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Abstrakt 

The purpose of this essay is to illustrate how an organisation with several 

different cultural activities, such as a regional museum, works with an 

emphasis on participation. The essay focuses on Kulturparken Småland AB, 

which encourages the public to be more involved in its activities. A 

qualitative approach is used, including nine interviews with employees at the 

organisation. A number of theories form the basis of this study: institutional 

theory, which focuses on the context of the organisation, Bourdieu’s theories 

of different capital and Abbott’s theory regarding professionals.  In the results 

and analyses section, three operators/actors are identified that in different 

ways impact upon Kulturparken Småland´s work with participation. The 

operators are the following: the cultural politics arena, the general public and 

the scientific community. The results demonstrate that these three operators 

place the organization under different pressures that affect its identity, 

professions and aspirations of legitimacy.  
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1. Inledning 
”Detta var i en tid av folkhemsbygge och över landet hördes olika rop skalla, som 

till exempel - Kultur och bildning är för alla! Men i tallkronor och grantoppar i 

rikets skogar susade också frågor. Var det borgarklassens finkultur eller en egen 

folklig arbetarkultur som skulle främjas?” (Jägare 2010, s. 73). Ja, vem ska 

kulturen vara till för? Kulturpolitiken säger att den ska vara till för alla, för dig och 

för mig. Kulturen sägs läka våra själar, berika oss och kanske till och med göra oss 

till bättre människor. Men jag har förstått att kulturen kan åstadkomma mycket mer 

än så.  Kulturen kan ifrågasättas, debatteras, inkludera och exkludera, den kan 

beröra och inte minst uppröra. Föreliggande studie belyser en organisation där 

kulturen är ständigt närvarande. Min studie handlar om Kulturparken Småland AB 

och dess arbete med att implementera ett deltagarperspektiv i organisationen, vilket 

innebär att människor utanför deras organisation ska ha möjlighet att delta i olika 

former av kulturprojekt.  

 

1.2 Disposition 

Jag kommer inledningsvis att redogöra för Kulturparken Småland AB:s 

organisation. Redogörelsen består av hur organisationen kom till och hur projektet 

med deltagarperspektivet uppstod. Jag presenterar även Kulturparken Smålands 

organisationsschema, i avsikt att beskriva hur organisationen är uppbyggd. Därefter 

kommer jag att belysa den kulturpolitiska kontext som Kulturparken Småland AB 

befinner sig i. Jag kommer även att beskriva kulturpolitiska mål, på såväl regional 

som nationell nivå. I avsnittet därefter kommer jag att beskriva delar av den 

kulturpolitiska debatt som förs i Sverige och internationellt. Efter det kommer jag 

att beskriva studiens syfte samt frågeställningar, vilket efterföljs av en presentation 

av tidigare forskning. I nästa avsnitt belyses mina teoretiska utgångspunkter, vilka 

jag valt att analysera empirin med. Därefter kommer jag att beskriva hur mitt arbete 

med föreliggande studie har utförts. I nästa avsnitt kommer jag att presentera mitt 

empiriska material, vilket består av intervjuer med medarbetare på Kulturparken 

Småland AB. Jag kommer i samband med presentationen att föra en analytisk 
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diskussion kring empirin. Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta mitt resultat 

samt framföra egna reflektioner kring dessa.  

 

2. Bakgrund 
 
2.1 Kulturparken Småland AB 

Inledningsvis kommer jag att presentera Kulturparken Småland AB, vilken 

föreliggande studie handlar om. Jag kommer att beskriva hur organisationen har 

bildats, hur organisationen är uppbyggd samt hur det gick till när Kulturparken 

Småland AB började sitt arbete med ett deltagarperspektiv. Jag kommer även att 

beskriva den sociala kontext som Kulturparken Småland befinner sig i, det vill säga 

organisationens utsida. Fortsättningsvis kommer jag att benämna Kulturparken 

Småland AB som Kulturparken.  

 

2.1.1 Kulturparkens organisation 

Landstinget Kronoberg och Växjö kommun äger Kulturparken, vilket är ett 

kommunalt bolag. Kulturparken driver diverse arenor för kulturverksamhet, vilka är 

belägna i olika delar av Växjö kommun, se schema nedan. Kulturparken och dess 

uppbyggnad med olika arenor har bildats efter en sammanslagning av 

Kronobergsarkivet, Emigrantinstitutet och Smålands Museum i Kosta. 

Sammanslagningen skedde på grund av att bidragsgivarna bakom de olika 

kulturinstitutionerna ansåg att samarbetet mellan dessa inte var tillräckligt, de ville 

skapa mötesplatser, samt att antalet besökare var för lågt (verksamhetsplan för 

Kulturparken Småland 2010-2011). 

 

Kulturparkens organisationsschema hämtat från Verksamhetsplan för Kulturparken 

Småland 2010-2011.  
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Småland AB 

Kulturmiljö & regional  
utveckling 



 

  7 (45) 
 

2.1.2 Kulturparkens verksamhetsplan 

I Kulturparkens verksamhetsplan beskrivs ändamålet med bolagets verksamhet: 

”Ändamålet med bolagets verksamhet är att utan vinstsyftet förvalta de tillgångar 
som har ställts till bolagets förfogande av Stiftelsen Smålands Museum och 
föreningen Kronobergsarkivet för folkrörelse- och lokalhistoria, att tillgängliggöra 
länets kulturarv för allmänheten, att bedriva och främja kulturminnesvård och 
museal verksamhet samt att fullgöra profiluppdraget som Sveriges Glasmuseum. 
Syftet är vidare att samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från 
organisationer av folkrörelsekaraktär, näringsliv och övriga enskilda arkivbildare i 
länet samt att väcka intresse för och bedriva lokal- och regionalhistorisk forskning. 
Kulturparken Småland AB har även till uppgift att väcka intresse för, främja och 
bedriva forskning inom ansvarsområdet, t.ex. lokal- och regionalhistorisk forskning 
och migrationsforskning, med utgångspunkt från samlingar och kompetens”. 
(Verksamhetsplan för Kulturparken Småland 2010-2011). 
 

Ett av de centrala målen i verksamhetsplanen är att arbeta utifrån ett demokratiskt 

tilltal, att arbeta med deltagande och medskapande. I Kulturparkens 

verksamhetsplan framgår att deltagarperspektivet har en viktig roll i verksamheten. 

Kommunikationen mellan olika människor och grupper belyses extra. Kulturparken 

vill med sina arenor skapa mötesplatser där olika människor ska få tillfälle att skapa 

tillsammans. Kulturparken vill att arenorna inte ska likna de traditionella 

kulturinstitutionerna, där fokus legat på att kulturinstitutionerna ska stå för all 

kunskap, utan istället ska människor kunna mötas och lära av varandra. 

Kulturparken har många personer anställda med expertkunskaper, dock vill de 

uppmärksamma vad de kan lära av andra (ibid).  

 

2.1.3 Arbetet med ett deltagarperspektiv 

Utifrån verksamhetsplanens fokus på deltagande och medskapande sattes en projekt 

och referensgrupp ihop för att arbeta med deltagande och deltagandeprocesser 

(Internt pm, deltagandeprocesser i Kulturparken Småland).  Målet med 

projektgruppens arbete är att komma fram till hur deltagarperspektivet ska 

implementeras i Kulturparkens verksamhet (ibid).  
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Frågor som organisationen själva arbetar med gällande deltagarperspektivet är vad 

de själva menar med deltagarperspektivet, hur de explicit ska visa hur de arbetar 

samt hur de ska få in deltagarperspektivet i all verksamhet. Enligt Kulturparken 

själv finns inga färdiga svar på vad ett deltagarperspektiv innebär (Dokument, delta-

strategiarbete i Kulturparken Småland-kunskapsorganisation med 

deltagarperspektiv). Diskussioner som förts i projekt och referensgrupp har handlat 

om att ett deltagarperspektiv innebär att vara relevanta för människor i dag, att 

underlätta för människor att knyta an till Kulturparken och att använda människors 

deltagande, kunskaper och åsikter för att uppfylla sitt eget uppdrag (Dokument, 

Delta 1 september). Frågor om en polarisering diskuteras också. Polariseringen 

gäller huruvida det är en konflikt mellan att vara en kunskapsorganisation, det vill 

säga att de är de som står för expertisen, lär ut och förmedlar, och en organisation 

som ska ha ett deltagarperspektiv. Kulturparken belyser frågan om det kan bli oklart 

vad de står för och vad de representerar. Kulturparken har även diskuterat vilken 

deras roll som kulturinstitution ska vara (Dokument, delta, strategiarbete i 

Kulturparken Småland-kunskapsorganisation med deltagarperspektiv).  

 

2.1.4 Kulturparkens sociala kontext 

I avsnittet ovan har jag beskrivit Kulturparkens organisatoriska insida. Jag kommer 

i följande avsnitt att belysa delar av organisationens utsida, för att på så sätt öka 

förståelsen för vilken social kontext som Kulturparken befinner sig i. Jag kommer 

att beskriva delar av kulturpolitiska mål, på såväl regional som nationell nivå, för 

att på så vi kunna visa vad som kan tänkas påverka Kulturparken och det arbete de 

utför i dag, gällande deltagarperspektivet. 

 

2.1.5 Kulturpolitiska mål 

I en proposition från 2009 (Tid för kultur 2009/10:1) skriver regeringen om nya 

kulturpolitiska mål. De vill att alla medborgare ska ha möjlighet till delaktighet i 

kulturlivet och skriver vidare att alla medborgare ska ha möjlighet till 

kulturupplevelser, bildning och möjlighet att utveckla sina skapande förmågor. De 
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vill också särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. För att kulturen 

ska kunna komma närmare medborgarna vill de bland annat via bidragsgivning, 

främja det regionala engagemanget för kulturfrågor.  

