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Förord 

Uppsatsperioden vi nu har bakom oss har präglats av en ständig utveckling. Vad som 

skulle visa sig vara början på en spännande resa, tog sin fart i slutet av augusti 2011. Då 

inleddes ett intressant möte med en ny klass och även ett givande möte med kulturen. 

Med vår tidigare kandidatexamen inom ekonomi i ryggsäcken, fanns intresset för hur 

organisationer agerar och under magisteråret har vi utvecklat intresset för kultur och 

dess påverkan på människan. Med denna utgångspunkt har vårt uppsatsämne mognat 

fram, vilket blev en intressant färd till dess slutdestination, hur kulturorganisationer 

arbetar med legitimitet och hur de hanterar den tvådelade marknaden.    Kunskapen har 

successivt utvecklats genom hela uppsatstiden, genom inläsning, givande intervjuer och 

utvecklande diskussioner med olika personer.    

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Olle Duhlin, för intressanta synpunkter och 

tips under hela uppsatsskrivandet. Vi vill tacka personerna som vi intervjuade, för det 

goda tillmötesgående vi fick och engagemanget som våra respondenter uppvisade under 

intervjuerna.  Ett tack riktas även till våra vänner och opponenter för värdefulla råd.   

 

Kalmar den 24 maj 2012 

 

 

Christoffer Hedlund   Viktor Norlander 



 
 

Sammanfattning 

Titel: Att mäta en persons själ – Kulturorganisationers legitimitet hos bidragsgivare  

Författare: Christoffer Hedlund och Viktor Norlander 

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Lars Lindkvist 

Syfte: Syftet är att skapa förståelse för oss och läsaren hur kulturorganisationer 

hanterar den tvådelade marknaden för att uppfattas som legitima av bidragsgivarna, 

vilket för kulturorganisationer påverkar möjligheten till få tillgång till stödresurser. Vi 

avser även visa på problem som bidragsgivarnas sätt att mäta kulturorganisationernas 

verksamhet på innebär och ge förslag till förändringar.   

Metod: Vi har i uppsatsen använt oss av en deduktiv forskningsansats samt en kvalitativ 

metod. Vårt empiriska bidrag i uppsatsen består utav sju intervjuer, respondenterna i 

fråga är alla väl insatta i kulturfrågor i Kalmar län. 

Teori: För att öka helhetsförståelse för vårt ämne, har vi i teorikapitlet behandlat 

legitimitet, institutionalism och tvådelad marknad. Vi tar upp varför legitimitet är viktigt 

för att erhålla stödresurser. Institutionalism avsnittet ger en bakgrundsbeskrivning till 

varför institutioner och organisationer agerar på ett visst sätt. I sista avsnittet visar vi 

hur organisationer hanterar en tvådelad marknad. 

Empiri: För att skapa förståelse för situationen med kulturorganisationer och 

bidragsgivare, ansåg vi att det var lämpligt att intervjua personer med koppling till dessa 

verksamheter. Vi intervjuade fem personer som representerar en kulturorganisation var 

samt intervjuade vi en tjänsteman och en politiker som vi kategoriseras som 

bidragsgivare.  

Analys: Vi skapar förståelse för att kulturorganisationerna befinner sig i en ständigt 

pågående legitimitetsprocess och på en marknad med flera olika intressenter. 

Legitimitet uppstår i samband med en rad olika aktiviteter. Vi får här följa hur 

kulturorganisationer på flera olika sätt arbetar med att uppnå legitimitet och vad som 

egentligen är legitimitetsskapande.  

Resultat: Kulturorganisationerna når legitimitet via uppfyllande av mål, erkännande 

från omvärlden och andra sätt de kan visa kompetens på. Kulturorganisationers främsta 



 
 

intressent är konsten i sig, för att kunna rikta mot konsten till fullo behöver 

bidragsgivarna har förtroende för deras verksamhet. 

Nyckelord: Legitimitet, Tvådelad marknad, Kulturorganisationer, Bidragsgivare 
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel kommer vi att introducera vårt ämne, forskningsfrågor och 

syfte. Kapitlet inleds med en Bakgrund som till stora delar upplyser läsaren om 

kulturorganisationers komplexa situation och även beskriva kulturpolitiken. Avsnittet 

Problemdiskussions problematiserar kulturorganisationers behov av att erhålla legitimitet 

och hur de hanterar den tvådelad marknad som kulturorganisationer befinner sig i. I 

vidare avsnitt presenterar vi våra två problemformuleringar samt syfte med uppsatsen. 

Avslutande avsnitt i kapitlet heter Avgränsningar och definitioner, där beskriver vi de 

avgränsningar som vi förhåller oss till i uppsatsen. För att läsaren ska få en ökad förståelse 

för ord som vi använder oss av i uppsatsen, redogör vi, i en del av avsnittet för våra 

definitioner av orden.  

1.1 Bakgrund 

”Det är helt uppenbart att politikerna vet ingenting om konst, eller att de är dåligt 

insatta i ämnet. Det bästa sättet vi kan förvalta de offentliga medlen är att ge tillbaks 

kvalité, vi kan ju inte utgå från kulturpolitiska mål. Vi måste givetvis anpassa oss 

efter dem men de är inte mer komplicerade än att det går. Vi måste ju lyssna på de 

som faktiskt producerar någonting och står i myllan, de som vill verka och 

kommunicera någonting, säga någonting. Det är det som är själva poängen med 

konst annars hade vi vart totalt institutionaliserade.” 

(Bengt Olof Johansson)1 

I Sverige fanns det år 2005, enligt Beckman och Månsson (2008), 75-teater- dans- och 

musikinstitutioner, ett hundratal fria grupper och drygt 250 museer och konsthallar. 

Tillsammans erhöll dessa statliga bidrag på över åtta miljarder kronor och de offentliga 

stöden utgjorde en dominerande del av organisationernas intäkter. Hos Byteatern, en 

offentligt finansierad teaterverksamhet i Kalmar, utgör de offentliga medlen, enligt 

Parrot-jonzon2, 93 % av verksamhetens intäkter.  Enligt Beckman och Månsson (2008) 

är siffran liknande hos många offentligt stödda kulturorganisationer vilket enligt oss ger 

dem en mycket speciell marknad. Vad styr egentligen kulturorganisationerna: 

                                                        
1 Intervju med Bent Olof Johansson, Museichef Kalmar Konstmuseum 2012-05-03 
2 Intervju med Karin Parrot-Jonzon, Teaterchef Byteatern, 2012-05-02 
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Kulturpolitiska mål, konstnärliga intentioner eller besökares efterfrågan? På vilket sätt 

visar ett museum sig trovärdig till att förvalta offentliga medel i miljonklassen? Hur ser 

relationen mellan organisationen och bidragsgivaren ut? Och vad händer med 

konstnärliga organisationer när de måste balansera verksamheten mellan konstnärliga 

ambitioner och kulturpolitiska mål?  

För att förstå varför kulturpolitiken ser ut som den gör går vi här igenom hur och varför 

kulturpolitiken skapats. I Sverige utvecklades, enligt Nilsson (2003), kulturpolitiken till 

ett självständigt politiskt sakområde i början av sjuttiotalet. Den nya kulturpolitiken tog 

grund i den grundläggande orättvisan i att människor av geografiska, 

utbildningsmässiga eller anda skäl är utestängda från kulturlivets aktivitet och 

upplevelser. De menade att detta ledde till klyftor i fråga om föreställningsramar och 

uttrycksmöjligheter vilket i sin tur medförde isolering och konflikter. Kulturpolitiken 

definieras senare till en samlad struktur för åtgärder inom kulturområdet och avgränsas 

till områdena ord-, scen-, bild och tonkonst, massmedier, kulturarbete i folkbildning och 

föreningar och kulturarvet. Nilsson (2010) beskriver att det konkret resulterade i att det 

i varje län skulle finnas en teater, ett länsmuseum, en musikinstitution och ett 

länsbibliotek.  

Under 2011 trädde lagen ”Om fördelning av vissa statsbidrag till regional 

kulturverksamhet” (2010) i kraft. Lagen innebär en förändring i systemet och 

fördelningen av vissa kulturbidrag sker numera inte längre direkt från staten utan 

istället via landstingen. Det är regionförbundet som fått uppdraget från landstinget att 

fördela ut pengar för kultur. Förordningen ”Om fördelning av vissa statsbidrag till 

regional kulturverksamhet” (2010) förklarar, att den nya lagen ska bidra till att 

nationella kulturmål uppnås och att möjligheter till regionala prioriteringar och 

variationer ges. Kulturdepartementet (2009) beskriver de nationella kulturpolitiska 

målen som innefattar att kulturen skall vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft 

med yttrandefriheten som grund.  Målen skall medverka till att samhällets utveckling 

kännetecknas av kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet samt att alla som vill skall 

kunna få ett rikt kulturliv. Kulturrådet (2012) förklarar att under nuvarande 

mandatperiod läggs extra stor vikt på att barn och unga skall ges möjlighet att upptäcka 

kultur, på kulturarvet för framtiden samt bättre villkor för den nyskapade kulturen. 
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Kulturrådet är en statlig myndighet som ligger under kulturdepartementet, vars syfte är 

att främja utvecklingen av kulturområdet i Sverige (Kulturradet.se).  

Frenander (2005) beskriver hur dagens kulturpolitik växte fram under folkhemmets och 

välfärdsstatens starka skede och togs därför fram med folkhemmets principer. Dock 

frågar sig författaren varför den inte förändrades under 80- och 90talet då folkhemmet 

gradvis försvann. Kan det vara så att det är den marginella positionen i det politiska 

systemet som kulturen haft som hållit den kvar oförändrad. Författaren beskriver att 

kulturpolitikens hittillsvarande inriktning, genom finansiella stöd till verksamheter med 

syfte att sprida den traditionella finkulturen, lett till en konservering för en viss typ av 

kulturuppfattning. Dock beskriver Nilsson (2010) hur kulturen har förändrats de 

senaste åren, där även om besöken på kulturinstitutionerna steg så ökade konsumtionen 

av kommersiell kultur ännu snabbare. Detta har lett till att diskussionen kring 

”högkultur som subkultur” vuxit fram och synen på kultur som en speciell 

samhällsservice för medborgarnas bästa ifrågasatts.  

1.2 Problemdiskussion 

Kan kultur säljas med marknadens regler, där efterfrågan styr och kundens 

betalningsvilja sätter priserna? Adizes (1975) beskriver de ”handikapp” en 

kulturorganisation tvingas leva med, vilka gör deras plats på en öppen marknad mycket 

svår. En kulturorganisations syfte är inte att tillfredsställa någon publik utan att 

möjliggöra konstnärligt skapande. Detta leder bland annat till att kulturorganisationen 

måste vara innovativa bara för utforskandets skull, snarare än att det gynnar 

verksamheten. De måste ständigt skapa nya marknader där oförsägbarheten av 

personalbehov innebär höga kostnader. 

Stenström (2008) beskriver hur kulturorganisationerna försöker anpassa sig till 

marknadens tankesätt, hon talar om en ekonomisering av kulturorganisationer. 

Organisationer som tidigare inte sett sin verksamhet som ekonomisk börjar nu använda 

ett språk och modeller som är typiskt det privata ekonomiska företagets.  Ett synsätt 

som hon uttrycker många gånger svagt lämpar sig för en kulturell verksamhet där 

konsten varken är lätt att mäta eller följer konkurrensens logik.  
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Nilsson (2003) beskriver hur kulturorganisationerna spelar på flera marknader. Kultur 

kan produceras som varor som kan säljas på den fria marknaden, som offentlig service 

eller som social praktik av privatpersoner. Konsten lever alltså på både den fria 

marknaden och på den offentliga maktens villkor. Författaren uttrycker att vissa 

kulturformer bättre lämpar sig för marknaden och enklare låter sig anpassas till 

produkter som kan säljas. Böcker, skivor, och filmer är exempel på kulturformer som 

kan leva under marknadens regel medan denna anpassning för andra kulturformer är 

svårare. Levande opera, symfonimusik och teaterproduktion är exempel på 

kulturformer som svårare låter sig översättas till produkter och i princip omöjligen kan 

agera på en fri marknad. Författaren beskriver hur beroendesituationen gentemot de 

anslagsbeviljande politiska instanserna gör dem till kulturorganisationens viktigaste 

intressent, det är ju de som står för pengarna. Detta gör enligt oss situationen mycket 

intressant, kulturpolitik som ska verka för folket leder till att organisationer riktar sig 

mot anslagsbeviljande politiker och kulturmål istället för att hålla fokus på de som de 

faktiskt ska verka för. Även Nilsson (2003) beskriver situationen och förklarar hur 

legitimitet och en verksamhet som attraherar politikernas intressen möjliggör bidragen, 

vilket även han liknar vid ekonomisk vinst hos det privata företaget. Hur framgångsrik 

en kulturverksamhet är avgörs därför krasst sett, enligt Nilsson (2003), av vilken 

politisk legitimitet verksamheten uppnått. Hur väl grunderna till den politiska 

legitimiteten faktiskt bygger på att organisationen bidragit till ett rikare kulturliv i 

regionen, som bör vara organisationens verkliga syfte, är en intressant fråga. Kan det 

hända att legitimitetskravet hos bidragsgivarna är en bidragande anledning till den 

ekonomisering av kulturorganisationer som Stenström (2008) talade om?  

Kulturorganisationens marknad kan ses som tvådelad där både politikerna och 

besökarna måste tillfredställas. Nilsson (2003) liknar kulturorganisationen vid en 

tidskrift eller en reklamfinansierad radio- eller tv-kanal som också befinner sig på två 

marknader, underhållnings och reklammarknaden. Anderson och Gabszewicz (2006) 

beskriver mediaindustrins tvådelade marknad där underhållning fungerar som bete för 

att locka potentiella köpare till annonsörernas produkter. De diskuterar bland annat 

problemet hur underhållningsindustrin väljer program efter vilken målgrupp som är 

mest intressant för annonsörerna. En diskussion som även torde uppstå för 

kulturorganisationen där kulturmålen styr vilken målgrupp som är intressant. En tredje 

intressent som gör situationen ytterligare problematisk för kulturverksamheten är 
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skapandet och den konstnärliga ambitionen som förväntas finnas i den typen av 

verksamheter. Något som problematiseras av Lindkvist och Lindqvist (2010) vilka 

beskriver de problem som konstnärliga organisationer ställs inför när de både ska svara 

upp till sina konstnärliga ambitioner och samtidigt ta hänsyn till ekonomiska och 

politiska intressen. Resonemanget kan även ses i Hirschmans (1983) teorier om 

kulturorganisationens målgrupper. Kulturorganisationen kan antingen rikta sig mot 

publiken, kollegor och branschkunniga eller konstnärens egna känslor av 

självuppfyllelse och tillfredställelse. Författaren beskriver motsättningarna i att försöka 

tillfredsställa flera av dem vilket många gånger tvingar konstnären att välja en före de 

andra. 

För att kunna verka som kulturorganisation måste du alltså kunna balansera mellan 

politiska, besökares och dina egna intressen och en fråga om legitimitet inför de två 

förstnämnda uppstår. Suchman (1995) definierar legitimitet som en generaliserad 

uppfattning att de aktiviteter en verksamhet genomför är önskvärda, korrekta och 

lämpliga inom ett visst socialt system. När man säger att någonting har legitimitet menar 

man alltså att en grupp av observatörer, som helhet, godkänner och stödjer hur de 

uppfattat en verksamhets beteende. Wry, Lounsbury och Glynn (2011) förklarar att för 

en kulturorganisation fungerar legitimitet som en nyckel för att komma åt stödresurser. 

Det är det som skapar dess existensberättigande, funktion och jurisdiktion.  

Wry, Lounsbury och Glynn (2011) kopplar legitimitetskravet till institutionella teorier 

och diskuterar hur anpassningen till institutionella regler starkt bidrar till en 

organisations legitimitetsskapande. Dessa institutionella regler beskriver Brunsson 

(2002) som en rad gemensamma föreställningar om hur verkligheten ser ut och hur 

man bör bete sig inom den. För att vinna legitimitet måste den kulturella organisationen 

därför vara skicklig på att anpassa sig och följa dessa institutionella regler. Johansson 

(2002) beskriver att alla organisationer är beroende av omvärlden för att vinna 

nödvändiga resurser. För att från omgivningen förtjäna dessa resurser måste de därför 

ge någonting i utbyte. Brunsson (1986) beskriver att denna gengåva antingen kan tas 

fram genom organisationens handlingar eller genom att visa upp hur organisationens 

normer, värden och intressen stämmer överens med omgivningens förväntningar. 

