

 
Kulturkontakt Nord (2014) Stöd för produktionsinriktad verksam-
het. Finns tillgänglig på internet161217: 
https://www.kulturkontaktnord.org/sites/default/files/PROD_anso
kning_SE_FINAL.pdf 
 
Nordisk Kulturfond (2013) Riktlinjer för sökande. Köpenhamn: Nor-
diska kulturfonden [PDF vial mail från fondens administration] 
 
Kulturkontakt Nord (2016) Allmänna frågor och svar om kulturkon-
takts nords stödprogram. 
https://www.kulturkontaktnord.org/sv/grants/faq/general 16-09-01 
 
 
Kod Typ 
(2)  Underlag för projektbeslut  
 
Dramaten (2013) Underlag för beslut projekt – Projekt: Aktuellt 
Nedslag: Nationalismens Apostlar  (proj nr 0979)  [internt materi-
al]. Stockholm: Dramaten 
 
Dramaten (2013) Anso ̈kan Kulturkontakt Nord 130222 [internt 
material]. Stockholm: Dramaten 
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Dramaten (2013) Anso ̈kan Kulturkontakt Nord+Nordisk kulturfond 
130125 [internt material]. Stockholm: Dramaten 

 
Dramaten (2014) Sammanfattning om projektet nationalism [in-
ternt material]. Stockholm: Dramaten 
 
Dramaten (2013) Kommunikationsplan för Nationalismens apostlar 
- i Sverige, Danmark och Norge [internt material]. Stockholm: Dra-
maten 
 
 
Kod Typ 
(3)  Interna anteckningar från uppföljningsmöten 
  
Dramaten (2014) Utvärdering Nationalism 18 mars 2014 [internt 
material]. Stockholm: Dramaten  
 
Dramaten (2014) Utvärdering med ….  FKDV den 31 mars 2014 om 
nationalism [internt material]. Stockholm: Dramaten. 
 
 
Kod Typ 
(4)  Uppdragsbeskrivning Dramaten& 
 
Dramaten (2014) Uppdragsbeskrivning för Dramaten& 2014-2016 
version 20140111 [internt material]. Stockholm 
 
 
Kod Typ 
(5)  Regeringsbeslut  
 
KU2013/1937/KO. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens 
bidrag till Kungliga Dramatiska teatern AB. Stockholm: Kulturde-
partementet 
 
Sverige. Regeringen (2009). Tid för kultur. Stockholm: Regeringen 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/21/04/a7e858d4.pdf 
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8.2 Intervjuguide		

BERÄTTA	KORT	OM	DIG	SJÄLV	OCH	NATIONALISMENS	APOSTLAR	

Berätta	lite	kort	om	Nationalismens	apostlar,	vad	var	syftet	och	målet	

(eller	om	det	var	flera	mål)	med	uppsättningen?	

Berätta	lite	kort	om	din	roll	i	uppsättningen.		

Vad	hade	du	för	erfarenhet	av	utvärdering	av	unika	scenkonstprojekt	

och	uppsättningar	innan	denna	uppsättning?			

BERÄTTA	OM	UTVÄRDERINGEN	

Berätta	lite	kort	om	din	roll	och	funktion	i	utvärderingsarbetet	

Vad	uppfattar	du	att	utvärderingen	skulle	användas	till,	vilken	

kunskap	söktes?		

Hur	skulle	du	säga	att	utvärderingen	utformades,	hur	gick	den	till	

rent	praktiskt/metodiskt?		

Varför	såg	utformningen	ut	som	den	gjorde	tror	du?	

Hur	skiljde	sig	denna	utvärdering	åt	mot	vad	du	var	van	vid?		

Vad	gjorde	utvärderingen	för	skillnad	tror	du;	

-för	projektdeltagarna	

-för	organisationen	

-för	politikerna	

-för	omvärlden	

-för	dig	

På	en	skala	hur	mycket	skulle	du	säga	att	återrapporteringskrav	
präglar	det	sätt	på	vilket	du	utformar	en	utvärdering	på?	’	
	
Gör	du	skillnad	på	interna	och	externa	utvärderingar?			
	
Känner	du	till	Önskekvistmodellen	eller	Dag	Hallbergs	arbete	med	Bok-
slut	för	scenkonst?	Har	du	använt	någon	av	dessa	någon	gång?	
	
Hur	skulle	Dramatens	ledning/en	traditionell	utvärderingskonsult	be-
skriva	utvärderingen	av	Nationalismen	apostlar	tror	du?		
	
Hur	tror	du	att	du	kommer	att	utvärdera	dina	uppsättningar	i	
framtiden	till	skillnad	från	hur	de	görs	idag?		
 