För att nå målen om allas delaktighet i kulturlivet ska kulturpolitiken också främja 

öppna arenor och gemenskaper, vilka ska vara tillgängliga för alla. De ska skapa 

förutsättningar för kulturupplevelser och bildning, möjliggöra kommunikation 

individer emellan samt arbeta för att alla ska få möjlighet att fritt utveckla sina 

skapande förmågor. Statliga myndigheter och institutioner ska därmed, utifrån sina 

förutsättningar, arbeta för att främja mångfald, kulturell pluralism och 

internationellt samspel. De ska “stödja konstnärligt skapande och ge plats för 

konstens förmåga att gestalta, bryta mönster och vidga det möjligas rum, att 

kulturarvet bevaras, brukas och tolkas, att kulturell kompetens och kreativitet 

används för att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 

utveckling, att information och kunskaper görs tillgängliga och förmedlas” (Tid för 

kultur 2009/10:26-27) 

I den regionala kulturplanen för Kronobergs län 2010-2014 beskrivs det hur 

Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland ska driva sitt 

utvecklingsarbete, ur ett medborgarperspektiv. Här går det att finna likheter med 

Kulturparkens arbete med deltagarperspektivet. Det nämns bland annat att det ska 

bli enklare att arrangera kultur, att man som medborgare ska kunna samskapa 

tillsammans med professionella kulturskapare samt att kulturen ska bli mer 

tillgänglig (förord, regional kulturplan Kronobergs län 2010-2014) .  

 

Det går således att konstatera att idéer om delaktighet och tillgänglighet kommer 

från högre instanser än från organisationen själv. Det går även att konstatera att det 

finns en tydlig vilja från kulturpolitiken att kulturen ska vara till för alla. Det är  

denna kulturpolitiska kontext som Kulturparken befinner sig i, det är detta klimat 

som råder, ett klimat som säger ”alla ska med”.  
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3. Den kulturpolitiska debatten 
 
I följande avsnitt presenteras delar av den kulturpolitiska debatten, vilken beskriver 

deltagarperspektivets olika sidor. Jag vill genom detta avsnitt belysa kontexten 

kring Kulturparken på ytterligare ett plan, nämligen den kulturpolitiska debatt som 

förs i deras omvärld, såväl i Sverige som internationellt.  

 

3.1 Kulturpolitisk debatt i Sverige 

Den kulturella jämlikheten kom  in i kulturpolitiken år 1974. Kulturen skulle då 

göras tillgänglig för alla människor, och alla människor skulle själva få möjlighet 

att skapa kultur i olika former (Karlsson 2010, s. 23). Det pågår ständigt en debatt 

om vem kulturen är till för. Är det för medborgarna eller är det för konstnärerna 

själva? (ibid, s. 190).  Kulturpolitiken kritiseras av kulturpolitiska debattörer som 

menar att den varit för inriktad på kulturutövarna själva. Det debatteras även om att 

det finns en utbredd rädsla för att när besökarna, allmänheten, bjuds in att delta, så 

blir kulturen sämre (Englin 2010, ss. 61-63). I debatten som förs går det att läsa att 

Sverige är ett skiktat land vad gäller kultur, att kulturen inte når ut till alla 

människor som den skulle kunna nå. Det ses av vissa kulturskribenter som ett 

kulturpolitiskt misslyckande (Antoni 2010, s.107).  

 

 

3.2 Kulturpolitisk debatt internationellt 

I USA och England har man kommit längre i arbetet med att göra kulturen 

tillgänglig för allmänheten, detta debatterar bland annat sociologen Frank Furedi 

(2005) i boken Vart har alla intellektuella tagit vägen? Stridsskrift mot det 

begynnande 2000-talets förflackare Furedi menar att det idag finns en pessimistisk 

uppfattning om att det inte går att nå ut till folket och samtidigt hålla en hög nivå på 

kulturen, och att detta får konsekvenser. ”Att erbjuda deltagande utan att bevara en 

hög nivå är ett svek mot miljontals människor och samhället tappar bort sin 

potential att utvecklas under det kommande århundradet” (Furedi 2005, s. 25). Han 
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menar att det inom kulturvärlden finns en uppfattning om att ”det vanliga folket” 

inte har de resurser som krävs för att ta del av kulturen (ibid.). 

 

Furedi (2005, s. 28) beskriver vidare att det finns två sidor i diskussionen om kultur, 

men att båda sidorna är antidemokratiska. Han anser att det å ena sidan finns de 

som säger att när allmänheten lockas in i kulturen så leder det till en masskultur på 

låg nivå. Å andra sidan menar han att det finns en antielitistisk sida, vilken hyllar 

deltagande och allas rätt att få vara med i kulturen. Han har som åsikt att detta är att 

underskatta medborgarna. Han menar att det är att likna med den traditionella 

elitismen, vilken går ut på att tro att medborgarna inte har förmåga att ta till sig 

kultur på hög nivå (ibid.). 

 

Furedi beskriver att utställningar där deltagare får berätta om sina favoritsaker är 

sådant som hyllas i kulturvärlden, en form av hyllning till det vanliga. Denna 

hyllning ska vara demokratisk och antielitistisk. Furedis åsikt är att detta inte 

stämmer utan att det finns en faderlig och nedlåtande ton hos den elit som styr 

utbildning och kulturinstitutioner. Han anser att det i kulturvärlden finns en 

uppfattning om att allmänheten saknar resurser eller engagemang att ta del av kultur 

och att kultureliten sänder ut ett budskap om att individerna är barn som man 

behöver hålla i handen när man går på ett museum (ibid ss. 133,138). 

 

Furedi är positivt inställd till att engagera allmänheten men inte till att sänka nivån, 

han tycker att det är meningslöst att få människor att delta bara för ”sakens skull” 

(ibid s. 97). Furedi menar också att man i dag måste avsky elitism, om man ska 

passa in i kultureliten. Hans åsikt är att antielitismen är en fråga som har skapats av 

eliten själva. Han menar att antielitismen inte vill förknippas med för krångligt 

språk och för svåra utställningar då det anses som dåligt, en för hög nivå kan 

implicit anses respektlös för dem som inte har förutsättningarna att förstå (ibid, ss. 

140-145). ”Vi får alltså en paradoxal situation där hyllningen till det vanliga 

samexisterar med en bristande tilltro till allmänhetens förmåga att hantera 

sofistikerade och komplexa föreställningar.” (Furedi, 2005 s. 145). 
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Min ambition med att presentera delar av den debatt som förs kring kulturpolitiken 

är att öka förståelsen för de olika åsikter som finns kring ett ökat deltagande i 

kulturen samt belysa att det onekligen är ett ämne som väcker debatt.  

 
4. Syfte 
 
Min inledning tyder på att en implementering av ett deltagarperspektiv kan tänkas 

väcka frågor och dilemman hos organisationen som ska arbeta med det. Mitt syfte 

med föreliggande studie är därför att belysa hur Kulturparken försöker hitta vägar 

att implementera ett deltagarperspektiv i organisationen. Jag avser även att 

undersöka huruvida implementeringen påverkar professionerna inom 

organisationen samt undersöka på vilket sätt omvärlden kan tänkas påverka 

Kulturparkens arbete med ett deltagarperspektiv.  

 

Jag kommer att använda följande frågeställningar för att besvara mitt syfte: 

 

*Vilka strategier kommer Kulturparken att använda sig av, för att implementera ett 

deltagarperspektiv?  

 

*Hur väl stämmer deltagarperspektivet in på Kulturparkens självbild, det vill säga 

den bild som Kulturparken vill visa sin omvärld? 
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5. Tidigare forskning 
 
Jag kommer i följande avsnitt belysa tidigare forskning på området deltagande för 

att synliggöra hur deltagande fungerat på andra kulturella arenor, som till exempel 

ungdomsteater och amatörteater. De två första publikationerna jag kommer att 

belysa är i likhet med min studie organisationer som förväntas leva upp till 

kulturpolitiska mål. Det är således organisationer som behöver förhålla sig till 

direktiv om delaktighet och samtidigt värna om sin självbild, de värden de själva 

tycker är viktiga. Den tredje publikationen finner jag intressant då den speglar en 

generell attityd på just museifältet, det fält som Kulturparken i föreliggande studie 

befinner sig i. Jag kommer kortfattat att redogöra för publikationerna. 

Lund (2008, s. 23) undersöker hur ungdomsteater samspelar med sin publik. Hon 

belyser även de kulturpolitiska målen om ett bredare deltagande inom kulturlivet. 

Lund kommer i sin studie bland annat fram till att publiken inte var så delaktiga 

som målet syftade till och att detta skedde på bekostnad av att teatern prioriterade 

kvalitén framför deltagandet från publiken (ibid. ss. 197-199) . 

Nero (2005, ss. 206-211) undersöker i sin studie attityder mellan amatörer och 

professionella när de arbetar tillsammans med samma projekt . Hon belyser också 

de kulturpolitiska målen om större deltagande i kulturlivet. Hon finner i sin studie 

att amatörernas delaktighet i projektet är begränsad. Det var de professionella som 

ledde arbetet och amatörerna anpassade sig efter dem. Samarbetet var inte jämlikt 

då det anpassades efter de professionella och deras bild av ”det rätta sättet” att 

arbeta med teater (ibid.). 

Jönsson och Peterson (2011, ss. 66-69) kommer i sin studie, som handlar om den 

förändring som museifältet genomgått, bland annat fram till att för att museerna ska 

bli angelägna för sin publik, så gäller det att kommunicera med publiken. Museerna 

behöver arbeta bort bilden av dem som experter. De finner att det på vissa håll finns 

ett visst motstånd mot att låta publiken vara mer delaktig och att det finns en rädsla 

att museernas kärnområden (samlingarna) kommer att få mindre prioritet om det 
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ska satsas mer på pedagogik. De finner även att det finns en uppfattning om att man 

från museernas håll behöver sänka nivån för att tilltala allmänheten. Jönsson och 

Peterson nämner bland annat en utmaning som svenska museer står inför, att ta bort 

uppfattningen om att det finns en polarisering mellan publiken och samlingarna. 