Johansson (1997) belyser skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer. Han 

tar fasta på hur den offentliga är mer låst till vad den ska ägna sig åt och tvingas därför 
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till svårare och mer otacksamma uppgifter. Genom politiska beslut får de uppgifter som 

varken är enkla att mäta resultaten av eller genomföra. Detta torde leda till att de inte 

kan vinna omgivningens resurser genom handling utan i högre grad måste avspegla 

förväntade normer. 

När både Nilsson (2003) och Wry, Lounsbury och Glynn (2011) beskriver legitimitet 

som organisationers nyckel till framgång och ekonomiska resurser blir vi mycket 

undrande: Hur detta går till? Hur fungerar det bland kulturorganisationer och vad gör de 

för att vinna legitimitet. Kan man koppla Hirschmans (1983) tre riktningar till 

legitimitetsskapande där någon av riktningarna bringar mer legitimitet åt 

kulturorganisationen. Vem de är på den tvådelade marknaden som prioriteras blir 

därför en mycket intressant fråga. Om det är legitimitet hos bidragsgivare som ses som 

framgång, vilken plats får då besökaren. Det vi i den här rapporten vill undersöka är hur 

en verksamhet kan agera på en marknad där legitimitet innebär framgång. Hur arbetar 

kulturorganisationerna för att skapa legitimitet och erhålla bidrag och hur prioriterar de 

på den tvådelade marknaden? 

1.3 Problemformuleringar  

 Hur arbetar kulturorganisationerna med legitimitet för att erhålla stödresurser hos 

bidragsgivarna? 

 Hur hanterar kulturorganisationerna den tvådelade marknaden de befinner sig på 

för att uppfattas som legitima? 

1.4 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för oss och läsaren hur kulturorganisationer hanterar den 

tvådelade marknaden för att uppfattas som legitima av bidragsgivarna, vilket för 

kulturorganisationer påverkar möjligheten till få tillgång till stödresurser. Vi avser även 

visa på problem som bidragsgivarnas sätt att mäta kulturorganisationernas verksamhet 

på innebär och ge förslag till förändringar.   
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1.5 Avgränsningar och definitioner 

Med kulturorganisation syftar vi till verksamheter som bedriver kulturellt arbete så som 

teater-, musik- eller museiverksamhet. Undersökningen begränsas till 

kulturorganisationer som är stationerade och verksamma inom Kalmar län. Vi ser 

Kalmar län som ett bra område för studier av kulturmarknaden då länet har ett rikt 

kulturutbud och består av olika kulturorganisationer med skilda inriktningar. De 

organisationer vi valde att titta närmre på fick alla under 2011 bidrag från 

Regionförbundet i Kalmar län på över en miljon kronor var. Vi ser därför dessa 

organisationer som lämpliga för att illustrera en situation där organisationer måste 

svara upp till både kulturpolitiska mål och besökares efterfrågan. Den bild av 

marknaden vi vill illustrera är inte en komplett bild utan är avgränsad till 

organisationens situation med två intressentgrupper med stort inflytande. Fokus ligger 

här på att beskriva hur legitimitet skapas på denna tvådelade marknad.  

Vi har i den här uppsatsen, valt att använda oss av ordet bidragsgivare som ett 

samlingsbegrepp för politiker, tjänstemän och olika myndigheter. Anledningen till valet 

är att politiker och tjänstemän på myndigheter representerar samma syn på 

förhållandet till bidragsgivare. När vi använder oss av ordet besökare i samband med 

kulturorganisationer i uppsatsen syftar vi till att beskriva kulturorganisationernas tänka 

besökare, vilket innefattar allmänheten. Vi har gjort dessa definitioner, eftersom vi anser 

att det underlättar för läsarens förståelse. 
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2. Metod  

I andra kapitlet, som i vårt fall är metodkapitlet, förklarar vi för läsaren våra 

grundläggande metodval som bidragit till att ge uppsatsen dess utformning. Vi inleder 

med att redogöra för valet av att tillämpa en deduktivansats och en kvalitativ metod i 

uppsatsen. I efterföljande avsnitt diskuterar vi trovärdighet. Vidare avsnitt behandlar, 

processen för vårt uppsatsskrivande, hur vi använt oss av primär och sekundärdata.  

Avslutningsvis för vi ett resonemang om våra brister i uppsatsen. 

2.1 Ansats 

Patel och Davidsson (2003) berättar att det finns tre olika sätt för en forskare att 

relatera teori och empiri med varandra. De tre olika ansatserna är enligt författarna 

deduktion, induktion och abduktion.   

Vårt arbetssätt i arbetet och förhållningssätt mellan teori och empiri, passar väl in på det 

Bryman och Bell (2005) förklarar som en deduktiv ansats. Författarna beskriver att en 

deduktiv ansats kännetecknas av att forskaren utgår från hypoteser och idéer som 

härstammar från den befintliga teorin. Vi valde att tillämpa en deduktiv ansats, med 

anledning av att vi kände att det var nödvändigt för oss att sätta oss in i teorin som 

berörde kulturpolitik, legitimitet och tvådelad marknad. Genom att vi startade med att 

lästa in teorin om t.ex. kulturpolitik, fick vi en bättre och djupare förståelse för 

kulturorganisationers rådande situation. Efter att vi läst in oss på teorin började vi att 

skapa problemformuleringar, med utgångspunkt från teorin, om hur verkligheten 

föreligger. Våra problemformuleringar har fått styra uppsatsens olika kapitels innehåll, 

vilket förhoppningsvis bidrar till att underlätta för läsaren att följa med i uppsatsen. Med 

en teoretisk referensram i ryggen gav vi oss själva möjligheter till att urskilja intressanta 

mönster i materialet vi samlat in. Trost (2010) berättar att en deduktiv ansats har sin 

utgångspunkt i det generella men rör sig mot det specifika. Genom att vi valde att arbeta 

utefter en deduktiv ansats, hoppas vi kunna hålla en opartisk inställning till vår 

forskning, vi är medvetna om att våra egna preferenser i vissa mått kommer att påverka 

resultatet av vår forskning. Patel och Davidsson (2003) håller med om att en deduktiv 

ansats bidrar till att öka objektiviteten, eftersom arbetssättet baseras på befintlig teori. 
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2.2 Metodval 

Jacobsen (2007) presenterar två olika metoder som en forskare kan tillämpa sig av i sin 

undersökning, författaren kallar dessa för kvalitativ och kvantitativ metod. 

Patel och Davidsson (2003) påpekar att en kvalitativ metod lämpar sig när syftet med 

forskningen är att skapa sig en djupare kunskap jämfört med en kvantitativ metod som 

ger en mer fragmentiserad kunskap. Öppenhet och flexibilitet kännetecknar den 

kvalitativa metoden förklarar Jacobsen (2007). Författaren berättar att den kvalitativa 

metoden lämpar sig bäst när undersökningen är ämnad för att utveckla ny kunskap och 

djupare förståelse. Vår problemformulering i arbetet handlar om att ta reda på hur 

kulturorganisationer arbetar med legitimitet och hur de hanterar en tvådelad marknad. 

För att kunna besvara våra problemformuleringar var det nödvändigt för oss, att skapa 

oss en djupare uppfattning för hur kulturorganisationerna agerar. Vi var i behov av att 

kunna tolka och analysera innehåll från olika empiriska källor. Mot denna bakgrund är 

en kvalitativ metod lämplig för att vi ska kunna besvara vår frågeställning. Det centrala 

uttrycket och arbetsmaterialet i den kvalitativa metoden förklarar Repstad (1993) är 

texten, eftersom forskaren skriver ner sina observationer som ligger till grund för 

analysarbetet. Vårt empiriska material bygger på textanalyser via observationer från 

intervjuer och bidragsansökningar. Vi lägger stor fokus på våra tolkningar från vårt 

empiriska material som sedan utmynnar i analyser, vilket en kvalitativ metod ger oss 

möjlighet att göra.  

2.3 Trovärdighet  

I rapporten försöker vi ge en trovärdig bild av marknaden för en kulturorganisation, hur 

de arbetar med legitimitet och hur de kompromissar mellan olika intressenters skilda 

intressen. Denscombe (2004) framhåller att en forskare har svårt att vara fullständigt 

objektiv i sin forskning, eftersom kultur och socialisation bidrar till att forma forskarens 

syn på hur denne värdera omvärlden. Vidare förklarar författaren att forskning alltid 

kommer att återspeglas av forskaren som producerade resultatet. Vi har en bakgrund 

inom marknadsföringsstudier där privata organisationers arbete och marknader varit i 

fokus. Detta påverkar antagligen vår syn på kulturmarknaden där mycket skiljer sig mot 

den privata. Den privata marknaden riskerar att för oss ha blivit en norm för hur en 

marknad ska fungera. Vår bakgrund inom den privata marknaden kan också ses som en 
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fördel för undersökningens trovärdighet då den marknad vi illustrerat är tämligen 

okänd för oss. Vi hade därför få förkunskaper och åsikter på området och vår teoretiska 

och empiriska insamling var därför tvungen att helt ligga som grund för våra slutsatser.  

Patel och Davidsson (2003) berättar om att trovärdigheten i en forskningsrapport 

bygger på att läsaren skall kunna följa och förstå sig på de tolkningar som forskaren 

gjort under rapportens framåtskridande. För att inga slutsatser i vårt arbete ska 

överraska läsaren har vi därför arbetat noggrant med att dokumentera våra steg genom 

arbetet, var vi hittat material och hur vi från dem gjort slutsatser.  

Vår empiriska insamling har avgränsats till organisationer i Kalmar län. Om våra 

slutsatser även går att applicera kulturorganisationer i andra län kan vi inte svara på. 

Dock är det rimligt att anta att andra svenska kulturorganisationer kan känna igen sig i 

den bild av deras marknad och verksamhet som vi presenterat. Då landets kulturpolitik i 

stor utsträckning styrs genom nationella mål är det troligt att situationen ser ut på ett 

liknande sätt för kulturorganisationer i andra län. 

2.4 Processen 

Patel och Davidsson (2003) förklarar vikten av att skriva ner olika tankar som kan 

uppstå i samband med datainsamlingen och inledande analyserna, genom att föra 

tankeanteckningar kan kunskapsutvecklingen för forskningsämnet följas.  

I uppstarten av uppsatsprocessen tänkte vi undersöka en organisations olika 

intressenter och hur de kommunicerar gentemot dem. Organisationen vi hade i åtanke 

var dock inte intresserad av detta och vi var tvungna att tänka om. Under arbetet hade vi 

dock funnit en intressant undersökningsmodell med studier av bidragsansökningar och 

vi hade även funnit en spännande ingång genom institutionalismen vilket vi ändå ville gå 

vidare med.  

Då kom vi in på att vi istället kunde göra en bredare undersökning på flera 

organisationer men bara fokusera på intressenterna; bidragsgivare och besökare. Den 

nya inriktningen fann vi också som mer intressant då den skulle ge oss en bättre bild av 

kulturmarknaden och skapa en högre grad av generalisering gentemot anda 

kulturorganisationer.   
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En av våra empiriska källor var att undersöka bidragsansökningar från olika regionala 

kulturorganisationer i Kalmar län. Efter ett telefonsamtal med regionförbundet, visade 

det sig att de större kulturorganisationerna i Kalmar län, inte skickar in någon 

traditionell bidragsansökan. Istället har regionförbundet tillsammans med Kalmar 

kommun slutit enskilda överenskommelser med de större kulturorganisationerna i 

Kalmar Län. I överenskommelserna ingår bland annat verksamhetsplan, 

evenemangskalender samt olika mål som organisationen skall uppnå.  Sedan tidigare 

hade vi sett att kulturorganisationerna i Kalmar Län erhållit bidrag från kulturrådet, 

informationen framkommer på myndighetens hemsida. Nästa steg blev att ta kontakt 

med kulturrådet, vilket gjordes genom telefonsamtal. Genom samtal där vi framfört vårt 

ärende med handläggare för museer, teater, dans och musik avdelningarna, fick vi via 

mejl PDF-filer skickade till oss med respektive kulturorganisations bidragsansökningar. 

Handläggarna upplyste oss om att det fanns två olika bidrag som kulturorganisationerna 

kunde söka hos kulturrådet, både bidrag för verksamhetsstöd eller ett utvecklingsstöd.    

Parallellt med insamlingen av bidragsansökningarna bokade vi intervjuer med 

kulturorganisationerna vi ville undersöka. Vi bokade även ett möte med en tjänsteman 

på regionförbundet, personen som vi intervjuade var Margareta Nilsson som dagligen 

arbetar med frågor som berör kulturorganisationerna. Anledningen till att vi inte 

intervjuade den ansvariga tjänstemannen på regionförbundet för kultur och design var 

att hennes tid inte räckte till, vilket gjorde att hon istället bad oss kontakta Margareta 

Nilsson. Under intervjun med Margareta så rekommenderade hon oss att kontakta 

landstingsrådet Linda Fleetwood för en intervju, sagt och gjort vi ringde och en intervju 

blev bokad. Intervjuerna flöt på mycket bra och inom två veckors tid hade vi genomfört 

intervjuer med representanter för fem kulturorganisationer, en tjänsteman på 

regionförbundet och en politiker i landstingsrådet.  

Vi transkriberade våra intervjuer löpande allt eftersom intervjuerna genomfördes. 

Genom att lyssna på ljudfiler innehållande våra intervjuer, skrev vi till stora delar ner 

allt som sagt under intervjuerna. Anledningen till tillvägagångssättet var att vi ville 

undvika att missa något viktigt som sades under intervjuerna. När respondenterna 

uppenbart lämnade själva ämnet på frågan vi ställt, valde vi att endast kortfattat 

sammanfatta innehållet i svaren. När alla intervjuerna hade transkriberats, påbörjades 

en sammanställning av intervjumaterialet. Vi valde att sammanställa materialet utefter 
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olika ämnesområden som vi fann relevanta och givande för våra problemformuleringar. 

När vi upplevde att vi fått med innehållets kärna, skrev vi empirikapitlet.    

När vi gjort ämnessorteringen av intervjuerna, fann vi att vårt storytelling avsnittet i 

teorikapitlet inte var relevant mer, vilket ledde till att vi tog bort avsnittet ur arbetet.  

När empirikapitlet var färdig skrivet, var det hög tid för oss att skriva analyskapitlet. 

Innan vi påbörjade analyskapitlet fick vi under ett pm påpekningar om vårt avsnitt i 

teorin som handlade om kulturpolitik. Våra opponenter påpekade att avsnittet var 

bättre lämpat att endast ha med i inledningskapitlet, sagt och gjort kapitlet tog bort från 

teorikapitlet. Under skrivandet av analyskapitlet fann vi att uppdelningen på kapitlet 

gjordes mest lämpligt genom att redovisa materialet i två avsnitt legitimitet och tvådelad 

marknad. Vi anser att avsnittsuppdelningen bidrar till en ökad förståelse och koppling 

till uppsatsens problemformuleringar blir tydligare. När vi fann oss klara med 

analyskapitlet återstod det för oss att redovisa och besvara våra problemformuleringar 

och syfte i slutsatskapitlet.  Problemformuleringarna och syfte har under uppsatsens 

framskridande utvecklats och förändrats. Vi ser förändringarna som en naturlig del av 

den kunskapsprocess som pågår under uppsatsskrivandet, vilket vi anser bidrar till 

större insikter om helheten av ens ämnesval, som leder till att vi kan ringa in kärnan i 

problemformuleringarna och syfte.   

2.5 Primärdata 

För att skapa en bredare empirisk insamling valde vi att intervjua sju personer vars 

positioner gör att de är väl insatta i organisationer som är verksamma inom kultur i 

Kalmar. Intervjuer hör till vad Holme och Solvang (1997) benämner som primärdata, 

vilket författarna beskriver som den första kända versionen av en källa som forskaren 

har tillträde till. Intervjuerna utgör den tyngsta delen av vårt empiriska material, genom 

intervjuerna får vi kulturorganisationernas syn på situationen de befinner sig i. Vi anser 

att intervjuerna ger oss en klarare helhetsbild av hur kulturorganisationernas hanterar 

relationen till sina intressenter. Vi valde att intervjua fem personer som representerar 

fem kulturorganisationer som alla är stationerade i Kalmar län. För att skapa en mer 

nyanserad bild av situationen som råder för kulturorganisationerna, valde vi att 

intervjua en politiker som är kulturansvarig och en tjänsteman från regionförbundet. Vi 

anser att våra intervjuer bidrar till att ge en mer rättvisande bild av förhållandet som 
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råder, eftersom både kulturorganisationerna och bidragsgivare får delge sin syn. Patel 

och Davidsson (2003) framhåller att poängen med en kvalitativ intervju är att 

identifiera egenskaper som är specifika för den enskilda respondenten. Med 

intervjuerna vill vi skapa oss en bättre förståelse för hur de enskilda 

kulturorganisationerna resonerar kring sitt sätt att framställa sig gentemot olika 

målgrupper. Frågorna vi valde att ställa till våra respondenter, hade vi innan 

intervjutillfällena valt att skriva ner för vår egen skull, men vi förbehöll oss möjligheten 

till att ställa följdfrågor som inte var nedskrivna på pappret med intervjufrågorna. Vi vill 

påpeka att vi inte gav intervjupersonerna några frågor före intervjutillfället, detta för att 

vi ville att respondenterna skulle svara spontant. Detta för att vi anser att svaren blir 

mer trovärdiga om de kommer spontant. Den här formen av intervjuteknik liknar den 

som Trost (2010) förklarar som låg grad av standardisering. Intervjuformen 

kännetecknas av att valmöjligheterna är stora för både frågeställaren och för 

respondenten, ordningen som frågorna ställs i kan variera utefter svaren som 

respondenten ger. Genom att vi tillämpade oss av en låg grad av standardisering under 

intervjuerna kunde vi få intressanta och givande information från våra respondenter. 

Trost (2010) framhåller en intervjuguide för att öka strukturen, dock behövs inte 

frågorna hållas till punkt och pricka.  

Intervjuguiderna vi använt oss av under intervjutillfällena finner ni i bilaga 1. 

Transkribering av intervjuerna kan fås på begäran. 

För att få en lättare förståelse för vilken roll uppsatsens respondenter har, har vi delat 

upp dem i två kategorier kulturorganisationer och bidragsgivare. Respondenterna i 

uppsatsen är följande: 

Kulturorganisationer: 

Katarina Ellborg – Teaterkonsulent på Rikteatern i Kalmar 

Bengt Olof Johansson – Museichef Kalmar Konstmuseum 

Kjell Lindström – Länsmusikchef  

Björn Olsson - Chef för publika enheten Kalmar läns museum 

Karin Parrot-Jonzon - Teaterchef Byteatern 
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Bidragsgivare: 

Linda Fleetwood – Ordförande i kulturberedningen, kontaktpolitiker för kulturfrågor 

Margareta Nilsson – Tjänsteman på Regionförbundet, arbetar med kulturfrågor 

2.6 Sekundärdata 

När någon skildrar i text en upplevelse eller händelse som han eller hon inte vart med 

om, men ger ändå en redogörelse eller bedömning av situationen, omnämner Repstad 

(1999) som sekundärkälla. Sekundärdata som finns med uppsatsen, utgörs i högsta grad 

av litteratur, vetenskapliga artiklar och olika styrdokument. Litteraturen vi använt oss 

av i uppsatsen har vi främst hämtats från universitetsbiblioteken i Kalmar och Växjö 

även tidigare kurslitteratur har använts. De vetenskapliga artiklarna har vi hittat genom 

söka via Linnéuniversitetets databas OneSearch Beta och Google Scholar.  

Styrdokumenten har vi hämtat från kulturrådet samt kulturdepartementet. Vi anser att 

våra källor härstammar från betrodda källor, vilket vi anser är essentiellt för en 

magisteruppsats.  

För att se hur den legitimitetsskapande kommunikationen från kulturorganisationen ser 

ut, har vi studerat deras texter och uttryck. Detta har vi gjort genom att granska hur 

kulturorganisationerna har uttryck sig i sina bidragsansökningar. Genom studera 

ansökningarna har vi skapat oss en bild av hur organisationen arbetar för att vinna 

legitimitet och attrahera bidragsgivarna. Då dessa studier ska ses som ett komplement 

till uppsatsens primärdata, det är med grova penseldrag vi utfört denna insamling och 

någon regelrätt text- eller bildanalys är därför inte utförd. 

Bidragsansökningarna ser vi som en viktig del i kommunikationen som en 

kulturorganisation använder sig av gentemot de bidragsgivarna och var därför viktiga 

för att vi skulle kunna se hur legitimitetsskapandet gentemot dem går till.  

Ur ett metodteoretiskt perspektiv är det en anpassad version av det Hellspong (2001) 

beskriver som en komparativ och retorisk analys av brukstext som vi använt oss av. 

Hellspong (2001) förklarar att texter med praktiska eller teoretiska syften kallas 

brukstexter. De är alltså inte skrivna av konstnärliga skäl som skönlitteratur eller 

diktning utan för att har andra uppgifter i samhället. Författaren beskriver hur analys av 

dessa texter är bra då de är vanliga och viktiga. Studier av dem ger oss därför en klar 
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bild av hur vi handlar som skrivande varelser. I vår studie har texterna gett oss en 

trovärdig bild av situationen då de redan var skrivna och offentliga innan vår studie 

startats och deras innehåll därför inte påverkats av vår närvaro.  

En komparativ analys beskriver Hellspong (2001) som en jämförande analys där man 

ser på flera texter med en gemensam relation. I vårt fall har den gemensamma 

relationen varit att undersöka fyra utvecklingsbidragsansökningar som är skriva av fyra 

olika kulturorganisationer. Enligt författaren används denna metod för att finna vad som 

skiljer den ena från den andra, vad de har gemensamt och vad som är speciellt för var 

och en. Vilket även är hur vi har använt analysen.   

Hellspong (2001) ger förslag på fem olika frågor, man kan ha som utgångspunkter vid 

textanalysen. Sammanhanget, språket, innehållet, den sociala tonen och stilen. Hellspong 

(2001) förklarar att analysen av språket kan handla om bitar om hur texterna skiljer sig 

språkligt-formellt. Hur deras ordförråd ser ut, vilka meningstyper de föredrar och hur 

texterna är komponerade är exempel på bitar vi här undersökt. I avsnittet innehållet 

beskriver Hellspong (2001) en analys av hur texterna skiljer sig innehållsligt. Här har vi 

beskrivit vilka teman texten tar upp, vilka huvudämnen och delämnen och om de ser 

sina ämnen subjektivt eller objektivt. Vidare har vi också sett vilken roll underförstådda 

inslag spelar i dem, om det viktiga står på eller mellan raderna. Kring det sociala har vi 

på Hellspongs (2001) inrådan granskat vilka slags språkhandlingar de utfört som till 

exempel om de informerar, kritiserar, manar eller skämtar. Vidare har vi också granskat 

vilka attityder och värderingar de visat. En analys av hur texterna skiljer sig i stilen är 

enligt Hellspong (2001) också värdefullt. Här har vi sett till bitar om den ena till exempel 

är konkret medan den andra är mer abstrakt och om den ena är formell och den andra 

är informell.  

Då våra texter har ett övertygande eller persuasiv funktion är de enligt Hellspong (2001) 

också retorisk analys användbar, för att se vad och hur en text vill påverka eller övertyga 

mottagaren. I den retoriska analysen föreslår författaren att man ser om texten har ett 

persuativt syfte alltså om texten är skriven med en framtoning att övertyga, vill den 

framkalla ett visst gensvar. Har den flera persuativa syften och är något av dem 

överordnat de andra? Han föreslår också en analys av vilken publik texten riktar sig till 

och vilken inställning de har till frågorna som tas upp. Kan olika publikgrupper ha olika 

inställningar till textens budskap?  
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Det är med dessa frågor som vi studerat och jämfört texterna. För att våra slutsatser ska 

uppfattas opartiska har vi varit noggranna med att motivera och förklara hur vi dragit de 

slutsatser vi gjort.  

Följande fyra utvecklingsbidrag har vi undersökt: 

2011, Utvecklingsbidrag för ”Vår historiska mångfald” - Kalmar läns museum  

2011, Utvecklingsbidrag för ”ISI” - Byteatern Kalmar läns teater 

2011, Utvecklingsbidrag för ”Joint collaboration with Samara” - Kalmar Konstmuseum 

2011, Utvecklingsbidrag för ”Kör och Stråkar del 3” – Kalmar Läns Musikstiftelse 

Utvecklingsbidragen vi i uppsatsen använt oss av tillhör offentliga handlingar, 

ansökningarna kan erhållas via kontakt med statens kulturråd. 

2.7 Metodkritik 

Vi inleder metodkritiken med att förklara och motivera vårt val av kombinationen av 

forskningsansats och metod. Därefter kommer vi avslutningsvis att kritiskt granska vårt 

arbete och ta fram faktorer som kunde ha gjorts för att göra uppsatsen tydligare och 

intressantare. 

Vi har i vår rapport valt att arbeta utefter en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Vi 

anser att en kvalitativ metod är mest lämplig i vårt fall av forskning, eftersom vi i hög 

grad tolkar vårt empiriska material, vilket sker i form av analyser av bidragsansökningar 

och intervjuer. Bryman och Bell (2005) bekräftar att den kvalitativa metoden bygger på 

ett tolkande synsätt. För att vi skulle kunna tolka vårt empiriska material på ett rättvist 

sätt, ansåg vi att vi behövde läsa på teori innan vi gav oss ut för att samla in empirin. 

Genom att vara pålästa på teorin som berör vårt forskningsämne kunde vi lättare förstå 

oss på olika mönster i vår empiriska insamling kring kulturorganisationers beteende. Att 

utgå från teorin för att sedan samla in empirin för analys, kallas för en deduktiv ansats. 

Det finns författare som antyder att dessa två kombinationer inte är förenliga med 

varandra. En av författarna som delar denna åsikt är Bryman och Bell (2005) som 

beskriver hur den kvalitativa metoden har ett induktivt förhållningssätt mellan teori och 

forskning, där fokus ligger på genering av teori. I vårt fall ansåg vi att en inläsning på 

teorin var nödvändigt, eftersom vi saknade en djupare förförståelse för de teoretiska 

ämnena som berörs i uppsatsen.   
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I efterhand kan vi rikta en del kritik till oss själva och vår uppsats. Kritiken som vi riktar 

mot oss själva ser vi som en lärdom för hur vi, genom andra val kunde ha gjort 

uppsatsen bättre och i viss grad mer innehållsrik.  

Vi tror att en filosofisk infallsvinkel på arbetet hade bidragit till en större 

kunskapsutveckling och förståelse för vårt ämnes komplexitet, framför allt tror vi 

innehållet av uppsatsen hade blivit bredare och till viss del djupare. Under uppsatsens 

gång stötte vi på material från Pierre Bourdieu, vi fann dock inget under 

uppsatsskrivandets gång av intresse. I efterhand har vi förstått att det finns starka 

kopplingar att göra mellan Bourdieu och till vårt ämne, eftersom Bourdieu är mångfaldig 

i hans sammankopplingar mellan olika fält, vilket vi tror skulle bidragit till att vi kunde 

gjort djupare analyser och gett mer givande slutsatser.   

I efterhand när vi läst och funderat över vårt empiriska material, har vi insett att vi i 

många fall borde ställt fler följdfrågor T.ex. bett respondenten genom att berätta ett 

exempel på en vardaglig situation, där han eller hon upplevt de vi nyss hade frågat efter. 

Genom att fått fler konkreta exempel från respondenterna, hade vi kunnat få tydliga 

beskrivningar hur respondenterna hanterar situationer. Vi tror att fler tydliga exempel 

skulle bidragit till att berika vårt empiriska material. 

Dock gav vår tidsram för uppsatsen inte möjlighet att varken läsa in oss på mer 

filosofiska teorier eller återkomma till respondenterna med följdfrågor om förtydligande 

exempel. Vi tar dock med oss lärdom från våra brister och råder framtida forskare på 

området att se djupare på dessa områden. 
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3. Teori 

Under följande kapitel kommer vi att presentera de teorier som legat till grund för vår 

forskning. Teorikapitlet ska ge en läsaren en ökad teoretisk förståelse för kärnämnena som 

uppsatsen behandlar, legitimitet, institutionalism och den  tvådelade marknaden.  

3.1 Legitimitet 

Begreppet legitimitet beskriver Suchman (1995) som en generaliserad uppfattning, att 

de aktiviteter en verksamhet genomför är önskvärda, korrekta och lämpliga inom ett 

visst socialt system. Författaren betonar att det rör sig om en subjektiv uppfattning eller 

ett antagande där det är den observerande och legitimitetsgivandes bild av 

verksamheten som styr. Ashforth och Gibbs (1990) för ett liknade resonemang, en 

organisation med legitimitet klarar av att följa de sociala acceptabla normer som 

omgivningen sätter. Detta innebär att organisationen lyckas motsvara de sociala 

normer, värderingar och förväntningar som omgivningen har.   Wry, Lounsbury och 

Glynn (2011) förklarar att legitimitet utgör en central konstruktion i institutionell teori, 

eftersom det visar hur väl anpassningen till kulturell känslighet påverkar en 

organisations överlevnad. Författarna berättar vidare om en organisation som vill 

överleva och utvecklas, räcker det inte bara med tillgång till materiella resurser och 

teknisk information. En organisation är i behov av att bygga upp en social acceptans och 

trovärdighet hos sin omgivning. För att upprätthålla legitimiteten krävs att en 

organisation agerar på lämpligt vis utifrån ett system som styrs av normer, värden, 

förväntningar och definitioner.   

Ashforth och Gibbs (1990) förklarar att när en organisation väl vunnit legitimitet hos en 

intressent är det många gånger något de kan behålla för en lång tid. De måste då bara 

visa hur arbetet fortlöper enligt planerna. Författarna påpekar att legitimiteten då lätt 

kan bli tagen för givet och inte något organisationen behöver arbeta med. 

Nilsson (2003) och Wry, Lounsbury och Glynn (2011) berättar att legitimitet fungerar 

som en nyckel för organisationer för att få tillgång till stödresurser. Författarna sträcker 

sig till och med så långt att legitimitet ger en kulturorganisation dess 

existensberättigande, funktion och jurisdiktion. Ashforth och Gibbs (1990) delar åsikten 

om att legitimitet kan vara nyckeln till resurser, författarna förklarar vidare att 
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legitimitet fungerar i det här fallet som en resurs i sig själv. Vidare framhåller författarna 

att legitimitet berättigar en organisations roll i samhället. Wry, Lounsbury och Glynn 

(2011) förklarar att en av kärnorna till legitimitet är en organisations identitet, eftersom 

identiteten berättar om ”vilka vi är” och ”vad vi gör”. Identiteten bidrar till att ge 

organisationen en bredare mening, vilket innebär en organisation kan placeras in i en 

bransch. Att en organisation tillhör en större grupp såsom en bransch anser författarna 

är väsentligt, eftersom en enskild aktör riskera att bli förbisedd eller marginaliserad. 

Organisationer kan alltså skapa en gemensam gruppidentitet om de är verksamma inom 

liknande områden med liknande åtaganden. Författarna beskriver hur 

legitimitetsvinsterna av en gemensamgruppidentitet blir starkast om alla kommer 

överens, kommunicerar och repeterar samma argument och gemensamt definierar ett 

samlat syfte för verksamheterna.  

Deephouse och Suchman (2008) redogör för skillnader och kopplingar mellan 

legitimitet, status och rykte. Författarna beskriver hur de tre härstammar från olika håll 

men förstärker varandra.  Legitimitet kan skapas genom att avspegla sociala riktlinjer, 

status genom benämning och grupptillhörighet och rykte genom prestationer och på 

vilket sätt man presenterar sig. Legitimitet påverkar en persons status då ett legitimt 

uppförande kan ge dig viss status och status påverkar legitimitet då medlemskap i en 

statusgrupp kan tillåta dig bryta mot mindre legitimitetsbrott medan större brott kan 

leda till hårdare bestraffning då det hotar gruppen som helhet. Legitimitet påverkar 

också ryktet då legitima handlingar oftast är synliga och trovärdiga i presentationen av 

dig själv. Ryktet påverkar legitimitet då det ofta är taget i beaktning när 

legitimitetsgivande grupper ger godkännande och tillhörighet. Även rykte påverkar 

status och vice versa då statusen ger tidigare prestationer högre betydelser och ryktet 

kan vara avgörande för din tillhörighet i en viss statusgrupp. Författarna framhåller 

även andra begrepp som kan kopplas till sociala utvärderingar. Godkännande, 

certifiering, trovärdighet och pålitlighet är också besläktade ord. Trovärdighet och 

pålitlighet är till exempel nära kopplat till förtroende vilket är en viktig del inom både 

legitimitet och rykte.  

Lounsbury och Glynn (2001) beskriver en modell figur 1, som hanterar hur en 

organisation kan bygga upp legitimitet gentemot sina intressenter genom att visa upp 
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två typer av kapital, organisationsspecifika resurser och institutionalistiskt kapital på 

branschnivå. Skapar de legitimiteten möjliggör det nytt kapital och välstånd. 