Istället bör man se samspelet mellan dem (ibid.). 

 

6. Teoretiska utgångspunkter 
 
I avsnittet nedan kommer jag att presentera, samt beskriva, de teoretiska 

utgångspunkter jag valt för att analysera min empiri.  

 

Jag kommer i föreliggande studie belysa hur medarbetarna på Kulturparken ser  på 

deras omvärld samt hur de vill agera för att behålla sin legitimitet mot omvärlden. 

Med begreppet självbild menar jag den bild som organisationen vill visa upp mot 

omvärlden, det vill säga vad Kulturparken själv tycker är deras rätta bild utåt, vilka 

de vill vara och vad de vill stå för. Jag kommer även att använda mig av begreppet 

legitimitet i min analys. När jag använder mig av begreppet legitimitet syftar jag till 

att en organisation behöver stöd från omvärlden (Jacobsen & Thorsvik, ss. 47-48). 

När en organisation accepteras av omvärlden framstår den som en organisation som 

har ”goda” och ”riktiga” värden. Begreppet legitimitet används således för att 

beskriva hur Kulturparken arbetar med att få acceptans från omvärlden. Vad gäller 

omvärlden, kommer jag att, med hjälp av Jakobsen och Thorsvik (2008, s. 218) och 

deras beskrivning av den institutionella omvärlden, att analysera mitt 

intervjumaterial. En institutionell omvärld innebär kulturen kring organisationen. 

Det klimat som råder i en organisations omkringliggande omvärld påverkar 

organisationen och hur den blir uppfattad och således dess legitimitet (ibid). Runt 

en organisation finns normer och värderingar om hur organisationen förväntas vara 

(ibid, ss. 233-234). Jag kommer således att titta på samspelet mellan Kulturparken 

och dess omvärld. Om en organisation inte lever upp till omvärldens förväntningar 

uppstår osäkerhet och då kan legitimitetsproblem uppstå. Det blir därför viktigt för 

en organisation att visa ”rätt sida” utåt (ibid). Jag ska genom mitt datamaterial 
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försöka att belysa vilken Kulturparkens ”rätta sida” är och vad som händer om de 

inte uppträder som omvärlden förväntar sig samt se vilka strategier som 

Kulturparken använder sig av för att behålla sin legitimitet.  

 

Jag kommer således att analysera mitt datamaterial främst med hjälp av 

institutionell teori. Johansson (2002 s.10) menar att organisationer kan betraktas 

som naturliga system och att den institutionella teorin synliggör hur de strävar efter 

att överleva genom att anpassa sig till sin omgivning. Jag uppfattar detta som en 

relevant inriktning då jag vill belysa Kulturparkens institutionella omvärld och de 

olika förväntningar som ställs på dem. Scott (2008, ss. 48-59) definierar en 

institution genom att beskriva att institutionen innesluts av olika regulativa, 

normativa och kognitiva element. Scott kallar dessa element för de tre pelarna. Den 

regulativa pelaren symboliserar institutionens lagar och regler och den normativa 

pelaren institutionens normer och värderingar. Normer förklarar hur saker bör 

utföras på "rätt" sätt. Den kognitiva pelaren innebär institutioners delade och ofta 

för givet tagna föreställningar det vill säga att organisationer inom samma fält har 

gemensamma värderingar och delad förståelse för hur handlingar bör utföras (ibid.).  

 

Jag kommer även att använda mig av begreppet identitet när jag belyser 

Kulturparkens självbild. En organisations identitet, hur en organisation uppfattar sig 

själv, påverkas genom hur omkringliggande aktörer uppfattar organisationen och 

beskrivs som en social konstruktion, en process mellan organisationen och dess 

omgivning (Johansson 2002, s. 99). Jag kommer även att belysa begreppet 

översättning, vilket innebär att en organisation anpassar olika ideér så att det ska 

passa organisationens identitet (ibid, ss. 105-108). 

 

En del av min analys kommer att beröra begreppet profession. Med begreppet 

professsion syftar jag inte, i detta sammanhang, på ett specifikt yrke då 

intervjupersonerna jag talat med  är verksamma inom olika yrken. Ändock befinner 

de sig i samma sammanhang då deras gemensamma sociala kontext är 

Kulturparken, med gemensamma nämnare såsom forskning, arkeologi, kulturarv, 
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samlingar, arkiv och museum. Jag använder således begreppet profession som en 

beskrivning av att arbeta med något av dessa ämnen och att ha en särskild kunskap 

och expertis kring detta fält. Vissa av intervjupersonerna är anställa och har en 

utbildning som i någon mån bygger på en vetenskaplig grund. Jag kommer att, med 

hjälp av Brante (1989, s. 42) och hans teori om professionstyper, inrikta mig på den 

akademiska professionen som inriktar sitt arbete mot det vetenskapliga samhället. 

Brantes teori går ut på att inte bara kategorisera professionerna efter deras yrke utan 

isället efter dess likasinnade institutionella villkor för verksamheten, vilka 

professionen ingår i. Dessa institutionella villkor ger professionstyperna olika  

politiska och allmänna uppfattningar om samhället. Således menar Brante att man 

kan tillhöra samma professionstyp och ändå ha olika yrken (ibid.). 

 

Jag vill i föreliggande studie även belysa kopplingen mellan en profession och 

legitimitet. Därför finner jag Abbot (1988, s. 59) och hans sätt att beskriva hur 

professioner vill uppnå jurisdiktion genom olika arenor lämplig, detta för att jag kan 

dra paralleller till just legitimitet. Abbott (1988, s. 84) menar att professioner vill 

kontrollera olika arbetsuppgifter. Denna kontroll sker på olika vis och genom olika 

arenor. Den arena Abbott (1988, s. 59) syftar på är den legala arenan, vilken innebär 

att professioner får kontroll över ett visst arbete genom tll exempel en legitimation. 

Arbetsplatsarenan handlar om när en profession begär rätten att kontrollera vissa 

arbetsuppgifter (Ibid s. 64). Då jag betraktar legitimitet som grund för föreliggande 

studie kommer jag att belysa vad Abbot (1988, ss.59-60) kallar den publika arenan. 

Den publika arenan fungerar som en arena där professionen får kontrollera sitt 

arbete genom att den får förtroende från allmänheten. Vinner professionen 

allmänhetens förtroende kan den kontrollera att arbetet utförs på ett speciellt sätt 

och utestänga andra från det arbetsområdet (ibid). Agevall och Jonnergård (2010 s. 

118) belyser Abbotts (1988) teori och menar att det är på den publika arenan som 

en profession får sin legitimitet, genom att bli godkänd av allmänheten. Om man 

som profession inte lyckas bli accepterad av allmänheten, mister professionen sin 

status och handlingskraft (Agevall & Jonnegård 2010 s. 118 ).  
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Jag kommer även att belysa organisationens självbild genom att spegla begreppet 

finkultur och dess betydelse för Kulturparkens självbild. Min ambition är att belysa 

hur vi utvecklar olika preferenser, olika kulturella koder och hur vi väljer att 

betrakta något som finkultur. Min teoretiska utgångspunkt när det gäller finkultur är 

Bourdieu (1995, s. 15-16) och hans sätt att likna samhället vid ett socialt rum. Han 

beskriver att det i varje samhälle finns olika sociala positioner. Det sociala rummet 

innehåller olika grupper som befinner sig på olika positioner i rummet, beroende på 

deras ekonomiska och kulturella kapital (ibid). Ekonomiskt kapital innefattar 

inkomst och förmögenhet (Skeggs 1999, s. 20). Kulturellt kapital beskriver Broady 

(1998, s. 13) som att kunna utrycka sig på ett adekvat sätt och att vara accepterad 

inom finkulturens kretsar. Bourdieu (1995, ss. 15-17) menar att varje position hör 

sammam med olika aktiviteter, till exempel fritidsintressen och materialla 

tillgångar. Olika grupper som tillhör olika positioner tenderar att ägna sig åt 

likasinnade aktiviteter. Golf och tennis är exempelvis förknippade med högt 

uppsatta positioner medan kortspel och fotboll tillhör de lägre positionerna. För att 

befinna sig högt upp i det sociala rummet gäller det att ha mycket av de olika 

kapitalen. De sociala avstånden mellan grupperna beror på hur mycket, eller hur 

lite, de har gemensamt. En kulturarbetare har enligt Bourdieu  exempelvis mer 

kulturellt kapital än en grovarbetare (ibid). 

 

Varje social grupp tenderar att ha samma preferenser och ägna sig åt samma 

aktiviteter. Detta beskriver Bourdieu genom begreppet habitus som innebär att varje 

position i det sociala rummet medför olika habitus. Habitus innebär vilka olika 

smaker grupperna har, vilket baseras på deras sociala villkor. När det då gäller vad 

som ska anses som finkultur och inte är det en grupps generella habitusprinciper 

som avgör skillnaden mellan vad som är hög eller låg kultur. Det sociala rummet 

organiserar vad människor gör och vad människor har för smak, där finns sociala 

gränser (ibid, ss. 18-21).  Jag vill på så vis se om deltagarperspektivet kan kopplas 

samman med de sociala gränserna samt se hur finkulturen och ett 

deltagarperspektiv kan tänkas hänga samman. 
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Jag kommer använda ovan nämnda teorier som min huvudsakliga teoriram, då jag 

analyserar min empiri.  

 

7. Metod 
 
I följande avsnitt beskrivs mitt tillvägagångssätt med föreliggande studie. Jag 

beskriver hur urval, datainsamling och bearbetning har gått till. Jag kommer även 

diskutera etik och studiens validitet.   