 

Figur 1: Process model of cultural entrepreneurship, (Lounsbury och Glynn, 2001:547)   

De organisationsspecifika resurserna kan till exempel vara: av typen tekniskt-, 

finansiellt-, intellektuellt-, socialt- eller humankapital. Det är det som gör organisationen 

unik och svår att härma och kan både vara materiella eller immateriella. Det 

institutionalistiska kapitalet på branschnivå delas upp i tre delar: branschlegitimitet, 

branschens regler och normer och branschens infrastruktur. Branschlegitimitet handlar 

om huruvida organisationens verksamhet är accepterad och lämplig av branschen. 

Branschens regler och normer beskriver vilka sorters ekonomisk verksamhet som ses 

som är lämplig och socialt accepterad. Branschens infrastruktur består av generella 

branschresurser i en bredare mening som kunnig arbetskraft, teknik och 

marknadsmöjlighet.  

Lounsbury och Glynn (2001)  föreslår att om organisationen, genom sina resurser, kan 

visa sig trovärdig inför externa intressenter skapar de mer legitimitet. Ett annat sätt som 

organisationen kan skapa legitimitet på är att visa sig som en del av den institutionella 

omgivningen genom att visa stöd från inom branschen ansedda kontakter. Ett tredje sätt 

författarna föreslår legitimitetsskapande på är genom att visa upp tidigare lyckade 
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prestationer. Gör de detta vinner de legitimitet och därigenom också tillgång till nya 

resurser.  

3.2 Institutionalism 

Brunsson (2002) beskriver hur en institution består av en rad gemensamma 

föreställningar, sociala konstruktioner, hur verkligheten ser ut och hur man bör bete sig 

inom den. Vissa bygger på lagar och regler hur någonting måste vara medan andra 

bygger på vår gemensamma uppfattning om hur någonting ska vara. Författaren ger 

exempel på institutioner som äktenskap eller försäkringar. De båda styrs av våra 

föreställningar om vad ett äktenskap eller en försäkring ska vara och av lagar hur de ska 

fungera. På så sätt är alla organisationer institutionellt reglerade i föreställningarna som 

finns om hur de ska vara, hur de ska se ut, hur de ska bete sig och hur deras omgivning 

ska se ut. Dessa föreställningar kan också ses som det som möjliggör organisationerna, 

som hjälper dem att veta vilka de är och hur personalen ska bete sig. Meyer och Rowan 

(1977)  beskriver institutionerna som färdiga delar entreprenören bara behöver skruva 

ihop för att bygga sin organisation. Institutionen har alltså redan bestämt vilka delar han 

ska använda för att få en legitim organisation. Enligt Brunsson (2002) hade 

entreprenörerna annars varit tvingade till det svåra eller omöjliga arbetet att uppfinna 

och utforma alla regler för sin verksamhet själva och sedan övertyga omgivningen om 

att just dessa regler är naturliga. Institutionen förklarar också hur omvärlden ska 

förhålla sig till organisationen, hur man kommunicerar med dem och beter sig gentemot 

dem, du beter dig inte likadant när du går in till frisören som när du går in i en kyrka.   

Johansson (2002) beskriver hur alla organisationer är beroende av omvärlden. Han talar 

om ett ömsesidigt tekniskt beroende där organisationen måste förlita sig till miljön för 

att få tillgång till nödvändiga resurser. För att få resurserna måste de också ge någonting 

i utbyte. Brunsson (1986) beskriver att det finns två sätt att få ta fram denna gengåva. 

En vanlig är genom de produkter som en organisation tar fram, det är alltså 

organisationens handlig som byts ut mot omgivningens resurser. Det andra handlar om 

hur organisationer kan söka legitimitet och resurser, genom att visa upp hur 

verksamhetens normer, värden och intressen stämmer överens med omgivningens 

förväntade normer, värden och intressen.  Johansson (2002) beskriver problemet som 

uppstår när organisationer tvingas hålla sig till institutionella regler, inte för att de är de 
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som gynnar deras verksamhet, deras handing utan bara för att omvärlden förväntar sig 

det. Många gånger tas institutionella regler för givna och antas vara det effektivaste 

sättet att driva verksamheten. För att vinna omgivningens legitimitet, förtroende och 

resurser måste därför organisationen följa eller åtminstone ge sken av att de följer 

dessa.   

Meyer och Rowan (1977) redogör för två anledningar till varför en organisation 

struktureras på ett visst sätt. Den ena strävar efter att strukturera verksamheten så 

effektivt som möjligt och den andre handlar om att följa de institutionella regler som 

finns för verksamheten. Hur känslig en organisation är för de olika typerna av krav 

beror på vilken verksamhet organisationen är verksam inom. Tekniska organisationer 

där effektiviteten enkelt kan mätas är mer styrd av effektivitetens krav. För 

organisationer vars prestationer svårare låter sig mätas och vars mål kan vara svåra att 

tyda blir de institutionella reglerna viktigare. Detta kännetecknar många offentliga 

organisationer, för vilka det är svårt att peka på tydliga resultat och måste istället visa 

upp en förväntad ”god” struktur för att vinna legitimitet och resurser.  

Brunsson (1986) talar om dilemmat som uppstår för organisationer som förväntas 

vinna legitimitet både genom handling och genom att avspegla omgivningens 

förväntningar. Han beskriver det som en omöjlighet att nå båda legitimitetsbaserna, 

försöker man tillfredställa den ena kommer det missköta den andra. Meyer och Rowan 

(1977) beskriver hur organisationer därför många gånger frikopplar delar av det dagliga 

arbetet från den officiella strukturen för att på så sätt kunna arbeta mer praktiskt men 

ändå uppehålla den legitimitetsgivande fasaden. Brunsson (1986) ger också fyra 

exempel på hur organisationer kan jobba med att hantera både handlingen och 

avspeglingens legitimitetskrav. Åtskillnad över tiden innebär att organisationer svarar 

mot handlingens krav under vissa perioder men till avspeglingens krav under andra. 

Åtskillnader över ärenden visar hur organisationer kan använda vissa ärenden för att 

spegla institutionen och andra för att skapa handling. En tredje variant kallar författaren 

åtskillnader över omgivning och handlar om hur organisationer omorganiserar sig i till 

exempel olika kommittéer när de ska möta en mer handlingsorienterad organisation. 

Slutligen kan en organisations legitimitetsbaser separeras organisatoriskt där vissa 

enheter svarar för institutionella krav medan andra svara för effektivitet och handling.   
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3.3 Den tvådelade marknaden 

Nilsson (2003) beskriver hur kulturorganisationerna spelar på flera marknader. Vidare 

liknar författaren en kulturorganisation och en tidskrift eller en reklamfinansierad 

radio- eller tv-kanal som också befinner sig på en tvådelad marknad, underhållnings och 

reklammarknaden. En tvådelad marknad beskrivs enligt Eisenmann, Parker och Van 

Alstyne (2006) som marknader med två eller flera distinkta kundgrupper med ett 

innebördens beroende sinsemellan. De tvådelade marknaderna kan ta olika skepnader 

och förhållandet mellan kundgrupperna kan vara strukturerat på olika sätt där 

relationen mellan de båda kundgrupperna kan se ut på många olika sätt. Rysman (2009) 

beskriver att många företag på en tvådelad marknad förmedlar de två kundgrupperna 

till varandra och den ena kundgruppens beslut påverkar den andra.  

Rochet och Tirole (2003) förklarar en vanlig affärsmodell i vilken många företag 

använder ena sidan som intäktsmaskin medan den andra bara står för kostnader eller i 

bästa fall går plus minus noll. Många mediebolag strukturerar affärsmodellen på ett sätt 

där innehållet, själva programmet enligt Anderson och Gabszewicz (2006) blir ett slags 

bete för att locka tittare till annonserna. De säljer på så vis två olika produkter till de 

båda sidorna, underhållning till den ena och potentiella köpare till den andre. 

Problematiken detta kan innebära är hur köpstarka demografier därför prioriteras då 

det är de som annonsörerna främst vill nå.  

Att som Nilsson (2003) likna en kulturorganisations marknad med en kommersiell tv-

kanals problematiseras dock av Hirschman (1983) . Hon redogör för problemen med att 

använda marknadens tänk på områden där inte efterfrågan styr. Konstnärer förklarar 

hon kan drivas av andra skäl än vad marknaden efterfrågar. Författaren beskriver tre 

målgrupper en konstnär kan vara inriktad mot: publiken, kollegor och branschkunniga 

eller konstnärens egen vilja och självuppfyllelse. Författaren föreslår att man efter 

prioriteringsområdena kan kategorisera konstnärer utefter vilken målgrupp och 

kreativitet som driver dem; den självorienterade, branschorienterade eller 

kommersiella kreativiteten.  Även om konstnären försöker tillfredsställa alla tre kan det 

många gånger misslyckas och de olika intressenterna hamnar i konflikt. En succé bland 

publiken kan till exempel svärtas ner av kollegor som anser att man brutit mot 

branschens normer. Författaren uttrycker att många konstnärliga branscher uppskattar 
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branschorienterad kreativitet, tolererar självorienterad kreativitet men ogillar 

kommersiell kreativitet.  
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4. Empiri 

I empirikapitlet kommer vi att redogöra våra respondenters svar, där intervjupersonerna 

fick möjlighet att ge sina reflektioner på frågeställningar som ställdes. För att underlätta 

för läsaren har vi valt att dela in kapitlet i fyra avsnitt. De första tre avsnitten utgår från 

svaren vi erhöll från våra sju respondenter och heter följande: Bidragsgivares och 

kulturorganisationers syn på relationen, legitimitet och den tvådelade marknaden. I sista 

avsnittet har vi sammanställt och tolkat fyra beviljade bidragsansökningar som 

härstammar från fyra av de fem kulturorganisationer som presenteras i uppsatsen. 

Avsnittet beskriver hur kulturorganisationerna framställer sig i textform. 

4.1 Bidragsgivares och kulturorganisationers syn på relationen 

Då det är bidragen som möjliggör kulturorganisationernas verksamhet uppstår ändå en 

beroendesituation och det är kulturpolitikens efterfrågan som sätter agendan för 

organisationerna. Ellborg3 beskriver att det ibland känns som man kommer med mössan 

i hand när man kommer med ett förslag på något man vill göra. Det är då bidragsgivarna 

kan säga nej, om det inte känner att förslaget passar och står därför hela tiden i en 

maktposition. Samtidigt beskrivs kontakten gentemot regionförbundet och landstinget 

av respondenterna med en gemensam syn som tämligen informell och de har en 

personlig kontakt gentemot tjänstemän och politiker.  

Nilsson4 uttrycker att det inte är regionförbundet som styr verksamheten, hon förklarar 

att det egentligen är politiken som skapar riktningen men målen och planerna som styr 

verksamheten. Även Fleetwood talar om målen och förklarar att det finns tre mål i 

kulturplanen, som beskriver vad kulturorganisationerna måste uppnå för att få pengar. 

Kultur i hela länet, kultur för barn och unga och tillvaratagande av kulturarvet i bred 

bemärkelse. I vilken utsträckning även en god besökarsiffra kan ses som ett ytterligare 

mål råder det oklarhet om, vilket är något vi vill fördjupa närmare längre fram i 

samband med hur verksamheten mäts.   

Angående målen uttrycker Fleetwood också att det finns tillfällen då 

kulturorganisationen har ett specialintresse som inte passar till målen och för vilket de 

                                                        
3 Intervju med Katarina Ellborg, Teaterkonsulent på Riksteatern i Kalmar, 2012-04-27 
4 Intervju med Margareta Nilsson, Tjänsteman på Regionförbundet, 2012-04-25 
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inte kan få pengar. Fleetwood understryker dock att de inte lägger sig i hur de arbetar 

för att nå upp till målen och ger exemplet. 

”Jag kan inte gå in hos Kalmar Konstmuseum och säga att de hänger fel tavlor, ni når 

inte målen med de här tavlorna.” (Linda Fleetwood) 

Det är den förhållningen gentemot kulturorganisationerna som brukar betecknas med 

en armlängds avstånd, vilket Fleetwood förtydligar dess innebörd med att de inte ska gå 

in och styra i organisationerna. 

Parrot-Jonzon5 finner situationen med en armlängds avstånd intressant, har du betalt 

för något vill du ju också ha något att säga till om. Hon ser sin verksamhet som helt 

uppdragsstyrd och att de därför får inte göra som de vill. Samtidigt har hon inget emot 

att arbeta styrt utan ser det snarare som något fullständigt självklart, att de ska inte ska 

få göra vad de vill utan arbeta inom den ram som kulturpolitiken satt upp. Hon 

framhåller dock att det är av vikt att bidragsgivare håller sig borta från själva skapandet 

av konstformen, men förklarar samtidigt att det är bidragsgivarna som styr 

målgruppstänkandet.  En liknande inställning råder även hos övriga respondenter. 

Lindström6 uttrycker att han inte har något problem med styrningen så länge man inte 

börjar ägna sig åt klåfingrighet och försöker detaljstyra en verksamhet som man inte har 

djup förståelse för.  

Frågan om vilken kunskap bidragsgivarna har om kulturorganisationernas 

verksamheter ser vi också mycket intressant. Den leder till ett problem i och med 

mätningen av organisationernas verksamheter och en oförståelse till varför 

organisationerna arbetar på ett vis. Ellborg uttrycker att om regionförbundet inte 

förstår vad man gör eller varför man gör på ett visst vis har man svårt att hålla kvar sitt 

anslag. Fleetwood erkänner också att hon har en mycket begränsad kunskap om 

kulturarbete, därför ser hon det som viktigt att hålla en armlängds avstånd. 

Intervjupersonerna delar en gemensam syn på att bidragsgivarna har för liten kunskap 

om deras verksamheter, vilket leder till att bidragsgivarna inte alla gånger vet vad de 

mål och uppdrag som de arbetar med egentligen innebär. En sak som Johansson7 

betonar är därför den egna rätten att själva beskriva sitt uppdrag. Han förklarar att man 

                                                        
5 Intervju med Karin Parrot-Jonzon, Teaterchef Byteatern, 2012-05-02 
6 Intervju med Kjell Lindström, Länsmusikchef, 2012-04-26 
7 Intervju med Bengt Olof Johansson, Chef Kalmar Konstmuseum, 2012-05-03 
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måste ha respekt för var pengarna kommer ifrån och lyssna på vad politikerna har att 

säga om vårt uppdrag.  Beskriver man dock inte själv vad uppdraget handlar om blir 

man oseriös och har tappat respekten för var pengarna kommer ifrån.  

På ett konkretare plan består relationen mellan regionförbundet och 

kulturorganisationerna av två verksamhetssamtal som ska hållas varje år. Ett på våren 

och ett på hösten under vilka de planerar framtiden och följer upp tidigare arbete. 

Samtliga är överens om att det under samtalen råder en dialog och 

tvåpartskommunikation. Olsson8 förklarar att ledningen inför mötena själva brukar ta 

lite initiativ och formulera mål och riktlinjer för verksamheten vilket de förankrar på 

mötena. Får de då klartecken att planeringen ser bra ut är det bara att börja jobba, vilket 

inte brukar vara några märkvärdigheter. Dock finns tendensen bland de andra 

organisationerna att samtalen inte alltid gått helt smärtfritt till och både Parrot-Jonzon 

och Ellborg talar om hur de måste anpassa sig och tala ”politikernas språk” under 

samtalen.  

En annan intressant aspekt Ellborg tar upp är att trots att man blir lite styrd är det 

hemskt svårt att jobba med någonting som inte ligger en varmt om hjärtat. Hon 

beskriver projektprocessen på följande sätt. 

”Det kan bli svårt att driva något om man inte brinner för det, vilket kan leda till att 

man inte får projektstödet. Det är svårt att krysta fram ett engagemang för något 

projekt endast för att regionförbundet skall satsa pengar på en viss sak.” 

(Katarina Ellborg) 

En liknande syn finns bland kulturorganisationerna, idén kring ett konstnärligt projekt 

skapas alltid genom verksamheten. Det är först efter att grundidén är formad som man 

kan ringa upp bidragsgivarna för att diskutera vad de tycker om idén och vilka 

kopplingar till kulturpolitiska mål man kan göra. Ellborg beskriver att det nästan alltid 

börjar med en idé, någon som vill skapa något, och det är först då som en producent 

behöver ”knö” in den i regionförbundets mall. Hon anser att konsten skulle tappa sitt 

värde om den producerats endast efter vad som efterfrågas. I konstens egenart ligger att 

om man verkligen vill göra något så ser man till att genomföra det på något sätt. Parrot-

Jonzon förklarar att som konstnärligledare, inför det hon väljer att skapa behöver hon 

                                                        
8 Intervju med Björn Olsson, Chef Publika enheten på Kalmar Läns Museum, 2012-05-02  
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som konstnär känna ett intuitivt intresse. Men samtidigt har hon förståelse för att hon 

fungerar i ett sammanhang i länet, vilket hon också har varit mån om att ta hänsyn till. 

Hon berättar att ifall hon helt hade gått efter sina egna preferenser, skulle hon skapat 

annorlunda uppsättningar än vad hon gjort.  

Politikens styrning påverkar alltså inte vilka projekt som startas utan snarare hur de 

utformas och genomförs. Grundidén anpassas för att passa in i målen och ju bättre 

politikerna uppfattar att de passar desto större är chansen att de får bidragen. Det är så 

relationen med en armlängds avstånd fungerar.  

4.2 Legitimitet  

Att skapa legitimitet inför politiker och högre instanser, är ett ständigt pågående arbete 

för kulturorganisationer. En enkel bild av hur legitimitetskapandet kan se ut berättar 

Fleetwood9 om, hon förklarar att de tittar på de tre prioriteringsområden som finns 

uppsatta. De fungerar lite som en checklista man sedan kan bockar av när 

kulturorganisationerna behandlat området, vilket bidrar till kulturorganisationernas 

trovärdighet.   

Bilden av trovärdighet inför bidragsgivarna är viktigt för kulturorganisationerna då de 

ökar möjligheten till bidrag. Nilsson10 bekräftar bilden och förklarar att bedömningar är 

mycket enklare att göra när organisationen, för dem, är känd sedan tidigare. En 

tillförlitlighet finns då till att organisationen kommer kunna genomföra vad de tänkt 

göra. En likande uppfattning finns bland respondenterna, som upplever att det måste 

finnas substans och en tilltro till organisationerna hos bidragsgivarna, för att få beviljade 

bidrag. Mycket handlar om att det ska finnas ärlighet mellan de båda parterna. 

Johansson11 uttrycker att det handlar om trovärdighet, varför den här institutionen ska 

göra det här projektet, stämmer det med vad man i övrigt håller på med, eller görs det 

bara för att få bidrag? Han klargör vidare för faktorer som spelar in i trovärdigheten för 

en organisation gentemot bidragsgivare. Det måste finnas fog för projektet och att de 

har gjort liknande arbeten tidigare. Lindström12 diskuterar vidare om hur tidigare 

kontakter påverkar relationen mellan bidragsgivare och organisationen och vilka 

                                                        
9 Intervju med Linda Fleetwood, Ordförande i kulturberedningen, 2012-05-03 
10 Intervju med Margareta Nilsson, Tjänsteman på Regionförbundet, 2012-04-25 
11 Intervju med Bengt Olof Johansson, Chef Kalmar Konstmuseum, 2012-05-03 
12 Intervju med Kjell Lindström, Länsmusikchef, 2012-04-26 
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fördelar det för med sig. Till de nationella bidragsgivarna finns det en uppbyggd relation, 

man börjar inte från noll vilket är fallet om man skall söka bidrag från EU. Vidare 

berättar han, om nationella bidragsgivare vet och ser vad man gör, vet om det är folk 

man kan lita på, påverkar detta möjligheten till bidrag. 

Även de andra kulturorganisationerna behandlar ämnet trovärdighet med en insikt att 

det handlar om, att under en längre tid bygga upp relationer till bidragsgivare och 

politiker. Relationen bidrar till att bidragsgivarna och politikerna lär känna och skapa en 

bättre förståelse för hur organisationerna arbetar. Genom en rad olika tillvägagångssätt 

kan trovärdighet byggas. Ett av de mer formella sätten är genom de två möten som sker 

mellan bidragsgivare och kulturorganisationer.  På de individuella mötena beskriver 

Ellborg13 att man måste visa statistik, uppföljning, verksamhetsplaner och samarbeten 

för att skapa trovärdighet.  

Johansson förklarar att hans avsikt med de individuella mötena handlar om att föra en 

bredare diskussion. Vidare tycker han att det är bra om man kan få kulturnämnden att 

anordna möten i hans organisations lokaler. Det kan ge ytterligare möjligheter att få 

berätta och skapa förståelse för verksamheten. Det handlar om lobbyverksamhet menar 

han, för att skapa fler än de två formaliserade mötena. 

En intressant aspekt i trovärdighetsskapandet ligger i hur kulturorganisationerna 

framställer sig. Ellborg antyder att när man pratar med politikerna får man vara 

ekonom, känslor får man uttrycka vid ett annat tillfälle. Parrot-Jonzon14 förklarar vad 

hon anser bidrar till trovärdighet för en kulturorganisation och framhåller; kvalité, 

professionalism och icke stagnation. Vidare påpekar Parrot-Jonzon att få erkännande 

från omvärlden är viktigt, vilket visar på att det vi gör håller hög kvalité. Johansson är 

inne på ett liknade resonemang och förklarar varför erkännande från omvärlden är 

viktigt, för att skapa förtroende hos bidragsgivare och politiker. Johansson ser även 

möjligheten att skapa trovärdighet hos politiker genom beröm från professionen inom 

vilken organisationen rör sig. Detta förklarar Johansson nedan.  

”Det börjar alltid inom konstvärlden, det börjar från professionen inom 

kompetensområdet. Men det är klart får man ett erkännande där så sprider det sig 

                                                        
13 Intervju med Katarina Ellborg, Teaterkonsulent på Riksteatern i Kalmar, 2012-04-27 
14 Intervju med Karin Parrot-Jonzon, Teaterchef Byteatern, 2012-05-02 



30 
 

snabbt till både kultur generellt och även besöksnäringen och politiker.” 

(Bengt Olof Johansson) 

Ytterligare en aspekt som Johansson anser ger legitimitet hos politiker är om 

kulturorganisationen på egenhand kan skaffa sig privata sponsorer, om ett stort företag 

väljer att satsa pengar, ger detta organisationen en bekräftelse.  Som vi tidigare 

diskuterat saknas djupare kunskap om kultur vanligtvis hos bidragsgivare vilket är en 

bidragande anledning till varför omvärldens erkännande är viktigt för organisationernas 

trovärdighet hos bidragsgivarna. Det ses som en garant för att organisationernas 

verksamhet fungerar.  

4.2.1 Bidragsansökningar 

Eftersom kulturorganisationer i hög grad är finansierade av offentliga medel, utgörs en 

stor del av en kulturarbetares vardag av att söka olika slags bidrag från olika håll.   

”Det finns en uppsjö av olika program, vissa är kopplade till EU och andra 

organisationer, det finns ju hur mycket som helst, det är en djungel av bidrag.” 

(Margareta Nilsson) 

Ovan förklarar Nilsson den mängd av bidrag, det finns att söka för organisationer som är 

verksamma inom kultursektorn. Hon beskriver att det handlar om att kunna orientera 

sig i djungeln av bidrag. Kulturorganisationerna framhåller att det handlar om att välja 

vilka bidrag man vill söka eftersom det är ett tidskrävande arbete, dels att hitta bidrag 

som tilltalar organisationens intresse och att skriva bidragssökningar.  

Intervjupersonerna framhåller att de har blivit duktiga på att anpassa och skriva sina 

bidragsansökningar efter vad bidragsgivarna efterfrågar. Flera av respondenterna 

antyder att mycket handlar om att sälja in ett projekt i ansökningsblanketten, genom att 

använda väl valda ord samt ge en konkret beskrivelse av projektets utformning. Ellborg 

beskriver hur man brukar resonera i arbetet med bidragsansökningar.  

”Man försöker sälja in och framförallt syftar projektansökningar till att tillfredställa 

deras regelverk. När man pratar om projektet sinsemellan, det här skulle man vilja 

göra, så får man sedan också stoppa in det den ram som är blanketten.” 

(Katarina Ellborg) 
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Genom att vara smart och erfaren kan man bli bra på att skriva bidragsansökningar 

förklarar Parrot-Jonzon. Genom åren har man lärt sig att använda vissa vokabulärer för 

att sälja in ett projekt. Det handlar om att lära sig vilka ord man skall använda sig av, att 

göra saker av vikt, att göra något bra är ännu viktigare. Resonemanget om betydelsen av 

att skriva bidragsansökningar förs vidare av Lindström. Han förklarar att det inte råder 

någon tvekan om att det är en fördel att vara duktigt på att skriva. Men invänder med att 

ju närmare man känner den andra parten desto mindre är betydelsen av det skriva 

texterna.  

En gemensam uppfattning hos organisationerna är att ett eget intresse måste finnas för 

projektet, annars är det inte lönt att söka bidrag. Resonemanget sammankopplas till vad 

regionförbundet säger angående bidragsansökningar. Nilsson betonar att projektidén 

som är kärnan, sedan ökar chanserna till bidrag om man lyckas pricka in det som vi 

efterfrågar. Men hon menar också på att det märks kvickt om ansökan bara består av 

tomma ord, det måste finnas något konkret man verkligen vill göra.  

Även Olsson15 ger synen på att den skrivna bidragsansökningen inte är hela sidan av att 

ansöka om bidrag. Han förklarar vidare att mycket sker informellt, handlar det om 

större bidrag så skriver vi, men även i dessa fall så föregås det av informella kontakter. 

Flera av kulturorganisationerna delar Olssons syn på vikten av att ha informella 

kontakter och föra samtal med bidragsgivarna. Johansson berättar om hur de har lyckats 

att få pengar till internationella projekt. Förklaringen till framgången anser han vara ett 

rikt kontaktnätverk och att det funnits vetskapen hos de internationella bidragsgivarna 

att de skulle klara av det projekten. 

4.2.2 Mätbarhet 

Utifrån nationella mål som staten satt, regleras kulturorganisationernas verksamheter 

och deras finansiella stöd. Kulturmålen bildar ett ramverk för kulturorganisationer att 

förhålla sig till, om de inte lyckas uppnå vissa krav så kan stöd utebli. Kulturmålen som 

vi tidigare nämnt handlar bland annat om antalet besökare en institution haft, kulturarv 

ska bevaras och barn och unga ska prioriteras. Fleetwood förklarar att de från nationellt 

håll kräver att organisationerna uppnår vissa resultat. Vidare förklarar hon att målen 

som skall uppnås, ska kunnas mätas i procentsatser och det är upp till den enskilda 

                                                        
15 Intervju med Björn Olsson, Chef Publika enheten på Kalmar Läns Museum, 2012-05-02 
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organisationen att föra statistik och få fram siffrorna. Hon påpekar att 

kulturorganisationerna tycker det är jättejobbigt att ta reda på en massa siffror och 

information. Samtidigt framhåller hon att det inte kan vara så svårt att samla in 

besöksstatistik. Även Nilsson framhäver antalet besökare som ett vitalt mätinstrument, 

vilket är något som alltid skall göras. Av vikt är även vilken geografiskt spridning det är 

på besökarna. En intressant insikt som Nilsson omnämner i att mäta antalet besökare är 

att det kan vara svårare för vissa organisationer som inte har traditionella 

föreställningar och konserter. Uppfattningen att statistik måste föras är inte något 

särskilt uppskattat mätinstrument av kulturorganisationerna. Precis som Nilsson 

tidigare diskuterade om så kan det vara svårare för vissa organisationer att uppnå ett 

visst antal besökare. Johansson antyder en viss skepsis till förhållningssättet att föra 

statistik på besöksantalet och vad det kan leda till. 

”Problemet blir om man trasslar in sig i för närgående statistik, kom det verkligen 

någon från t.ex. Vimmerby, då kan ju de från Vimmerby säga att det där vill vi inte 

lägga pengar på. Man måste se det lite större och långsiktigt.” 

(Bengt Olof Johansson) 

 Ytterligare ett perspektiv på resonemanget om besöksantalet ger Johansson som 

förklarar att det här med publiksiffror är svårt att hantera. Att från bidragsgivare och 

politikers håll inte förstå att vårt uppdrag är brett och långsiktigt. Det skulle vara ganska 

enkelt, om det endast skulle handla om att få hit så många besökare som möjligt nästa 

sommar. Om fallet var på det viset skulle man kunna lägga alla pengar på en blockbuster 

som drog mycket folk. Johansson förklarar genom att genomföra en blockbuster skulle 

man inte bidra till kulturen och samtidigt skulle uppdraget till bidragsgivare misslyckas, 

eftersom uppdraget dels handlar om att erbjuda folket kultur av hög kvalité. En annan 

del Johansson upplever är att bidragsgivarna inte har förståelse för är att det är omöjligt 

att nå alla med konst, alla ska inte gilla det för då är det inte längre konst.  

Fleetwood förklarar att besöksantalet inte representerar kulturmålen, men samtidigt 

utgör besöksantalet ett kriterium för att få bidrag. Hon erkänner att situationen är 

problematiskt och menar att mäta kvalitén är svårt. Från politikers håll har man försökt 

att hjälpa organisationerna att mäta kvalitén, men säger samtidigt själv att det handlar 

om att mäta det omätbara. Fleetwood säger att den enda responsen man kan få är från 

publiken men undrar också om publiken verkligen är något kvalitetsmått.  
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En vidare diskussion på det som Fleetwood beskriver som svårigheten att mäta kultur 

och kvalitén, förs av Parrot-Jonzon som diskuterar huruvida kultur överhuvudtaget kan 

mätas rättvist.   

”Vi är jätteduktiga på att mäta vår verksamhet, det svåra är att mäta en persons själ, 

man skulle vilja mäta en persons upplevelse av en kulturhändelse.” 

(Karin Parrot-Jonzon) 

Parrot-Jonzon poängterar svårigheten att mäta kultur och ger en mer komplicerad bild 

av kultur och möjligheten att skatta och värdera dess kvalitet. Olsson har en mindre 

komplicerad syn på situationen. Han ger exempel på hur hotell ger ut formulär med fyra 

rutor med glada och ledsna gubbar i ett steg att bedöma upplevd kvalité med vistelsen. 

Han ser det som något även museet skulle kunna använda men ser ändå problematiken 

med att kommat år kvalitén. 

Kulturorganisationerna och bidragsgivarna delar uppfattningen om att mäta kvalité är 

svårt. Att erhålla ett högt besöksantal och erbjuda hög kvalitet är inte alltid samma sak, 

detta är även kulturorganisationerna överrens om. Ellborg förklarar att mäta 

publiksiffra är ett trubbigt mätinstrument, kvalité och publiksiffra är inte samma sak. 

Flertalet av kulturorganisationerna beskriver att det är svårt att få uppskattning från 

bidragsgivarna, ifall man väljer att satsa på kvalité. Parrot-Jonzon upplever att det är 

svårt att få credd av bidragsgivarna, när hon erbjuder en teaterföreställning med hög 

kvalité.   

Ett intressant resonemang kring kvalitén och en kulturorganisations krav på sig att 

uppfylla mål och ständigt leva upp till ställda förväntningar. Att uppfylla målen som 

staten satt på kulturorganisationerna handlar i mångt och mycket om att spendera 

folkets pengar på ett lämpligt sätt. Parrot-Jonzon förklarar att de inom hennes 

organisation är duktiga på att uppfylla de mål, som gör dem enligt hennes uppfattning 

existensberättigade. Vidare berättar hon om att de är angelägna om att göra nytta, att 

göra rätt för de offentliga pengarna. Att hela tiden behöva bevisa vilken nytta man gör 

ser hon som ett problem, nyttoaspekten har blivit kvävande. Johansson ger en tydlig 

uppfattning kring förhållningssättet till att ha skyldigheter till folkets kulturintresse, 

politikers och bidragsgivares mål och kvalité inom konstens särart. 
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”Sen kommer det här med kvalité, hur bra ska det vara. Vi tycker att det ska vara det 

bästa, och det är med respekt för besökarna inte för att politikerna ska bli glada, för 

att vi gör rätt med pengarna, utan det är med respekt för besökarna. Det skulle gå 

att bedriva en sådan här institution på ett betydligt mycket mer bekvämare sätt, än 

att vilja kvalité, vilja någonting nytt och någonting bra.” 

(Bengt Olof Johansson) 

4.3 Tvådelad marknad 

Fleetwood16 beundrar de aktiva inom organisationerna som lyckas hantera alla mål och 

viljor som finns på organisationen. Vem man arbetar för är något som tas upp av 

organisationerna, är det för publiken, politiken eller konsten som organisationerna 

riktar sin verksamhet?  

Olsson17 beskriver att de inför en ny utställning försöker snappa upp vad folk skulle vara 

intresserade av. De gör idag inga direkta marknadsundersökningar men det är något de i 

framtiden skulle vilja ha möjlighet att göra. Han utvecklar vidare att bara för att en 

utställning inte drar jättemycket folk så är den inte oviktig för det. En utställning som 

lockar en publik som annars inte hade kommit till museet beskriver han som viktig på 

ett annat sätt. Publiken är för honom alltså inte det primära målet och vem det är som 

kommer spelar också en roll, inte bara hur många.  