 

7.1 Kvalitativ metod 

Föreliggande studie är en kvalitativ studie. Min ambition var att hitta en förståelse 

för vad deltagarperspektivet innebär för intervjupersonerna. Jag ville höra deras 

beskrivningar, formuleringar och åsikter. Därför ansåg jag det lämpligt att göra 

intervjuer, för att på så vis få möjlighet att fånga upp så mycket som möjligt under 

våra samtal. Vi kom att tala om ämnen som inte direkt var knutna till 

deltagarperspektivet, ändock hjälpte det mig att förstå deltagarperspektivets 

varierande karaktär. Om jag hade gjort en kvantitativ studie tror jag inte att jag hade 

fått samma förståelse som jag fick tack vara de kringliggande ämnena vi kom att 

prata om .  

 

7.2 Urval, validitet och etik 

Jag har intervjuat nio medarbetare på Kulturparken. Det är både män och kvinnor 

och de har olika befattningar och har arbetat olika länge inom organisationen. Sju 

av nio intervjupersoner är med i projekt eller referensgruppen för 

deltagarperspektivet i organisationen. Jag fick hjälp med att komma i kontakt med 

mina intervjupersoner via min kontaktperson på Kulturparken. Jag har tänkt på att 

mina resultat kan ha formats eftersom min kontaktperson hjälpte mig att komma i 

kontakt med personer som denne tyckte var ”lämpliga”. Jag har dock valt att se det 

på det sättet att Kulturparkens aktiva arbete med deltagarperspektivet i detta skede 

innebär att ett begränsat antal medarbetare är insatta på området och att min 
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kontaktperson således hjälpte mig att komma i kontakt med medarbetare som var 

insatta på området. Jag är medveten om att mina resultat troligen hade sett 

annorlunda ut om jag talat med slumpmässigt utvalda medarbetare med olika 

kunskap om organisationens arbete med ett deltagarperspektiv. Jag har inte angett 

vad intervjupersonerna arbetar med inom organisationen, detta för att min ambition 

med den här studien inte är att göra några jämförelser mellan olika 

intervjupersoners svar, beroende på position. Min önskan är att synliggöra de 

föreställningar, tankar, farhågor, förväntningar, dilemman frågor etc. som arbetet 

med att formulera och implementera ett deltagarperspektiv väcker i organisationen. 

Jag informerade mina intervjupersoner om att det var frivilligt att vara med och att 

de var anonyma, samt att det de sa endast skulle användas i forskningssammanhang 

och att de fick läsa intervjun när den var utskriven.  

 

7.3 Intervjuernas genomförande 

Jag använde mig av en intervjuguide där frågorna var ganska öppna, med utrymme 

för följdfrågor. Detta för att jag ville sträva efter att ha ett samtal med 

intervjupersonerna, inte att det skulle kännas som ett förhör. När jag skrev 

intervjuguiden tänkte jag på att inleda mina frågor med “hur” istället för “varför”. 

Detta för att ge intervjupersonerna öppna frågor och större möjligheter att utveckla 

sina svar (Becker, ss.69-70). Min ambition under intervjuerna var att samtala kring 

ämnena och försöka att använda min intervjuguide mer som ett stöd. Jag använde 

mig av två olika intervjuguider, en för de personer jag intervjuade ur 

ledningsgruppen och en för medarbetarna. Frågorna var till stor del av samma 

karaktär medan intervjuguiden för ledningsgruppen innehöll en del frågor om vad 

de hade för visioner med deltagarperspektivet i hela organisationen. Två av 

intervjuerna är gjorda i offentliga miljöer medan de andra är gjorda på 

intervjupersonernas arbetsplatser. Innan intervjuerna kontaktade jag 

intervjupersonerna och beskrev att intervjun skulle handla om deltagarperspektivet i 

deras organisation. Vid en  intervju antecknade jag svaren då intervjupersonen inte 

ville bli inspelad, de andra intervjuerna är dock inspelade. Anledningen till att jag 
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spelade in mina intervjuer var för att det kändes bra att kunna fokusera på att lyssna 

utan att behöva anteckna. Jag har transkriberat samtliga intervjuer. De citat jag 

använder mig av har jag korrigerat på så vis att de ska vara mer lättlästa. Jag har 

ändrat dem från talspråk till skriftspråk, dock med hänsyn till att de ska återges så 

korrekt som möjligt.  

 

7.4 Tematisering/Bearbetning  

I följande avsnitt kommer jag att beskriva hur jag arbetat med min empiri och 

tematisering.  

 

Jag har analyserat mitt intervjumaterial utifrån olika teman. Jag har gått igenom 

intervjumaterialet genom att fokusera på ett tema åt gången. Jag har belyst vad varje 

intervjuperson svarat som haft med det temat att göra. Under tiden jag har arbetat 

med tematiseringen har jag läst olika teorier som hjälpt mig att förstå hur jag kunde 

analysera mina intervjupersoners svar. Jag delade in mitt material under olika 

rubriker för att sedan se vad det kunde vara svar på för frågor, således hur svaren 

kunde besvara mer än min ursprungliga fråga jag ställde under intervjun (Becker 

2008, s. 133).  

Mina huvudteman är deltagarperspektivet. Deltagarperspektivet ligger som en 

grund till alla mina teman och det är det mina frågor till intervjupersonerna har 

kretsat kring. Jag kommer dock att dela in deltagarperspektivet i fyra olika  teman, 

vilka är deltagarperspektivet med inriktning på legitimitet, professioner, självbild 

och finkultur.  

Hur ska jag då förklara hur dessa teman dykt upp? Inför denna studie gjordes ett 

fältarbete (Pettersson & Åhsberg, 2011) om Kulturparken och dess arbete med 

deltagarperspektivet. Syftet var att belysa vad begreppet deltagarperspektiv innebar 

och varför Kulturparken har valt att arbeta med det. Resultatet av fältarbetet visade 

att Kulturparken arbetade med detta för att bli mer angelägna för medborgarna, för 

att få medborgarnas legitimitet. Legitimitet har således funnits med från allra första 
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början i denna process. Jag hade det med mig när jag skrev intervjufrågorna och då 

många av mina samtal med intervjupersonerna tenderade att kretsa kring ämnet 

uppfattade jag det som ett relevant tema att analysera intervjumaterialet efter.  

 

Mitt andra tema, professioner, vilket även det har varit med från inledningen, just 

för att det framkom i fältarbetet samt att en del av medarbetarna var rädda för att 

deras expertis inte längre skulle vara lika mycket värd. Det är också med för att 

många av mina intervjuer kom att handla om vikten av att inte släppa på sina 

professioner. Detta kom att bli ett tema som återkom i intervjuerna och således 

kändes det naturligt att göra min analys kring det temat.  

Mitt tredje tema, självbild, har även det ursprung från det tidigare fältarbetet. Där 

framkom det att det fanns en viss polarisering gällande organisationens självbild. 

Bilden som en kunskapsorganisation, en organisation som ska stå för expertisen, 

förmedla och lära ut,  kontra bilden av en mer öppen, deltagande organisation där 

även människor utan expertkunskap ska kunna presentera något. Med temat 

självbild vill jag se om arbetet med ett deltagarperspektiv påverkar hur 

Kulturparken ser sig själva som organisation. Mitt fjärde och sista tema, finkultur, 

har jag valt att ha med då jag vill undersöka om det går att knyta ihop med 

självbilden som en kunskapsorganisation. En kunskapsorganisation med 

professioner inom olika akademiska yrken som på vissa sätt kan kopplas ihop med 

kultur på hög nivå. Det jag nu har beskrivit resulterar i nästa avsnitts olika 

indelningar.  

 

8. Resultat och analys 
 

8.1 Teman 

Jag kommer att presentera mina resultat från intervjuerna under olika teman och 

analysera svaren med hjälp av mina teoretiska utgångspunkter samt med hjälp av 

några andra, för min studie, relevanta författare och deras resonemang. Då 
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intervjupersonerna ska vara anonyma kallar jag dem för intervjuperson 1, 2, 3 och 

så vidare. 

 

8.2 Deltagarperspektiv och legitimitet 

Jag kommer i följande avsnitt presentera mitt resultat och analys angående temat 

legitimitet.  

 

Jag har kommit att förstå att mycket jag talat med mina intervjupersoner med 

handlar om legitimitet, hur man som organisation lever upp till omvärldens 

förväntningar: 

 
Alltså vi har ju två publiker kan man säga. Den ena är ju 
allmänheten. Om de skulle bli negativa till ett 
deltagarperspektiv, ja, då skulle vi inte kunna driva det 
liksom. Eller skulle vi få ändra formen tills vi blir nöjda. 
Däremot om vetenskapssamhället blev negativa till 
deltagarperspektivet. Det skulle vara mycket, mycket 
svårare, det är ändå den renommé man har, den bestämmer 
ju om man får nya jobb (Intervjuperson 3). 

 

 

Ovan citat speglar just det här med legitimitet och hur man som organisation 

behöver leva upp till omvärldens olika förväntningar. Det var detta citat som 

synliggjorde kontexten som jag tolkar att Kulturparken befinner sig i. Att de 

befinner sig under ett tryck från olika håll. Således tolkar jag det som att 

Kulturparkens tryck kommer från tre olika håll, allmänheten, kulturpolitiken och 

vetenskapssamhället.  Detta kan man beskriva som tre aktörer i Kulturparkens 

institutionella omgivning, varje aktör har olika föreställningar om vad som ses som 

legitimt. Således är det dessa olika föreställningar som hanteras inom Kulturparken. 