Parrot-Jonzon18 förklarar att de inte bara kan strunta i publiken, en teater utan publik 

kan aldrig verka och ha ett länsuppdrag. Även Johansson19 talar om vikten av publik och 

anser att konsten finns i betraktarens öga så finns det ingen betraktare så finns det inte 

heller någon konst. Det är också med respekt för besökarna som han vill ha kvalitet inte 

för att tillfredställa politikerna. Lindström20 förklarar att det inte ligger i deras uppdrag 

att optimera utefter hur mycket publik de ska ha. 

Även om flera organisationer medger att de firar när de fått en bidragsansökan beviljad 

menar de att man inte kan spela politikerna i händerna. Ellborg21 förklarar att det inte 

                                                        
16 Intervju med Linda Fleetwood, Ordförande i kulturberedningen, 2012-05-03 
17 Intervju med Björn Olsson, Chef Publika enheten på Kalmar Läns Museum, 2012-05-02 
18 Intervju med Karin Parrot-Jonzon, Teaterchef Byteatern, 2012-05-02 
19 Intervju med Bengt Olof Johansson, Chef Kalmar Konstmuseum, 2012-05-03 
20 Intervju med Kjell Lindström, Länsmusikchef, 2012-04-26 
21 Intervju med Katarina Ellborg, Teaterkonsulent på Riksteatern i Kalmar, 2012-04-27 
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behöver vara några motsättningar i att tillfredsälla både publiken och bidragsgivarna. 

Något Parrot-Jonzon också beskriver men klargör att om de skulle rikta verksamheten 

helt mot politikernas intressen skulle de helt tappa den konstnärliga integriteten som är 

nödvändlig inom konstnärliga branscher. Hon förklarar att det måste finnas en spänst 

inom organisationerna, att göra något utöver det förväntade.  

Johansson beskriver att om uppdraget bara hade handlat om locka besökare och 

uppfylla bidragsgivarnas mål hade uppdraget varit ganska enkelt. Det är dock inte så 

han ser på sitt uppdrag utan klargör att det och verksamhetens viktigaste ”kund” är 

konsten i sig. Parrot-Jonzon har en liknande syn och förklarar att man som konstnär har 

ett uppdrag gentemot konsten och skulle du bara arbeta mot bidragsgivarna hade du 

inte behövt vara konstnär. Johansson beskriver att det är konsten som är deras 

ämnesområde, det är det de är satta att kunna och som de ska ge tillbaka till samhället.  

”Det bästa sättet vi kan förvalta de offentliga medlen är att ge tillbaka kvalité, vi kan 

ju inte utgå från kulturpolitiska mål, vi måste givetvis, självklart anpassa oss efter 

bidragsgivarna men de är inte mer komplicerade än att det går.” 

(Bengt Olof Johansson) 

Även Olsson klargör att det finns viktigare delar av verksamheten än att uppfylla 

politikernas mål. Han vill hjälpa till att berätta historier och om kulturarvet vilket är ett 

av många sätt att skapa ett sammanhang för människorna som bor här eller kommer hit. 

Han ser det som en viktig del i samhället, ett stöd för demokrati, frihet och 

yttrandefrihet. Något som gör de politiska målen till en marginell del av verksamhetens 

existens. 

4.4 Kulturorganisationernas bidragsansökningar 

Mallen som kulturrådet använder, i vilken kulturorganisationer kan ansöka om extra 

bidrag för projekt utanför den ordinarie verksamheten är mycket tydligt strukturerad 

efter vad kulturrådet vill veta om projektet. Mallen erbjuder nio rutor i vilka den 

sökande organisationen på maximalt 1000 tecken ska ange, beskriva, lista och analysera 

projektets syfte, genomförande, målgrupp, delaktighet, samarbetspartners, framtid, 

integrering med den löpande verksamheten, möjliga hinder samt uppföljning. 

Rubrikerna till rutorna är formellt och kortfattat skrivet och anger tydligt vilken 
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information de vill ha i varje ruta. I vissa fall antyder de även specifika saker som de vill 

att organisationen ska tänka på och ha i beaktning, till exempel ”Beskriv på vilket sätt ni 

i genomförandet beaktar att människor har olika förutsättningar och möjligheter att ta 

del av projektet – med utgångspunkt i till exempel kön, ålder, utbildning, 

funktionsnedsättning, kulturell och etnisk bakgrund”.  

Hur ansökningarna är formulerade språkligt skiljer sig åt från Kalmar Läns 

Musikstiftelses mycket formella, uppradande och kortfattade uttryck till Kalmar 

Konstmuseums mer avancerade och akademiska språkstil.  Även Kalmar läns museum 

håller en avancerad nivå men har ett mer personligt uttryck vilket till exempel kan ses i 

användningen av ”vi vill”. Byteatern har ett ytterligare personligt uttryck och dessutom 

ett målande, många gånger näsan poetsikt språk.  

Innehållet och vilket tema de lyfter fram i ansökningarna skiljer sig inte lika mycket. 

Länsmusikens övergripande tema i texten är att de är duktiga på vad de gör och är i 

behov av mer pengar för att genomdriva det. Även Byteatern har ett tema av att de är i 

behov av mer pengar då de har ett mycket spännande projekt på gång. I Byteaterns 

ansökan kan man också mellan raderna läsa in ett stort engagemang och vilja inför 

projektet något vi inte i lika stor grad kunde se hos de andra. Museerna använde inte 

temat att de behövde mer pengar utan betonade tydligare att det var ett bra projekt, 

konstmuseet genom att ge ett mycket kunnigt och länsmuseet genom ett mycket 

genomtänkt intryck. Länsmuseet och Byteatern har med sina personliga uttryck ett mer 

subjektivt förhållande till temat medans övriga två ett mer objektivt.  

Språkhandlingarna i texten skiljer sig också något mellan organisationerna.  

Länsmusiken och konstmuseet informerar i sina texter. Länsmuseet har en mer 

presenterande ton, de har redan tänkt igenom allt ordentligt och presenterar nu sina 

idéer. Byteatern har en mer manande stil och uppmuntrar läsaren till handling.  

Några tydliga värderingar var svåra att urskilja i texterna, alla visar att de tycker 

projektet är viktigt. Den som sticker ut mest på den fronten är Byteatern som visar 

väldigt stor vilja och visar projektet som mycket betydelsefullt.  

Samtliga ansökningar är mycket konkreta. Förutom Byteatern uppfattas övriga 

organisationers ansökningar väldigt formella i sina framställningar. Byteaterns har en 
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mer informell stil med mer målande beskrivningar och personligt engagemang än en 

formell struktur.  

Andra intressanta delar vi kunde se i ansökningarna är att Byteatern och Länsmusiken 

anger ekonomin som tänkbara hinder för projektet genom vilket de visar på behovet av 

bidraget på ett mer ”tiggande” sätt än de övriga. 

 I vilken mån organisationerna valt att möta exempelvis kulturrådets mål om kultur för 

barn och unga, kultur i hela länet och ansvar för kulturarvet skiljer sig. Länsmuseet är 

den enda som tydligt visar hur de beaktat människors olika förutsättningar och riktat 

projektet mot barn medan de andra haft en bredare målgrupp och inte specificerat 

något om frågan. Länsmuseet tillsammans med Byteatern är de vars projekt inkluderar 

kulturarvet och Byteatern är den enda att betona att projektet kommer synas i hela 

länet.  
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5. Analys 

I analyskapitlet kommer tre röster att göra sig hörda, vad säger teorin, vad säger empirin 

och hur tolkar vi som författare svaren. Vi vill uppmärksamma läsaren på att vi i följande 

kapitel frångår den uppdelning som gjordes i empirikapitlet. Vi kommer att presentera 

efter följande struktur: legitimitet och den tvådelade marknaden.  Anledningen till att vi 

väljer att presentera analyskapitlet i två avsnitt är att relationen påverkar i hög grad både 

legitimitet och den tvådelade marknaden. 

5.1  Legitimitet 

Nilsson (2003) beskriver vikten av legitimitet för en kulturorganisation genom att likna 

politisk legitimitet hos en kulturorganisation med ekonomisk vinst hos det privata 

företaget. Det vi i det här kapitlet vill analysera är därför på vilket sätt 

kulturorganisationerna arbetar för att uppnå legitimitet.  

För att vara en legitim kulturorganisation måste man enligt Fleetwood22 klara av tre 

prioriteringsområden, vilka hon ser som en checklista, ju fler man checkar desto mer 

legitimitet vinner man och tillgången till stödresurser ökar. De tre områden hon ser till, 

vilka representerar nationella kulturpolitiska mål, handlar om kulturell spridning i hela 

länet, kultur för barn och unga och tillvaratagande av kulturarvet i bred bemärkelse. 

Hennes syn om hur organisationer vinner legitimitet är alltså en förenklad och mätbar 

version av det Suchman (1995) beskriver där legitimitet uppnås genom att visa att de 

aktiviteter en organisation genomför är önskvärda, korrekta och lämpliga inom ett visst 

socialt system. Suchman (1995) beskriver tydligt att legitimitet är en subjektiv 

uppfattning och det är hos bidragsgivarna kulturorganisationerna måste vinna 

legitimiteten. Borde det då inte vara enkelt för dem att bara checka av Fleetwoods 

konkreta checklista? 

Både bidragsgivarna och kulturorganisationerna är dock överens om att bidragsgivarna 

har mycket begränsad kunskap om kultur vilket gör dem okvalificerade till att utvärdera 

huruvida de arbetar med kultur på ett bra sätt. Fleetwood säger att det finns tillfällen då 

kulturorganisationerna har specialintressen som inte passar för målen vilket leder till 

att de inte kan få pengar för det. Detta säger till exempel mycket om hur hennes 

                                                        
22 Intervju med Linda Fleetwood, Ordförande i kulturberedningen, 2012-05-03 
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okunskap påverkar organisationernas verksamhet. Om vi utgår från det 

kulturorganisationerna gör är för att gynna kulturen är även ett sådant specialintresse 

en del i detta. Något som för en okunnig ser ut som ett specialintresse kan alltså för en 

insatt i verksamheten vara en långsiktig plan för bättre kulturell verksamhet.  Flera av 

respondenterna är överense om att denna okunskap leder till att bidragsgivarna, inte 

vet vad de mål och uppdrag de arbetar med egentligen innebär. De förklarar att man 

måste ha ett större och mer långsiktigt perspektiv på kulturell verksamhet än vad som 

går att visa genom de siffror med vilka de ska besvara bidragsgivarnas checklista. Ur ett 

större sammanhang handlar kulturorganisationernas uppdrag om att erbjuda 

högkvalitativ kultur. Fleetwood är också väl införstådd i problematiken med att 

besöksantalet egentligen inte säger någonting om kvalitén på konsten och medger att 

försöka mäta kultur är att mäta det omätbara.  

Trots att bidragsgivarna är medvetna om problematiken med legitimitetsvinnande 

genom tre mål är det ändå de som ligger till grunden för utvärderingen av en 

kulturorganisations arbete. Antagligen används det i brist på alternativ och Fleetwood 

beskriver sin situation som en mellanchef som måste förhålla sig till nationella krav hon 

inte kan styra över. Kulturorganisationerna försöker därför anpassa sig till målen men 

är överens om att målen har mycket lite med mätningen av kvaliteten på verksamheten 

att göra. En hög besökssiffra, om besökare från hela länet besökt utställningen eller hur 

många barn som sett den har ingenting med kvaliteten på verksamheten att göra. Detta 

leder till att kulturorganisationerna finner att det är svårt att få uppskattning av 

bidragsgivarna om de satsar på kvalitet. Parrot-Jonzon23 uttrycker att hon finner det 

”kvävande” att behöva visa sin nytta genom smala mål. För henne är det självklart att de 

ska göra rätt för de offentliga pengarna och hon eftersöker därför ett större förtroende 

från bidragsgivarna att de ska lita på att de vill göra rätt för sig, kunna satsa på kvalitet 

och inte behöver bli jagad med trånga mål. Även Johansson24 är inne på ett liknande 

resonemang och förklarar att han känner ett ansvar inför sitt uppdrag och inför konsten 

och besökarna. Det skulle gå att bedriva verksamheten mycket enklare om det bara hade 

handlat om att uppfylla deras mål. Intressant i sammanhanget är också att Parrot-Jonzon 

säger att hennes organisation är jätteduktig på att uppfylla målen som gör dem 

existensberättigade. Vem är det i så fall som berättigar hennes verksamhet? Innebär det 

                                                        
23 Intervju med Karin Parrot-Jonzon, Teaterchef Byteatern, 2012-05-02 
24 Intervju med Bengt Olof Johansson, Chef Kalmar Konstmuseum, 2012-05-03 
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att hon ser att det är bidragsgivarna som avgör huruvida hennes verksamhet är 

existensberättigad och att en teater bara måste svara till uppsatta mål för att vara 

legitim? Utifrån Parrot-Jonzons övriga resonemang kan vi dock se att hon har en bredare 

syn på verksamheten än att den bara måste uppfylla målen för att vara 

existensberättigad. Intressant är dock att synen på existensberättigande bara genom att 

tillfredställa bidragsgivarnas mål ändå ligger nära till hands.  

Asforth och Gibbs (1990) förklarar att när en organisation, som väl vunnit legitimitet 

hos en intressent, är det något de sedan länge kan behålla för en lång tid. Vad som 

egentligen händer om en kulturorganisation slutar uppfylla målen är också en intressant 

fråga. Fleetwood säger att kulturorganisationerna förlorar sina bidrag om de inte 

uppfyller målen så rent teoretiskt är det kanske det som kan hända. Dock kan vi i 

samtliga intervjuer höra undertoner av hur orimligt det är att en kulturorganisation 

skulle förlora sitt bidrag. Viss roll spelar antagligen ändå målen som underlag för vilka 

bidragsansökningar som godkänns, men att brott mot målen egentligen skulle innebär 

någon påföljd ser vi inte som troligt. 

Resonemanget om problemen med mätbarheten går även att koppla till Brunsson 

(1986) teorier om hur organisationer med svårmätta verksamheter, inte kan vinna 

omgivningens resurser genom handling. Kulturorganisationernas verksamhet går alltså 

inte att mäta och därför kan de inte vinna legitimitet genom handling. Istället måste de 

tjäna legitimitet genom det Brunsson (1986) kallar avspegling. De måste de visa upp hur 

verksamhetens normer, värden och intressen stämmer överens med omgivningens 

förväntade normer, värden och intressen.  

Kulturorganisationerna måste alltså försöka vinna legitimitet och stödresurser på andra 

sätt än det konkret mätbara. Deras arbete för att erhålla legitimitet handlar därför mer 

om Suchmans (1995) bredare perspektiv och inte den smala tolkning som 

bidragsgivarna gör. Även resonemanget som Ashforth och Gibbs (1990) beskriver 

stämmer in, hur de måste visa hur de klara av att följa de sociala acceptabla normer som 

omgivningen har. 

Deephouse och Suchman (2008) förklarar att trovärdighet och pålitlighet är viktiga 

delar inom legitimitetsskapande. Trovärdigheten är även något både bidragsgivare och 

kulturorganisationer beskriver som viktiga delar för att få tillgång till stödresurserna.  
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Att visa sig trovärdig och kapabel att klara av uppdraget är alltså en nyckel till 

bidragsgivarnas legitimitet. Johansson förklarar att trovärdigheten handlar om att visa 

varför just den här organisationen ska utföra det här projektet, stämmer det överens 

med vad man i övrigt håller på med eller görs det bara för att få bidrag. Lindström25 

förklarar att tidigare relationer till bidragsgivarna därför är viktiga, man slipper börja 

från noll. Legitimitetsskapande handlar alltså om att bygga upp en relation, som många 

framhåller är ganska informell, till bidragsgivarna.  

Hur bygger då kulturorganisationerna upp detta förtroende, vad har de för kontakt med 

bidragsgivarna? Formellt handlar kontakten främst om två verksamhetssamtal om året 

där verksamheten planeras och följs upp. Parrot-Jonzon och Ellborg26 förklarar att man 

under samtalen måste anpassa sig till vad bidragsgivarna vill höra och tala 

bidragsgivarnas språk, man måste under samtalen vara ekonom och spara känslorna till 

en annan gång. Hur kulturorganisationerna ser på dessa möten skiljer sig åt. Olsson27 

beskriver att det mest handlar om att visa upp vad man ägnat sig åt och få klartecken på 

hur man ska fortsätta. Ellborg är inne på en liknande syn och beskriver att det handlar 

om att visa upp statistik, uppföljning, verksamhetsplaner och samarbeten för att på så 

sätt vinna trovärdighet. Johansson har en annan agenda för samtalen och använder de 

för att föra en bredare diskussion om konst och sin verksamhet. Johansson förklarar 

dessutom att han inte anser att de två samtalen är nog för att skapa förståelse för 

verksamheten. Han förklarar att han ägnar sig åt lite lobbyingverksamhet och bjuder 

bland annat in bidragsgivarna att hålla möten i hans lokaler vilket ger honom ytterligare 

kontakt med dem.  

En annan kontakt mot bidragsgivarna sker genom bidragsansökningarna 

kulturorganisationerna skickar in för att få ett extra stöd till ett specifikt projekt. Genom 

ansökan måste de därför visa varför projektet är legitimt och något de förtjänar stöd för. 

Kulturorganisationerna är eniga om att vad som står i ansökningen bara är en del av 

själva ansökningen, kontakten man haft tidigare är också viktig för huruvida 

ansökningen kommer beviljas. Kulturorganisationerna är dock eniga om att det i 

bidragsansökningen handlar om att sälja in projektet. Detta görs genom väl valda ord 

och genom att stoppa in projektet i deras regelverk. I bidragsansökningarna kunde vi 

                                                        
25 Intervju med Kjell Lindström, Länsmusikchef, 2012-04-26 
26 Intervju med Katarina Ellborg, Teaterkonsulent på Riksteatern i Kalmar, 2012-04-27 
27 Intervju med Björn Olsson, Chef Publika enheten på Kalmar Läns Museum, 2012-05-02 
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dock se stor skillnad på hur kulturorganisationerna valt att beskriva sina projekt. Både 

hur de var formulerade språkligt och till innehåll. Parrot-Jonzon beskriver att man 

genom erfarenhet kan bli duktig på att formulera bidragsansökningar, det handlar om 

att använda rätt vokabulär men självklart också om att projektet är bra. En gemensam 

uppfattning bland kulturorganisationerna är att det är viktig att visa ett genuint intresse 

för projektet. Nilsson28 betonar också vikten av ett sant intresse och förklarar att det 

snabbt märks om en ansökan bara består av tomma ord, det måste finnas något konkret 

man vill göra. Hon poängterar också att det är kärnan, projektidén som är det som är 

viktigast i ansökningarna. Dock medger hon att även hur väl de lyckas pricka in 

projektet i de redan uppsatta målen, ökar chansen att få det beviljat. I 

bidragsansökningarna kunde vi till viss del se tendens till anpassning till målen. 

Länsteatern och Byteatern visade båda att de tog hänsyn till kulturarvet, Länsmuseets 

projekt var inriktat till barn och unga och Byteaterns var synligt i hela länet. 

Nu har vi diskuterat i vilka sammanhang kulturorganisationerna möter bidragsgivarna 

och närmat oss hur relationen dem emellan ser ut. För att fördjupa analysen av hur 

legitimitetsskapandet går till vill vi använda oss av den modell Lounsbury och Glynn 

(2001) beskriver. Genom den vill vi analysera på vilka sätt kulturorganisationerna 

använder de resurser författarna föreslår för att skapa legitimitet. Författarna förklarar 

att legitimitet kan uppnås genom uppvisandet att av två typer av kapital: 

organisationsspecifika resurser och instiutionalistiskt kapital på branschnivå.  

Den förstnämnda beskriver de resurser som gör organisationen unik och svår att härma, 

vilket kan både vara materiella och immateriella resurser. Tekniskt- och finansiellt 

kapital kan kulturorganisationerna knappast visa för bidragsgivarna i syfte att vinna 

legitimitet. Detta då verksamheterna inte är särskilt tekniska och då det är 

bidragsgivarna som står för pengarna. De måste istället framhålla är hur kunniga de är 

på sitt område, vilket också det som gör deras verksamhet unik och legitimerar varför de 

är berättigade till resurserna. Kunskapen visar organisationerna på olika sätt. Ellborg 

visar upp detta genom goda statistiska mätningar, uppföljningar, verksamhetsplaner och 

samarbeten. Detta kan även kopplas till Lounsbury och Glynns (2001) tankar kring 

legitimitetsskapande genom tidigare lyckade prestationer. Genom att värna om och visa 

på kvalitet, professionalism och icke-stagnation visar Parrot-Jonzon hennes kunskap. 

                                                        
28 Intervju med Margareta Nilsson, Tjänsteman på Regionförbundet, 2012-04-25 
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Även Johansson lobbyverksamhet där han låter bidragsgivare hålla möten i hans lokaler 

kan ses som ett sätt att visa bidragsgivarna hur kunniga inom området de är. Även i 

bidragsansökningarna kan vi genomgående se hur organisationerna framhåller att de är 

mycket kunnig inom området och att de är kompetenta att genomföra projektet. 

Den andra sortens kapital, det instiutionalistiska kapitalet på branschnivå handlar enligt 

Lounsbury och Glynn (2001) om att vara accepterad av branschen. Författarna förklarar 

att följa dess regler och normer samt ha tillgång till resurser som branschen ser som 

viktiga. Både Johansson och Parrot-Jonzon talar om vikten av att uppskattas inom 

branschen och omvärlden. Johansson förklarar att allting börjar inom konstvärlden, får 

man ett erkännande där så sprider det sig även till besöksnäringen och politikerna. 

Förklaringen kan även kopplas till Deephouse och Suchmans (2008) tankar om hur ett 

gott rykte påverkar legitimiteten då ett gott rykte ofta är taget i beaktning vid 

legitimitetsgivande. 

Johansson berättar också om erkännande från privata sponsorer som 

legitimitetsgivande. I vilken mån konstbranschen accepterar privata sponsorer och kan 

ses som en bit i det instiutionalistiska kapitalet kan vi inte svara på. Dock är det 

anmärkningsvärt om bidragsgivarna ser privata sponsorer som legitimerande. Om 

legitimitet kan skapas genom samarbete med företag, hur väl man sålt en sponsorplats, 

är det då det konstnärliga arbetet eller det organisatoriska arbetet som premieras. 

Genom att visa sig kunniga och uppskattade inom branschen vinner alltså 

kulturorganisationerna legitimitet. Genom denna typ av legitimering kommer man också 

runt problemet att bidragsgivarna inte har kunskap om kulturorganisationernas arbete. 

Dock bygger det på tillit att organisationerna faktiskt tar ansvar för kulturen på ett 

större plan och värnar om hela länets bästa. En större tillit gentemot 

kulturorganisationerna skulle också leda till att de slipper anpassa verksamheten mot 

de trånga mål Fleetwood ser till, vilka bland annat Parrot-Jonzon uppfattar som 

kvävande och begränsande.  

Sättet kulturorganisationerna anpassar projekten och låter sig styras efter 

bidragsgivarnas mål skulle kunna kopplas till det Johansson (2002) beskriver, att 

organisationer tvingas anpassa sig till institutionella regler för att vinna legitimitet. Dock 

visade det sig att kulturorganisationerna hade en så stor respekt för kulturen att de 
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aldrig anpassade verksamheten på ett sådant sätt att kulturen förbisågs av detta och 

missgynnades på det sättet som Johansson (2002) beskriver. Visst gör 

kulturorganisationerna en del projekt som närmare tillfredställer bidragsgivarnas 

förväntningar och andra projekt som är mindre legitimitetsgivande. Men vi kunde ändå 

inte heller se den frikoppling av legitimitetsgivande projekt från andra typer av 

verksamheter som Meyer och Rowan (1977) och Brunsson (1986) beskriver.  

Att det går att lita på att kulturorganisationerna arbetar för kulturens bästa är det därför 

ingen tvekan om. I vilken utsträckning bidragsgivarnas mätapparat också gör detta ser 

vi dock som mindre troligt. 

5.2 Den tvådelade marknaden 

Nilsson (2003) beskriver kulturorganisationens marknad som tvådelad och liknar 

kulturorganisationens arbete vid tv-kanalens, där både tittare och annonsörer måste 

hanteras. Hirschman (1983) kritiserar dock att likna konstnärligt arbete vid en vanlig 

marknad då det inte är efterfrågan som styr på samma sätt som på en kommersiell 

marknad. Vi ser att en kulturorganisation både är konstnärlig och samtidigt agerar som 

ett företag på en tvådelad marknad. Därför vill vi i följande analys använda både 

Hirschmans (1983) uppdelning i tre konstnärliga motivationer och liknelsen med en tv-

kanal för att besvara frågan vilken av marknadens kunder som kulturorganisationen 

prioriterar.  

En tvådelad marknad har enligt Eisenmann, Parker och Van Alstyne (2006) två eller 

flera tydliga kundgrupper med ett innebörders beroende sinsemellan. Då samtliga 

respondenter diskuterar situationen med många kunder råder det inga tvivel om att den 

biten stämmer överens med teorin. Att det finns ett innebörders beroende mellan 

kundgrupperna besökare och bidragsgivare kan vi också konstatera då organisationerna 

inte skulle klara sig utan någon av dem. De behöver pengar för att kunna bedriva 

verksamheten och publik för att som bland annat Parrot-Jonzon29 beskriver det, uppfylla 

sitt länsuppdrag.  

Hirschman (1983) förklarar att en målgrupp som konstnären kan arbeta mot är 

publiken vari kreativiteten ses som kommersielltorienterad. Kulturorganisationernas 

                                                        
29 Intervju med Karin Parrot-Jonzon, Teaterchef Byteatern, 2012-05-02 
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syn på kommersiell kreativitet kan vi se i respondenternas syn på att tillfredställa 

besökarna. Olsson30 beskriver att det inte bara handlar om hur många besökare man 

når, utan även vem det är som kommer som är av vikt. Detta då organisationernas 

uppdrag inte bara handlar om att tillfredställa så många besökare som möjligt. Olsson 

kan dock tänka sig i framtiden göra marknadsundersökningar för att undersöka vad 

publiken vill ha. Lindström31 förklarar att det inte ligger i deras uppdrag att optimera 

efter hur mycket besökare de ska ha. Kulturorganisationerna drivs alltså inte av den 

kommersielltorienterade kreativiteten men vi uppfattar att de ändå inte förbiser 

besökarna. Som Parrot-Johnsson beskriver det, vi kan inte strunta i publiken, en teater 

utan publik kan aldrig verka och ha ett länsuppdrag. Även Johnsson förklarar vikten av 

besökare, då konsten tar liv i åskådarens ögon. 

Rysman (2009) beskriver att många organisationer har en affärsmodell där de 

förmedlar kundgrupperna till varandra och den ena gruppens beslut påverkar den 

andra. Med liknelsen av en tv-kanal handlar det alltså om att förmedla besökssiffror till 

annonsörerna. I kulturorganisationens fall skulle detta kunna liknas vid 

kulturorganisationen som förmedlar besökssiffror till bidragsgivarna för att vinna 

legitimitet och stödresurser. Liknelsen skulle kunna ses som enkel men i viss 

utsträckning anser vi att det är just så Fleetwood32 ser på situationen.  Hon kräver 

statistik och uppföljning av mål för att kulturorganisationerna ska få tillgång till 

stödresurserna. Därför skulle en anpassning från kulturorganisationerna för att 

tillfredsställa bidragsgivarnas mål också kunna ses som kommersielltorienterad 

kreativitet. Vi fick dock en tydlig uppfattning om att respondenterna inte ser det som ett 

självändamål att tillfredställa bidragsgivarna. Visserligen sätter bidragsgivarna upp 

ramar för hur de vill att organisationerna ska arbeta och organisationerna firar om de 

fått en bidragsansökan beviljad. Men det är ändå inte för dem de verkar, de kan de inte 

spela bidragsgivarna i händerna. Johansson förklarar att de givetvis måste anpassa sig 

efter kulturpolitiska mål men att det inte är mer komplicerat än det går. Hade uppdraget 

bara hade handlat om att locka många besökare och uppfylla bidragsgivarnas mål så 

hade uppdraget varit ganska enkelt. Parrot-Jonzon beskriver att om de skulle rikta 

verksamheten helt mot bidragsgivarnas intressen skulle de helt tappa den konstnärliga 

                                                        
30 Intervju med Björn Olsson, Chef Publika enheten på Kalmar Läns Museum, 2012-05-02 
31 Intervju med Kjell Lindström, Länsmusikchef, 2012-04-26 
32 Intervju med Linda Fleetwood, Ordförande i kulturberedningen, 2012-05-03 
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integriteten som är nödvändig inom konstnärliga branscher. Hon förklarar vidare att det 

måste finnas en spänst att göra något utöver det förväntade. Därför betonar hon att 

bidragsgivare måste hålla sig ifrån själva skapandet av konstformen men förklarar att 

hennes målgruppstänkande är styrt från bidragsgivarna.  

Från Parrot-Jonzons resonemang ovan kan vi dra paralleller till Hirschmans (1983) 

andra kreativitetsriktning, den självorienterade kreativiteten. Där är det konstnären 

själv som är dess främsta målgrupp och tillfredsställelse som är dess viktigaste belöning. 

Flera respondenter talar om att det är svårt att jobba med ett projekt, som de inte 

brinner för och omöjligen kan pressa fram engagemang för ett projekt bara för att det 

ger projektstöd. Därför utgår alla idéer till konstnärliga projekt genom verksamheten 

och inte från bidragsgivarnas efterfrågan som man kan tänka sig. Idén anpassas sedan så 

att den lämpar sig i regionförbundets mall. Ellborg33 beskriver att det i konstens egenart 

ligger att om man verkligen vill göra något så ser man till att genomföra det på något 

sätt. Parrot-Jonzon förklarar att hon är en konstnärligledare men samtidigt fungerar hon 

i ett sammanhang i det här länet, vilket hon har varit angelägen om att ta hänsyn till. 

Hon berättar att om hon helt hade gått efter egna preferenser, hade hon skapat 

annorlunda uppsättningar. Hon framhåller dock att det hon bestämmer sig för att skapa, 

behöver hon som konstnär känna ett intuitivt intresse för. 

På den tvådelade marknaden finns det alltså fler intressenter än bara bidragsgivarna 

och besökarna, konstnärens egen skaparvilja måste också ses som en intressent. 

Johansson34 förklarar dessutom att konsten i sig är verksamhetens viktigaste kund. 

Konsten som målgrupp tolkar vi som ett mellanting mellan den självorienterade och 

branschorienterade kreativiteten. Den tolkningen gör eftersom vi ser att 

kulturorganisationerna utgår från sig själva i arbetet med konsten, men konsten de vill 

skapa bör också vara omtyckt av branschen. Detta då flera av respondenterna ser ett 

erkännande från konstvärden som ett bevis på att de gjort något bra.  

Parrot-Jonzon förklarar att man som konstnär har ett uppdrag gentemot konsten och 

om du bara skulle arbeta mot bidragsgivarna hade du inte behövt vara konstnär. Även 

Johansson beskriver att det är konsten som är deras ämbetsområde och det är det som 

de ska ge tillbaka till samhället. Johansson förklarar att det är så han definierar sitt 

                                                        
33 Intervju med Katarina Ellborg, Teaterkonsulent på Riksteatern i Kalmar, 2012-04-27 
34 Intervju med Bengt Olof Johansson, Chef Kalmar Konstmuseum, 2012-05-03 



47 
 

uppdrag, man kan varken se till besökarna eller bidragsgivarnas mål när uppdraget 

handlar om konst. Även Olsson vars verksamhet inte heller direkt handlar om konst 

menar att det varken går att se till besökarens eller bidragsgivarens intressen, deras 

uppdrag är mycket större än så. Han ser sin verksamhet som en viktig del i samhället, ett 

stöd för demokrati, frihet och yttrandefrihet i vilket sammanhang de regionförbundets 

mål blir en marginell del av verksamheten.  Samma resonemang förs även av Lindström 

och Ellborg, det är för konsten de känner störst ansvar.  

Att konsten ska vara av högkvalitativt slag, bedömt av branschkunniga, kan vi se som en 

del i det kulturorganisationerna betraktar som sitt egentliga mål. Det är alltså inte 

bidragsgivarna eller besökarna som kulturorganisationerna prioriterar. Även om vi nu 

alltså tydligt kan konstatera att det är konsten som är organisationens viktigaste ”kund” 

på den tvådelade marknaden är frågan inte helt utredd. Som Rochet och Tirole (2003) 

framhåller måste man ta hänsyn alla sidor på marknaden. Detta ser vi även stämmer på 

kulturorganisationens marknad där bidragsgivarna som står för pengarna, besökare 

som delvis legitimerar verksamheten och konsten i sig som organisationerna brinner för 

och vad de vill ge till samhället. En kulturorganisation behöver därför kombinera flera 

av Hirschmans (1983) prioriteringsområden.  
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6. Slutsats 

I slutsatskapitlet kommer vi att besvara våra två frågeformuleringar som vi ställde i det 

inledande kapitlet. Genom att binda ihop kunskapen och lärdomarna vi samlat på oss 

löpande under uppsatsen, skall vi besvara uppsatsens syfte: Syftet är att skapa förståelse 

för oss och läsaren hur kulturorganisationer hanterar den tvådelade marknaden för att 

uppfattas som legitima av bidragsgivarna, vilket för kulturorganisationer påverkar 

möjligheten till få tillgång till stödresurser. Vi avser även visa på problem som 

bidragsgivarnas sätt att mäta kulturorganisationernas verksamhet på innebär och ge 

förslag till förändringar.  Avslutningsvis kommer vi föra ett resonemang på vidare 

forskning inom ämnet vi studerat. 