Dessa aktörer påverkar Kulturparken genom att sätta dem under olika tryck för att 

uppnå legitimitet (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 235). Aktörerna finns i 

Kulturparkens institutionella omgivning som jag tolkar med hjälp av Scotts (2008 

ss. 50-62) beskrivning av institutioners olika beståndsdelar. Genom att i sina 

handlingar och tillvägagångssätt leva upp till den institutionella omgivningens 
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regulativa, normativa och kognitiva krav kan organisationen upprätthålla legitimitet 

i förhållande till sin omgivning (ibid.). De olika beståndsdelarna sätter 

organisationen under ett tryck att göra specifika handlingar för att försäkra sig om 

sin legitimitet (Jacobsen & Thorsvik 1998 sid. 234 ). I föreliggande studie ser jag 

deltagarperspektivet som ett exempel på ett sådant tryck. En önskan om ett 

deltagande kommer tydligt från en statlig nationell nivå vilket framgår i de 

nationella kulturpolitiska målen (se avsnitt 2.1.5) Om man inte som organisation 

väljer att anamma detta kommer det således att påverka deras legitimitet på olika 

sätt. Man kan även beskriva det som sker på Kulturparken just nu som en form av 

politisering. Med politisering menas att en organisation söker legitimitet, inte bara 

genom sina besökare utan även till medborgarna i allmänhet. Man vill som 

organisation att omvärlden ska se på dem som moderna och rättvisa (Johansson 

2002, s. 95). I fallet med Kulturparken kommer uttryck som medborgarperspektiv 

upp under intervjuerna och en vilja att finnas till för allmänheten, även att de ska 

kunna ta debatt för de svaga i samhället. 

Deltagarperspektivet beskrivs å andra sidan av vissa av intervjupersonerna som 

”politiskt korrekt” och svårt att tacka nej till och att det är svårt att missa trenden i 

samhället gällande deltagarperspektivet just nu. Det framgår som att 

deltagarperspektivet är det ”riktiga” att arbeta med. Detta kan man således 

konstatera är ett sorts tryck, en riktlinje om vad som är viktig att arbeta med. Detta 

framkommer i en av intervjuerna, att det gäller att fortsätta att ses som legitima mot 

politikerna då det är de som ger Kulturparken anslag. Ibland kan detta bidra till 

diskussioner inom organisationen, att vissa kan känna att vissa arbetsuppgifter, till 

exempel arbete med integration kan upplevas mer politiskt korrekt än vad det gör 

att arbeta med föremålssamlingar. Detta belyser Jacobsen och Thorsvik (2008, ss 

242-243) när de talar om procedurkonformitet. Det handlar om att en organisation 

använder sig av arbetsformer som är ”inne” och moderna just för tillfället och att 

det visar att organisationen kan anpassa sig och därmed få legitimitet. Detta hjälper 

mig att förstå varför deltagarperspektivet bland annat beskrivs av en av 

intervjupersonerna som ett ”fräscht angreppssätt” men att det inte är helt 
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okontroversiellt. Varför är det inte helt okontroversiellt för Kulturparken då kan 

man undra? Jag tror att trycket från vetenskapssamhället är svaret på den frågan.  

En röd tråd bland mina intervjupersoners svar är nämligen att förutsättningen med 

att arbeta med ett deltagarperspektiv är att det ska kombineras med deras roll som 

en  kunskapsorganisation, att det ska finnas en balans. Det är flera av 

intervjupersonerna som betonar just detta med att stå med en fot i “båda världarna”. 

Jag tolkar de “båda världarna” som att fortsätta att framstå som legitima mot  

vetenskapssamhället men samtidigt bli mer öppna och bjuda in allmänheten. Men 

det är tydligt att det inte får ske på bekostnad av anseendet hos vetenskaps-

samhället. Intervjupersonen beskriver nämligen att inför vetenskapssamhället gäller 

det hela tiden att visa att man som organisation utvecklas och är uppdaterade såväl 

tekniskt som vetenskapligt och att om det skulle visa sig att de ansågs oseriösa 

skulle detta få konsekvenser, Kulturparken skulle tappa trovärdigheten: 

 

Om det kommer fram att ”de håller mest på med guidningar och de 
klarar inte av att hänga med tekniskt eller vetenskapligt”. Då får vi ju 
dålig renommé, då får vi ju inte jobb till slut. Den utvecklingen är ju 
livsfarlig (intervjuperson 3). 

 

En av intervjupersonerna menar att deltagarperspektivet inte får innebära att 

Kulturparken blir en plats för ”lekverksamhet”. En av intervjupersonerna menar att 

det är viktigt att de är Kulturparken som står bakom exempelvis forskningsresultat 

för att resultaten ska få acceptans i den vetenskapliga världen, att den vetenskapliga 

världen annars kan komma att ifrågasätta Kulturparkens kunnande. Även om 

Kulturparken samarbetar  med externa deltagare är det för intervjupersonen viktigt 

att de är Kulturparken själva som står som garant för resultatet.  

Jag kan således konstatera att vetenskapsamhället utgör en viktig del för 

Kulturparken att framstå som legitima mot. Men det visar i mina intervjuer att det 

inte går att vara för legitima mot vetenskapssamhället för då blir det omvänt, på 

allmänhetens bekostnad, att de tappar legitimiteten gentemot dem.  
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Intervjupersonerna beskriver alltså deltagarperspektivet som politiskt korrekt, en 

trend i samhället och svårt att tacka nej till. Detta indikerar på att Kulturparken 

känner ett tryck på att ändå förändra sig, vad detta tryck är framgår när mina 

intervjupersonerna talar om den bild som de tror allmänheten har av 

kulturorganisationer generellt. Det framkommer i mina intervjuer att 

deltagarperspektivet är ett sätt att sudda ut den gamla, vad man skulle kunna kalla, 

nidbilden kulturorganisationer generellt haft. 

 
Vi ska inte dra oss in i någon sorts kulturens borg eller fästning utan vi 
ska låta även människor som är våra uppdragsgivare eller kunder ska 
få vara med och utforma synen på kulturarvet (intervjuperson 7).  

 
Intervjupersonerna ger många beskrivningar av hur de inte vill bli sedda utåt. De 

ger exempel på den gamla bilden av kulturinstitutioner och menar att den bilden 

kan skada legitimiteten i förhållande till allmänheten. Att de nu behöver 

omdefiniera sig, att rollen som kulturinstitution inte är den samma som när de kom 

till på 1800-talet.  

De beskriver att deras arkiv varit hemliga, likt militärförläggningar och att man nu 

vill öppna upp och bjuda in. Det framkommer att deltagarperspektivet är ett sätt för 

dem att göra sig av med bilden de inte vill förknippas med och motverka att den 

lever vidare: 

 
Men sen tror jag att det är viktigt att man använder den här typen av 
deltagarperspektiv för annars är ju risken det omvända egentligen, att 
man bara sitter och förpuppar sig själv. De som jobbar med samling, 
forskning, det blir någon form av introvert navelskåderi, de bryr sig 
inte om besökarna, de bara tycker att de själva och deras samlingar är 
så viktiga. Det är viktigt med deltagarperspektivet (intervjuperson 5).  

 

Intervjupersonerna  vet således hur de  inte vill att Kulturparken ska uppfattas av 

omvärlden och de beskriver även varför de tror att det blivit så. Det framkommer 

beskrivningar om att det inom kulturvärlden funnits en fäbless att mystifiera och 

akademisera ämnen. Och att det funnits tendenser att inom kulturvärlden ”skriva 

folk på näsan”. De ger beskrivningar över att de måste bli angelägna för 

medborgarna, bjuda in för samtal. Att det krävs en attitydförändring, att det 
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kommer att bli svårt men att det är möjligt. Kulturbranschen beskrivs som en 

bransch där man tänkt för mycket på sig själv och inte på besökarna, att det saknats 

en ödmjuk attityd. Detta tror en av intervjupersonerna helt enkelt beror på att de 

inte behöver sälja något i den bemärkelsen som till exempel ett företag behöver 

göra. Jag kan således konstatera att Kulturparken vill lägga mer fokus på sina 

besökare. Johansson (2002, s. 95) beskriver att en organisation kan omvandlas på 

olika sätt, ett av sätten är företagisering. Detta beskriver på ett sätt förändringen 

som sker på Kulturparken just nu i den bemärkelsen att de alltså vill tänka mer på 

vad besökaren vill ha. En företagisering innebär att offentliga organisationer börjar 

att se på sin omgivning, i det här fallet besökarna, som kunder istället (ibid.) 

Jag har nu analyserat mitt resultat kring temat legitimitet och deltagarperspektiv och 

kommit fram till att Kulturparken värnar om att  behålla sin legitimitet mot 

vetenskapssamhället givet att det inte får gå ut över allmänheten. Detta får mig att 

undra över hur Kulturparken ska arbeta med ett deltagarperspektiv så att det passar 

deras självbild, detta kommer jag att analysera i mitt nästa avsnitt.  

 

8.3 Deltagarperspektiv och självbild 

Jag ska under detta tema belysa organisationens självbild, det vill säga den bild som 

medarbetarna har av Kulturparken som organisation, och se huruvida det finns 

någon polarisering mellan att vara en kunskapsorganisation och att arbeta med ett 

deltagarperspektiv. 

När vi samtalade om kombinationen kunskapsorganisation/deltagarperspektiv var 

samtliga positiva till en kombination och det framkom att det inte finns något 

motstånd mellan kunskap och deltagande utan att det tvärtom, är en förutsättning. 

Det framkommer dock att det inte får ”tippa över” mot ett deltagande, att 

deltagarperspektivet andas lite ”70-tals flum”.  Samtidigt som Kulturparken 

beskrivs som tillåtande mot båda hållen. Jag förstod att det förekommer 

diskussioner kring vissa evenemang, om det passade in i verksamheten, och om 

”folk ska börja att undra”. Jag tolkar detta som att det är mot det vetenskapliga 
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samhället som Kulturparken ”checkar av” vad som är accepterat. Jag förstår detta 

genom Johansson (2002 ss. 99-100) och hans beskrivning av hur en organisation 

har en identitet. En organisations identitet påverkas av hur andra uppfattar den. Det 

fungerar som en social konstruktion, ett samspel mellan organisationen och dess 

omgivning. Jag tolkar deltagarperspektivet som en organisationsidé som kommer 

från nationella kulturpolitiska mål. En riktlinje om att kulturen ska vara till för alla 

och att man som medborgare ska bjudas in att delta. Johansson menar att varje 

organisation översätter idéerna så att de ska passa den egna organisationens 

identitet. Hur olika kulturinstitutioner tar till sig olika idéer ter sig på olika sett 

(ibid.). En förespråkare för deltagarperspektivet som nämns i intervjuerna är Nina 

Simon (2010) och hennes bok The Participatory Museum, där säger hon bland 

annat säger att kulturinstitutioners självklara sätt att vara angelägna är att öppna upp 

sina verksamheter och bjuda in besökarna (Simon, 2010, s. 1). Några av 

intervjupersonerna beskriver henne som ”nyfrälst” och att hon är lite ”för mycket” i 

vissa lägen: 

 

Nina Simon är extrem och har till och med sagt mellan raderna att det 
inte behövs någon utbildning på museerna. Då tror jag att man har gått 
ett steg för långt, till och med ett steg över kanten. Då är det precis 
som ”anything goes”. Då tror jag att man nedvärderar hela den 
kunskapsmassa som finns inom de svenska kulturinstitutionerna. Det 
vore ju att slå undan utbildningen och hela den professionen 
(Intervjuperson 5). 

 

Det framgår att Kulturparken försöker att finna en väg att implementera 

deltagarperspektivet som ska passa deras identitet som en kunskapsorganisation. 

Johansson (2002, s. 100) menar att en organisations identitet påverkar 

organisationens valfriheter, hur de kan ta till sig olika idéer, de måste som 

organisation se om idén passar in på deras identitet (ibid.). I kulturparkens fall 

köper de inte Nina Simons idéer rakt av utan översätter dem således så att det ska 

passa deras roll som kulturarvsinstitution:  

 

Vi försöker kombinera, inte skrämma bort den ena sidan. Vi kan vara 
experter och ha deltagarperspektiv. Det är min ståndpunkt. Utan ett 
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kunskapsinnehåll, utan utbildade akademiker inom vissa professioner 
förlorar vi vårt existensberättigande, då kan vi samla in vad som helst. 
Säger man att vem som helst kan göra utgrävningar då tror jag man 
slår undan benen på hela verksamheten. Det behöver inte hindra oss 
att ha ett deltagarperspektiv, vi kan ha vissa moment i verksamheten 
(intervjuperson 5). 

 
Jag kan således se att mina resultat tyder på att trycket från vetenskapssamhället 

även påverkar Kulturparkens självbild, den sida de vill visa utåt. Men de vill ju 

onekligen arbeta med att tilltala allmänheten, detta verkar vara ett komplext 

område. Detta synliggjordes när jag ställde frågan om vilka Kulturparken vill vara 

till för. De flesta intervjupersoner svarade nämligen att de vill, eller enligt vissa, 

ska vara till för alla. Men att de förstod att det inte var möjligt, och min tolkning är 

att det på ett sätt upplevdes som ett krav. Ett krav som så går att likna med ett tryck 

som även det har sitt ursprung från kulturpolitiskt håll. En av intervjupersonerna 

menade att de måste vara till för alla annars är de inte angelägna. Det framkom 

även att tanken är att de ska vara till för alla men att frågan är om alla är 

intresserade. Just detta med intresse var något som framkom i intervjuerna. Vissa 

av intervjupersonerna menar att det är just dem Kulturparken ska försöka att nå, de 

som inte är intresserade medan en annan intervjuperson beskrev det svårt att 

försöka locka besökare som var helt ointresserade och att resultatet troligen inte 

skulle bli särskilt bra. Ett arbete med deltagarperspektiv skulle inte kunna 

överbrygga klyftan till dem som är helt ointresserade av kultur menar 

intervjupersonen. Å andra sidan framkommer det genom intervjuerna att det är 

allmänheten Kulturparken vill ha som besökare, att de som är vana 

kulturkonsumenter kommer ändå. Vidare beskrivs Kulturparkens verksamhet som 

bred, ibland nästan för bred menar en av intervjupersonerna.  

 

Jag kan härmed konstatera att det råder delade meningar om vilka Kulturparken 

ska vara till för. De som inte är intresserade eller de som redan är intresserade, 

även kallad ”elitklicken” av en av intervjupersonerna. Jag tror mig här komma in 

på nästa tema, nämligen finkultur.  
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8.4 Deltagarperspektiv och finkultur 

I följande avsnitt ska jag belysa finkulturens betydelse för Kulturparkens självbild 

och arbete med deltagarperspektivet.  

 

I samtalen jag för med mina intervjupersoner kring den etablerade publiken till 

Kulturparken beskrivs de som ”den vanliga” publiken som alltid har besökt dem. De 

beskrivs som en kategori som gillar det kulturella, ”samma människor som går till 

konsthallen”. Detta är vad Bourdieu (1995, s. 17) beskriver som människor med högt 

kulturellt kapital. Kulturellt kapital kan beskrivas som att prata på ett bildat sätt och 

att ha god kännedom om det som anses vara ”finkultur” (Broady 1998, s. 13). 

Således hur människor utvecklar samma preferenser, förstår samma kulturella koder 

och har samma habitus (Bourdieu 1995, ss 18-19). En av intervjupersonerna 

uttrycker det så här: 

Konstintresserade är ofta etablerade i samhället, de har ofta bra positioner 
och skryter ofta med att de är konstintresserade, de som är intresserade av 
vanligt hantverk, amerikanska bilar, det kommer aldrig in här och dem är de 
vi ska bry oss om. Inte de redan konstintresserade, de har möjlighet att ta till 
sig av det ändå och det är ju det som är utmaningen. Det är de som kunnat 
prata med varandra. Om jag har en fin klocka måste du veta att den är fin 
och dyr annars ingen idé att visa den (intervjuperson 7). 

 

Detta beskriver Antoni (2010, s. 107) genom att förklara att ett besök på ett 

kulturevenemang, ur ett sociologiskt perspektiv, betyder mer än själva 

underhållningsvärdet av besöket. Det betyder också att man vill synas och vara en 

del av det sammanhanget (ibid.). För att förstå detta genom Bourdieus (1995, s 97) 

teori om de olika kapitalen går det att likna vid symboliskt kapital som han beskriver 

som erkänd auktoritet. Bourdieu menar att det är först när andra förstår och uppfattar 

värdet av kapitalen som de ger auktoritet (ibid.) . Broady (1998, s. 13) belyser 

kapitalen och beskriver att det finns specifika kapital som till exempel vetenskapligt 

kapital som handlar om rykte i den bildade världen. Om man besitter någon av 

tillgångarna får de således symboliskt värde först när det får acceptans av andra som 

förstår värdet av det (ibid.) .  
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Det framgår i mina intervjuer att det finns åsikter hos  mina intervjupersoner att det 

blivit så, att ”samma människor” besöker dem. Att de i dag gör många utställningar 

som riktar sig till den välutbildade medelkassen och att man istället ska göra 

utställningar som riktar sig till alla människor En av intervjupersonerna menar att 

Kulturparkens arbete med glasutställningar tillhör ”finrummet” och ligger i en klass 

över allt annat på museet men att det tilltalar en liten exklusiv skara: 

 
Det påstås att när vi har vernissage på museet är det samma lilla grupp 
varenda eviga gång som kommer och tittar och dricker sitt pommac 
eller vad det nu är de håller på med. Men det är samma folk, aldrig 
något nytt (intervjuperson 6).  

 

Det går alltså att se att intervjupersonerna vill få de ”ointresserade intresserade”. 

Hur tänker då intervjupersonerna kring det? Som jag nämnde tidigare upplever 

intervjupersonerna att det är svårt att vända sig till dem som inte är intresserade av 

frågor, konst och kulturarv således de med mindre kulturellt kapital. En central 

faktor i mina intervjupersoners svar är att Kulturparken, och kulturorganisationer 

generellt behöver ändra sin attityd: 

 
Inom kulturvärden/universitet finns en fäbless att mystifiera och 
akademisera olika saker som gör att de blir svårare att begripa. När 
inte människor begriper låter man det vara. Ett sätt på ett begripligt 
språk, även de som jobbar på bilfirman, ska med lite hjälp förstå vad 
vi håller på med. Det är inte svårare än att förklara vad vi gör just nu. 
Förvara kulturarvet för kommande generationer så att de ska förstå hur 
vi levt tidigare (intervjuperson 7). 

 

I de svar jag får angående hur man ska nå allmänheten, det ”vanliga folket” 

framkommer det att Kulturparkens framställning inte får bli för vetenskaplig att det 

måste vara en nivå där man får raljera och skämta. En annan intervjuperson 

beskriver att det gäller att ”sänka sin nivå” alltså att inte prata med 

”föreläsningsrösten” utan att det ska vara positivt och folkligt. Detta betyder således 

att det finns en uppfattning om att för att tilltala det ”vanliga folket” behöver 

Kulturparken bli folkligare. Bourdieu (1995, s. 21) menar i sin modell av det sociala 

rummet att människor som befinner sig högt upp i rummet sannolikt inte går väl 

ihop med människor som befinner sig längre ner, möts dessa människor så har de 
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överträtt de sociala gränserna. Det framkommer att människorna från olika delar av 

det sociala rummet inte heller skulle fungera så bra tillsammans (ibid.).  

En av intervjupersonerna menar att det är just indelningen av kultur, att den kan ses 

som ”hög” eller ”låg” som bidragit till att deltagarperspektivet kommit in i kulturen. 

Att människor kanske har känt att något verkar intressant men att det är en finkultur 

där man inte känner sig hemma. Deltagarperspektivet skulle således fungera som en 

bro mellan de sociala gränserna och göra att fler människor ska våga gå över bron. 