6.1 Besvarande av frågeformuleringar 

Hur arbetar kulturorganisationerna med legitimitet för att erhålla stödresurser 

hos bidragsgivarna? 

Sättet på vilket kulturorganisationerna arbetar med bidragsgivarnas legitimitet för att 

erhålla stödresurser kan delas upp i två tillvägagångssätt. Det första, som kan ses som 

ett enklare sätt, går ut på att möta bidragsgivarnas mål och måttsystem. Bidragsgivarna 

är tydliga med hur de bedömer kulturorganisationernas arbete så i viss mån handlar 

legitimitetsskapandet bara om att visa hur man arbetat med det. Dock faller idén med att 

mäta en kulturorganisations arbete på att det inte går att mäta en konstnärlig 

verksamhet. Därför använder kulturorganisationerna, vars verksamhet svårare låter sig 

mätas, det andra tillvägagångssättet. I det handlar det om att visa för bidragsgivarna att 

man är kompetent och har förståelse för sitt uppdrag. Detta gör kulturorganisationerna 

genom att visa upp olika sorters kapital. Kapitalet är både av typen där 

kulturorganisationen direkt visar sig kunnig och av typen där organisationen genom 

erkännande från andra visar på sin kompetens.  
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Hur hanterar kulturorganisationerna den tvådelade marknaden de befinner sig på 

för att uppfattas som legitima? 

Kulturorganisationernas tvådelare marknad, vilka vi har identifierat, består av 

intressenterna; besökare, bidragsgivare och konsten för vilka de måste ta hänsyn. 

Besökarnas önskan prioriteras inte direkt av kulturorganisationerna men det är ändå 

med respekt för dem som de vill att verksamheten ska vara av kvalitet. De låter 

bidragsgivarnas intressen påverka deras arbete och har inget emot att arbeta styrt av 

dem. Det är dock inte för dem de verkar och de ser sin funktion i samhället mycket högre 

än att tillfredsställa bidragsgivarnas önskan. Det är istället för konsten 

kulturorganisationerna verkar. Att arbeta för god konst är det viktigaste för dem och det 

är det de ser som sin funktion.  

 6.2 Besvarande av syfte 

Syftet är att skapa förståelse för oss och läsaren hur kulturorganisationer hanterar 

den tvådelade marknaden för att uppfattas som legitima av bidragsgivarna, vilket 

för kulturorganisationer påverkar möjligheten till få tillgång till stödresurser. Vi 

avser även visa på problem som bidragsgivarnas sätt att mäta 

kulturorganisationernas verksamhet på innebär och ge förslag till förändringar.    

Tydligt kunde vi konstatera att det är konstnärlig kvalitet som kulturorganisationerna 

prioriterar högst på den tvådelade marknaden. Det är det de ser som det huvudsakliga i 

sitt uppdrag. Detta skapar dock problem för kulturorganisationerna då de upplever att 

det är svårt att få uppskattning för kvalité från bidragsgivarna. Situationen anser vi bero 

på att bidragsgivarna inte har tillräcklig kunskap för att bedöma 

kulturorganisationernas verksamhet och det uppenbara problemet att mäta konstnärlig 

kvalitet. I brist på alternativ använder därför bidragsgivarna tre mätbara mål de vill att 

kulturorganisationerna ska förhålla sig till. Att behöva bevisa sin nytta genom tre 

distinkta mål anser dock kulturorganisationerna som mycket kvävande och något som 

begränsar dem från att fullfölja deras större uppdrag. Målen försvårar bland annat för 

dem att satsa på mer långsiktiga arbeten där resultatet inte är direkt men de vet i 

längden kommer verka för kulturen.  
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Skulle organisationerna istället fokuserat på bidragsgivarnas efterfrågan och drivits av 

en kommersiellt orienterad kreativitet hade troligtvis konsten blivit av lägre kvalitet. . 

När bidragsgivarna vill styra kulturorganisationens arbete mot ett arbete riktat mot 

deras mål riskerar de att tvinga fram en kommersiell kreativitet. Kultur skapad av 

kommersiell kreativitet borde den kommersiella marknaden få behålla för sig själv. 

Bidragsgivarna bör istället värna om att kulturorganisationerna ska kunna drivas genom 

själv- eller branschorienterad kreativitet. 

Vi kunde se tendenser till att målen och bidragsgivarnas syn på verksamheterna snarare 

fokuserar på en organisatorisk- än en konstnärlig legitimitet. Om det är hur väl man 

lyckas driva organisationen, få dit barn och unga, beakta kulturarvet, få besökare från 

hela länet och kanske även hitta externa sponsorer som bidragsgivarna ser som 

legitimerande. Är det då verkligen det konstnärliga arbetet som ger legitimitet? 

Ekonomiseringen pratade vi om i inledningen har kanske lett till att det är 

organisationens effektivitet som ses som mer legitimitetsgivande än dess konstnärliga 

höjd. Självklart är det viktigt att kulturorganisationerna är effektiva och har en smart 

organisation men då det ändå är konsten de ska verka för är det också konstnärlig höjd 

som ska vara legitimitetsgivande.  

Vi anser att bidragsgivarna måste bli bättre på att lita på att kulturorganisationerna gör 

ett bra jobb, gör rätt för pengarna och har kvalitativ konst som gynnar hela länet i fokus. 

Då bidragsgivarna varken har eller behöver ha stor kunskap om konsten måste de lita på 

att experterna, kulturorganisationerna vet vad de gör och sluta jaga dem med trånga 

mål. Intressant är också vad som egentligen skulle hända om kulturorganisationerna 

helt skulle sluta fokusera på bidragsgivarnas mål. Teoretiskt kan kulturorganisationen 

kanske förlora sitt bidrag men i praktiken ser vi detta som otänkbart. Målen är alltså 

redan idag verkningslösa så varför inte istället se dem som riktlinjer för vad 

kulturorganisationen ska arbeta för? Bidragsgivarna måste ändå kunna kontrollera 

kulturorganisationerna, arbetet får inte hamna för långt från deras fokus och de måste 

förhålla sig till riktlinjerna. Kontrollen kan de då göra genom att prata med de 

verksamma och se till de kapital som kulturorganisationen visar upp och acceptera att 

de pratar med ett proffs som förstår verksamheten på ett annat sätt. En för närgången 

kontroll och nyttojakt kväver organisationerna istället för att låta dem uppfylla sitt syfte. 
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Om det inte sker en ändring, är det lätt hänt att kulturorganisationerna förväxlar sitt 

existensberättigande med i vilken mån de lyckas visa upp vilken nytta de gör.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Vi vill avsluta uppsatsen med att ge förslag på hur framtida forskning på ämnet kan se 

ut. Intressant vore även att undersöka hur kulturorganisationer i andra län arbetar med 

legitimitetsskapandeprocessen. Vi tror också att intressanta resultat på frågan kan 

finnas genom en djupare och längre analys av bidragsansökningar än den vi företagit 

oss. Kulturorganisationernas arbete kunde också vara intressant att undersöka med till 

exempel teorier om makt, organisationsteori eller motivation.  

Vi tror också att intressanta slutsatser kan göras genom att jämföra våra resultat med 

liknande studier på andra offentligt finansierade branscher . Är det kulturens svårmätta 

och inspirationskrävande särart som gör branschen unik eller kan man se liknande 

problem även inom till exempel skolor och sjukhus. Att undersöka hur 

kulturorganisationer vinner legitimitet i andra länder hade också varit intressant. 

Studier om hur legitimitetsskapandet hos privata finansiärer skiljer sig mot det för 

offentlig finansiering hade också varit intressant. Våra respondenter representerade 

etablerade kulturorganisationer, hur nya och mindre etablerade kulturorganisationer 

skapar legitimitet och tillgång till stödresurser hade också varit spännande.  

  



52 
 

7. Källförteckning  

Adizes, I. (1975). The cost of being an artist. California Management Review. vol.17, no.4, 

pp. 80-84. 

Anderson, S.P. & Gabszewicz, J. J. (2006). Media and advertising: a tale of two-sided 

markets. Handbook on the economics of art and culture. vol.1, pp. 567-614. 

Ashforth, B,E. & Gibbs, B,W. (1990). The double edge of organizational legitimation. 

Organization science. vol.1, no.2, pp. 177-194. 

Beckman, S. & Månsson, S. (2008). Kultur Sverige 2009. Sörlins Förlag AB: Åby 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB. 

Brunsson, N. (2002). Politisering och företagisering. i Lind, R. (red.). (2002). Ledning av 

företag och förvaltningar. Stockholm: SNS Förlag. 

Brunsson, N. (1986). Politik och ekonomi – En kritik av rationalitet som 

samhällsföreställning. Lund: Doxa Ekonomi   

Deephouse, D,L. & Suchman, M. (2008). Organizational Institutionalism, i Greenwood, 

Royston, Oliver, C. Suddaby, R. & Sahlin, K.(red.), (2008). The Sage Handbook of 

organizational Institutionalism. London: Sage Publications. 

Denscomble, M. (2004). Forskningens grundregler – Samhällsforskarens handbok i tio 

punkter. Sverige: Studentlitteratur. 

Eisenmann, T., Parker, G. & Van Alstyne M.W. (2006). Strategies for two-sided markets. 

Harvard business review. vol. 84, no. 10, pp. 92-101. 

Frenander, A. (2005). Kulturen som kulturpolitikens stora problem. Gidlunds Förlag: 

Hedemora.  

Hellspong, L. (2001). Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Hirschman, E. C. (1983). Aesthetics, ideologies and the limits of the marketing concept. 

Journal of marketing. vol. 47, no. 3, pp. 45-55. 

Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur.  

Jacobsen, D. I. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.   

Johansson, R. (2002). Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. Lund: 

Studentlitteratur.  



53 
 

Johansson, R. (1997). Organisationer emellan: om förhandlingar, makt och 

handlingsutrymme. Lund: Studentlitteratur.  

Kulturdepartementet. (2010). Lag 2010:1919 om fördelning av vissa statsbidrag till 

regional kulturverksamhet. [Elektronisk], Regeringskansliets databaser. Tillgängligt: 

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20102012.htm [2012-04-17] 

Kulturdepartementet. (2010). Förordning 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag 

till regional kulturverksamhet. [Elektronisk], Regeringskansliets databaser. Tillgängligt: 

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20102012.htm [2012-04-17] 

Kulturdepartementet. (2009). Nya nationella kulturpolitiska mål. [Elektronisk] 

Proposition, Stockholm Kulturdepartement. Tillgängligt: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/21/01/84ab8af9.pdf. [2012-05-21] 

Kulturrådet. (2012). Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 

inom ramen för kultursamverkansmodellen. [Elektronisk]Beslut, Stockholm: Kulturrådet. 

Tillgängligt:http://www.regionforbundet.se/Documents/Kultur/Beslut%20Kulturr%c3

%a5det%20Kalmar%20l%c3%a4n%202012.pdf. [2012-04-13] 

Kulturrådet. (2012).[Elektronisk] Tillgängligt: http://www.kulturradet.se/sv/Om-

kulturradet/. [2012-05-17] 

Lindkvist, L. & Lindqvist, K. (2010). Konsthallars kraft för lokal utveckling. i Kulturens 

kraft. Lindkvist, L. & Lindeborg, L. (red.). (2010). Stockholm: SNS Förlag.  

Lounsbury, M. & Glynn, M. A. (2001). Cultural entrepreneurship: stories, legitimacy, and 

the acquisition of resources. Strategic management journal. vol.22, no. 6-7, pp. 545-564. 

Meyer J.W. & Rowan B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structures as 

myth and ceremony. American Journal of sociology. vol. 83, no. 2, pp. 340-363. 

Nilsson, S.(2003). Kulturens nya vägar. Malmö: Polyvalent AB.  

Nilsson, S. (2010). Det kreativa landskapet. i Kulturens kraft. Lindkvist, L. & Lindeborg, L. 

(red.). (2010). Stockholm: SNS Förlag.  

Patel, R & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Repstad, P. (1999). Närhet och Distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 

Sverige: Studentlitteratur.  

Repstad, P. (1993). Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap.  

Sverige: Studentlitteratur.  

Rochet, J.C. & Tirole, J. (2003). Platform competition in two-sided markets. Journal of the 

European economic association. vol.1, no.4, pp. 990-1029. 



54 
 

Rysman, M. (2009). The Economics of Two-Sided Markets. Journal of Economic 

Perspectives. Vol. 23, no.3, pp. 125-143. 

Stenström, E. (2008). Konstiga Företag. Tyskland: Natur och Kultur. 

Suchman. M.C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. The 

Academy of management review. vol. 20, no. 3, pp. 571-610.  

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

Wry, T., Lounsdury, M. & Glynn, M,A. (2011). Legitimating Nascent Collectives Identities: 

Coordinating Culture Entrepreneurship. Organization Science. vol. 22, no. 2, pp. 449-463.  

 

  



55 
 

Bilagor 

Intervjuguide Kulturorganisationer 26/4-3/5-2012   

Kulturorganisationerna 

Skulle du kunna börja med att beskriva er verksamhet, vad ni gör, vilka mål ni har och 
hur organisationen är uppbyggd? 

Finns det något annat sätt ni skulle kunna vara organiserade?  

Vilka faktorer är det ni väger in när ni tar fram ett nytt projekt? 
- Kulturpolitiska mål, Besökares efterfrågan, konstnärlig inspiration? 

Hur viktiga är kulturbidragen för er? Vilen roll spelar de?  
- hur tar ni hänsyn för de i er verksamhet? Kan ni uppleva att de styr er verksamhet? 

Vad upplever ni krävs för att få bidragen? 

En viktig sak är ju att trovärdigt kunna visa hur man kan uppfylla de mål de eftersöker, 
hur känner ni man skapar den trovärdigheten? 

Att nå en bred publik är ju också en viktig del för att vinna bidragen, hur går ni tillväga 
för att nå publien och bli omtyckta av dem? 

När ni skriver bidragsansökan, vad har ni för inriktning där, hur arbetar ni med texten, 
vad försöker ni framhäva? 

Kan ni se att kulturpolitiken skapar en likriktning mellan organisationerna? 

Hur ser ni på med att förhålla sig till de olika intressenterna, kan det finnas en konflikt i 
vad besökarna vill ha och politikerna vill ha?  

Vad ser ni kommer först publiken som är grunden för bidragen eller bidragen som är 
avgörande för att kunna locka publiken? 

Är hela er verksamhet anpassad till kulturpolitiska målen eller gör ni också bitar som 
gynnar publiken på andra sätt? 
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Intervjuguide Bidragsgivare   2012-05-03  

Linda Fleetwood- Politiker 

Det talas om det här med en armlängdsavstånd, skulle du kunna beskriva detta? 

Då det är ni som står för de huvudsakliga intäkterna hos organisationerna, kan det finas 
risk att ni även ses som ägare?  Hur skulle det kunna vara problematiskt? 

Vad är det ni vill se för att ni ska bevilja en organisation ett bidrag? 

 - Hur ser relationen mot dem ut? – Hur mycket handlar om tafast statistik 

Hur mycket handlar om folkets kulturella efterfrågan? 
 - Speglar kulturmålen folkets kulturella efterfrågan? 

Hur ser du på vikten av en konstnärlig höjd hos verksamheterna vilket ibland kan 
förbises när besökssiffror används som måttstock för hur en verksamhet varit lyckad? 

Vad är kultur för dig? 
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Intervjuguide Bidragsgivare   2012-04-25 

Margareta Nilsson - Regionförbundet 

Hur går till i processen av bidrag  t.ex. projektbidrag, överrenskommelsen? 

Hur skulle  det gå till om en ny kulturorganisation vill ansöka om stöd  för att driva sin 
verksamhet? 

I princip samma organisationer har under många år erhållit bidragen, vad skulle en 
organisation behöva göra för att sluta få bidrag? 

Hur erhåller en kulturorganisation trovärdigheten för att få bidrag? 
- ledning, byggnader, historia, organisation? 

Hur rättfärdigar en organisation kulturbidrag? 
- Vilka är kraven/faktorer/målen? Hur viktigt är det med besökarna? 

Kan ni uppleva att ni styr organisationerna mot en särskild inriktning? 
- på vilket sätt, kan styrningen vara problematisk? Finns det risk att det leder till en 
likriktning mellan organisationerna? 

Hur viktigt är det att organisationerna ”säljer” in sig i sina ansökningar? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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