En annan av intervjupersonerna menar att en viktig uppgift för Kulturparken är att 

människor ska känna att kulturarvet Kulturparken bevarar är deras kulturarv, att de 

ska kunna komma som besökare utan att stå ”med mössan i handen”.  

Det som således framkommit är att finkulturen påverkar Kulturparkens självbild. 

De vill inte riktigt förknippas med det men behöver samtidigt förhålla sig till den då 

den onekligen finns där.  

 

8.5 Deltagarperspektiv och profession 

I följande avsnitt kommer jag att belysa begreppet profession och huruvida 

professionernas påverkas i förhållande till ett deltagarperspektiv.  

Jag kom att förstå, i mina intervjuer med medarbetarna på Kulturparken, att 

deltagarperspektivet inte får ses som ett hot mot professionerna. På vilka grunder 

skulle då ett deltagarperspektiv kunna hota en profession? Jo, legitimitet kommer 

även när det gäller professioner visa sig vara en viktig faktor. Det framkommer  

nämligen under intervjuerna att medarbetarna på Kulturparken måste få visa att de 

besitter en stor kunskap, annars förlorar de sin legitimitet. Abbott (1988, s. 60) 

beskriver detta som en form av jurisdiktion, att få behålla kontrollen över ett visst 

yrke. Agevall och Jonnergård (2010, s.118) belyser Abbotts (1988) teori och menar 

att om en profession förlorar legitimiteten hos allmänheten förlorar professionen 

både anseende och chansen att handla. Detta beskrivs som den publika arenan där 

det gäller att få förtroende från allmänheten (Agevall & Jonnergård s. 117). Den 
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beskrivning intervjupersonerna ger av, ett för dem, bra deltagarperspektiv, visar att  

de tycker det är viktigt att bli sedda som professionella och att ett 

deltagarperspektiv inte får innebära att de inte får vara experter. Jacobsen och 

Thorsvik (2008, s.168) menar att om en arbetsplats normer kring hur ett arbete ska 

utföras inte överensstämmer med professionens tankar och idéer om hur det ska 

utföras tenderar professionella att vara mer trofasta till sin egen profession än 

arbetsplatsen. Under en av intervjuerna när vi samtalar kring vilken kultur som ska 

få finnas på Kulturparken tolkar jag att professionens betydelse för Kulturparken 

synliggörs: 

 

Intervjuperson 3: Det är väl samma sak där, det får inte bara bli 
lekstuga liksom. Vi måste visa att vi faktiskt har kunskaper som de 
flesta andra inte har. Det är någonting som är värdefullt det måste vi 
kunna stå för annars har vi en byggnad med vad som helst, en 
fritidsgård för vuxna, den vägen är fel.  
 
Lina: Lekstuga? 
 
Intervjuperson 3: Eftersom det är Sveriges Glasmuseum då, nu är det 
visserligen en självpåtagen titel men ändå. Vi har ju folk som är 
väldigt, väldigt duktiga på glas. Om de inte fick jobba med det eller 
visa nya glasdesigners eller inte fick lyfta de perspektiv som kan ha 
lite överblick. Utan bara bli ”kom och gravera glas hos oss” det kan ju 
vilken studiecirkel som helst göra liksom. Gör man det här kopplat till 
utställningar och föredrag, att det blir en större helhet att man 
kombinerar det praktiska med teori då tror jag att det blir mer respekt 
för glaskonsten. Det får inte bara bli ”vi leker pedagoger” för det är vi 
inte vi är akademiker liksom.  

 

Ovanstående citat indikerar således på att det är viktigt för intervjupersonen att visa 

att de har kunskap, samtidigt nämns beskrivningar av intervjupersonerna att de vill 

komma ifrån att det tidigare varit så expertorienterat. Experterna ska istället göra 

allmänheten intresserade genom att göra det lite enklare och tillgängligare. Men 

experterna ska inte längre få känna att deras expertis inte längre är något värd eller 

att de inte längre ska få svara på några ”svåra frågor”. Det ska finnas en balans. Det 

gäller för professionerna dels att prestera resultat i förhållande till den egna 

profession som tillhör det vetenskapliga samhället dels tilltala den breda skaran, 

allmänheten: 
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Om våra resultat ska få någon acceptans utanför huset här, i någon 
sorts vetenskaplig värld så måste ju det finnas någon som står bakom 
resultaten, som står för det. Som garant. Annars undrar ju folk vad vi 
håller på med här (intervjuperson 3). 

 

Den akademiska världen som nämns i ovanståeende citat går att beskriva i 

förhållande till profession. Det finns nämligen olika indelningar av professioner, 

bland annat de akademiska professionerna. Brante (1989, s. 42) menar att de 

akademiska professionerna främst vänder sig inåt mot det vetenskapliga samhället 

för att få belöning för sitt arbete. Jag finner detta intressant då jag tolkar det som  att 

många av medarbetarna på Kulturparken till viss del tillhör den akademiska 

professionen men i arbetet med deltagarperspektivet ställs inför att tilltala 

allmänheten. Det är här jag tror mig finna kärnan till de diskussioner som 

intervjupersonerna för kring profession och vikten av att inte släppa på 

professionerna.   

Jag tolkar det således som att intervjupersonerna befinner sig under ett tryck, 

gällande deras profession, dels från det vetenskapliga samhället dels önskan från 

kulturpolitiskt håll att tilltala allmänheten. Törnqvist (1999, s. 24) menar att det 

viktigaste sättet för en profession att behålla sin legitimitet är att värna om 

vetenskaplig och yrkesmässig kompetens. Det framkommer i mina intervjuer att det 

är just kunskapen som en del av intervjupersonerna är rädda ska bli lidande i arbetet 

med ett deltagarperspektiv.  

 

Inom ramen för  arbetet med ett deltagarperspektiv finns exempelvis ett Arenarum 

där grupper eller privatpersoner ska få chansen att göra sin egen utställning. Flera 

av mina intervjupersoner nämner Arenarummet och menar att det kan bli problem 

om en grupp människor vill visa något som är ”opassande”. De är rörande överens 

om att det inte får vara något rasistiskt men med opassande menar de något som kan 

förflacka kunskapsinnehållet. Därför framkommer det i intervjuerna att 

Kulturparken, i Arenarummet, ska vara tydliga med att det ska framgå att det är 

någon utanför organisationen fått chansen att ställa ut något. Jag kan avslutningsvis 
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konstatera att temat profession går att relatera till legitimitet och omvärldens 

förväntningar. 
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9. Slutdiskussion 
 
I följande avsnitt kommer jag att belysa de centrala slutsater jag kommit fram till i 

föreliggande studie samt tillföra ett kortare resonemang kring dessa. Jag kommer 

även att besvara mitt syfte och mina frågeställningar.  

 

Mitt syfte med föreliggande studie var att belysa hur Kulturparken försöker att hitta 

vägar att implementera ett deltagarperspektiv i organisationen. Jag avsåg även 

undersöka huruvida implementeringen påverkar professionerna inom 

organisationen samt titta på vilket sätt omvärlden kan tänkas påverka Kulturparkens 

arbete med ett deltagarperspektiv. Frågeställningarna jag använde, för att besvara 

mitt syfte, var vilka strategier som Kulturparken använder sig av för att 

implementera ett deltagarperspektiv samt hur väl deltagarperspektivet stämmer in 

på Kulturparkens självbild, det vill säga den bild som Kulturparken vill visa sin 

omvärld. 

 

De vägar eller arbetssätt jag funnit angående deltagarperspektivets implementering i 

organisationen visar att Kulturparken är i en fas där de översätter 

deltagarperspektivet så att det ska passa deras identitet. Jag har i mitt resultat visat 

att Kulturparken försöker att finna en väg att implementera deltagarperspektivet, 

som ska passa deras roll som kunskapsorganisation.  

 

En slutsats jag kan dra är att Kulturparken befinner sig under ett tryck från olika 

aktörer,  gällande deras arbete med deltagarperspektivet. Dessa aktörer har jag 

identifierat som allmänheten, det vetenskapliga samhället och kulturpolitiken. 

Samtliga aktörer visade sig påverka såväl Kulturparkens självbild som professioner. 

Trycket från vetenskapssamhället tenderar dock att framstå som starkare än trycket 

från allmänheten. 

 

Gällande professionerna så befinner de sig under ett tryck, dels för att de vill 

framstå som kompetenta inför vetenskapsamhället, dels för att de vill tilltala 
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allmänheten. Professionerna har också stärkts genom Kulturparkens 

implementering av deltagarperspektivet. De anställda i Kulturparken har tagit fasta 

på att de måste få behålla sin profession. Jag menar att följden av stärkta 

professioner, när arbetet med ett deltagarperspektiv tagit sin form, skulle kunna leda 

till att det, i likhet med Lund (2008) och Neros (2005) tankar, blir så att 

professsionen och dess strävan efter legitimitet går före själva arbetet med ett 

deltagarperspektiv.  

 

Det verkar som att det finns en uppfattning hos de anställda på Kulturparken om att 

de måste bli folkligare för att tilltala allmänheten, vilket är i likhet med vad Jönsson 

och Petersons (2011) kommer fram till i sin studie. Detta får mig att tänka på 

Bourdieus (1995) tankar om det sociala rummet. Jag ser deltagarperspektivet som 

en sorts gränsöverskridande faktor, att människor, oavsett klass eller bakgrund, får 

samma möjligheter att ta del av kulturen och således möjlighet att öka sitt kulturella 

kapital. Men i och med uppfattningen om att kulturen ska bli folkligare betyder det 

att de som  har mindre kulturellt kapital ska tas emot på ett sätt som "passar dem 

bättre". Det finns således en uppfattning om att de som har lägre kulturellt kapital 

inte kommer att förstå budskapet om det inte görs mer ”folkligt”. En konsekvens av 

att kulturen görs folkligare skulle således kunna bli att de sociala gränserna istället 

förblir oöverskridna då det kulturella kapitalet inte ökas utan snarare anpassas.  

 

Jag tolkar mitt resultat kring temat finkultur, som att finkultur är känsligt. Det 

förefaller vara ett laddat begrepp. Det tolkar jag som att det  i dag, år 2012, inte är 

helt politiskt korrekt att förknippas med finkultur, på grund av att det finns en risk 

med att uppfattas som en kulturelit, att det ska skrämma iväg ”det vanliga” folket. 

Med Furedis (2005) resonemang gällande antielitism, vilket jag presenterade 

inledningsvis, kan  jag tillföra ytterligare en komponent till temat legitimitet, 

nämligen att inte ses som elitistisk. Att betraktas som elitistisk kan skada 

legitimiteten mot andra inom kulturvärlden eftersom det uppenbarligen är en trend i 

kulturvärlden  att vara antielitistisk. Frågan är då om det kan skada legitimiteten 

mot allmänheten, trots att meningen är att just behålla den? Jag tänker på att 
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allmänheten kan komma att känna att de inte tas på allvar om de tror att 

kulturorganisationerna försöker att locka dem genom att sänka nivån. I sådana  fall 

skulle en konsekvens av ett deltagarperspektiv bli att det försämrar legitimiteten 

mot allmänheten, trots att  dess egentliga syfte är att stärka den. Vidare menar jag 

att sättet mina intervjupersoner beskrev finkultur på, snarare var ett sätt hur de inte 

ville ses. Mina intervjupersoner ville hellre prata om att det var traditionella 

kulturorganisationen som förknippats med finkultur och att det var den stämpeln 

som de försökte att tvätta bort.  

 

Vidare har jag fått uppfattningen om att Kulturparken vill ligga på två olika nivåer. 

En folklig, lättsammare nivå, för att nå den breda skaran och samtidigt en 

vetenskaplig nivå för att fortsätta anses vara legitima mot vetenskapssamhället. Det 

intressanta menar jag är, hur dessa två nivåer fungerar  tillsammans. Det förefaller 

som att det kan bli en del krockar mellan de olika nivåerna. Jag har funnit att 

organisation strävar mot att visa ”rätt” bild utåt, mot alla delar av sin omvärld. Det 

vill säga att de vill  behålla legitimiteten mot vetenskapssamhället och samtidigt  

följa kulturpolitiska mål som innebär att de ska bli mer angelägen  för allmänheten.  

 

I mitt resultat framgår det att en del intervjupersoner menar att det inte går att nå de 

som verkligen inte är intresserade medan andra menar att de är just dem som de vill 

nå. För att Kulturparken ska kunna gå vidare med deltagarperspektivet menar jag att 

de behöver definiera vilken deras målgrupp är. Jag tolkar det som  att nyckeln till 

frågetecknena kring deltagarperspektivet finns där. Jag menar att det är svårt att  

arbeta med ett deltagarperspektiv om det inte är uttalat vilka det är som de vill nå, 

det vill säga vilken deras målgrupp är.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kärnan i mitt resultat och en viktig fråga 

att ta vidare till fortsatt forskning, är att förstå sambandet mellan att vara beroende 

av en omvärld och samtidigt vilja förändra den. Kulturparken är beroende av 

finkulturen, det är den som ger den berrättigande i det vetenskapliga samhället. Det 

är finkulturens aktörer som gör det möjligt för Kulturparken att bedriva sin 
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verksamhet. Den största publiken består av människor med högt kulturellt kapital. 

Men det är samtidigt dem som Kulturparken inte riktigt vill förknippas med.  

 

Inledningsvis ställdes frågan – Vem ska kulturen vara till för? Jag kan 

avslutningsvis konstatera att föreliggande studie har visat att det är lättare sagt än 

gjort att säga att kulturen ska vara till för alla, för dig och för mig.  
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Intervjuguide medarbetare 
 
Bakgrund/Utbildning 
 

1. Vill du berätta lite om din bakgrund och utbildning?  
 
2. Hur länge har du arbetet på Kulturparken? 

 
3. Vill du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 

 
4. Hur kommer det sig att du började arbeta på Kulturparken? 

 
 

 
Deltagarperspektiv 

 
5. Om du skulle beskriva med egna ord, vad betyder deltagarperspektivet för dig? (Vilka 

möjligheter ser du med deltagarperspektivet?) 
 
6. På vilket sätt har du fått information om deltagarperspektivet? (Hur har 

ledningsgruppen beskrivit deltagarperspektivet för dig? ) 
 

7. Hur mycket delaktighet och (inflytande) tycker du att det är rimligt att besökarna ska 
få? 

 
8. Kan du beskriva dina tankar kring deltagarperspektivet, och just ditt 

arbetsområde.(vilka positiva och negativa aspekter tycker du att det finns med att låta 
besökare delta på ditt arbetsområde?) 

 
9. Vilken betydelse tror du att deltagarperspektivet kommer att ha för era besökare?  

 
10. Tror du att den konstnärliga kvaliteten kan påverkas av deltagarperspektivet?  

 
Mötet med publiken 

 
11. På vilket sätt tror du att ni kan lära er nya saker av era besökare? 

Hur skulle du beskriva att samarbetet mellan professionella och amatörer skulle kunna 
gå till på Kulturparken? Vilka attityder tror du är viktiga för att dessa möten ska kunna 
fungera? 

 
12. Kan du beskriva hur kulturen kan göras mer tillgänglig? (Vad tycker du att det finns 

för fördelar och nackdelar med det?) 
 

13. Vilket utbyte tror du att ni kommer att få av att vara mer tillgängliga? Vilken ska er 
roll vara? Ska ni fungera som mentorer? Vilka beroendeförhållanden tror du kommer 
att uppstå genom olika samarbeten mellan amatörer och yrkesfolk?  

 
 
 
 

Bilaga 1 



 

  ) 
 

Kulturparken 
 

14. Hur upplever du att deltagarperspektivet påverkat Kulturparken? 
 

15. På vilket sätt har det påverkat din roll?  
 

16. Vilka vill ni nå ut till? Vem ska Kulturparken vara till för?  
 
 
Arbetsuppgifter/profession 
 

17. Tror du att professionerna inom kulturbranschen kommer att påverkas av 
deltagarperspektivet?  

 
18. Vilka skillnader har du märkt på dina arbetsuppgifter sen arbetet med 

deltagarperspektivet blivit mer uppmärksammat? 
 
19. Kan du beskriva dina tankar kring deltagarperspektivet? (Vilka positiva och negativa 

aspekter tycker du att det finns med att låta besökare delta på ditt arbetsområde? ) 
 
20.  Hur ser du på utbildningens betydelse för kulturen? 
 
 
 
 

Organisationens självbild 
 
21. Kan du beskriva dina tankar om att kombinera en kunskapsorganisation med 

deltagarperspektivet. (Vilka fördelar och nackdelar tycker du finns när man 
kombinerar en kunskapsorganisation med deltagarperspektivet? ) 

 
22. Har du några tankar om hur ni ska agera/reagera om publiken är negativa/missnöjda 

med nya sättet? 
 

23. (Vilken inställning har du till deltagarperspektivet?) 
 

24. Hur tror du att man, inom kulturvärlden, blir uppfattad om man inte är positivt inställd 
till deltagarperspektivet?  

 
25. Tror du att den konstnärliga kvaliteten kan påverkas av deltagarperspektivet?  

 
26. Vilken kultur tycker du ska finnas på Kulturparken? Finns det någon gräns för vad 

som ska finnas? 
 

27. Vem/vilka bör reglera vilken kultur som ska få finnas på Kulturparken?



 

  
 

Intervjuguide ledningsgrupp 
 
Bakgrund 
 

1. Vill du berätta lite om din bakgrund, utbildning osv . Väg till Kulturparken. 
 

2. Vill du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
 

3. Hur kommer det sig att du började arbeta på Kulturparken? 
 

4. Hur länge har du arbetet på Kulturparken? 
 

 
Deltagarperspektivet 
 

5. Om du skulle beskriva med egna ord, vad betyder ordet deltagarperspektiv för 
dig? (Vilka möjligheter ser du med deltagarperspektivet?) 

 
6. Vad har ni i ledningsgruppen för visioner med deltagarperspektivet? Hur skulle 

det kunna gestalta sig på era olika mötesplatser och arenor?  
 

7. Hur mycket delaktighet (och inflytande) tycker du att det är rimligt att besökarna 
ska få? 

 
8. Kan du beskriva dina tankar kring deltagarperspektivet, och just ditt 

arbetsområde.(vilka positiva och negativa aspekter tycker du att det finns med att 
låta besökare delta på ditt arbetsområde?) 

 
9. Vilken betydelse tror du att deltagarperspektivet kommer att ha för era besökare?  

 
10. Tror du att den konstnärliga kvaliteten kan påverkas av deltagarperspektivet?  

 
Mötet med publiken 
 

11. På vilket sätt tror du att ni kan lära er nya saker av era besökare? 
 

12. Hur skulle du beskriva hur att samarbetet mellan professionella och amatörer 
skulle kunna gå till på Kulturparken? Vilka attityder tror du är viktiga för att 
dessa möten ska kunna fungera? 

 
13. Kan du beskriva hur du tror att det kommer fungera för era medarbetare att låta 

era besökare samarbeta tillsammans med dem? (Tror du att det kommer att 
finnas svårigheter för era medarbetare att ”släppa in” besökare på sina 
arbetsområden?) 

 
14. Vad tror du är viktigast, att få besökarna att delta eller vad det är de deltar i?  

 
15. Kan du beskriva hur kulturen kan göras mer tillgänglig. (vad tycker du att det 

finns för fördelar och nackdelar med det?) 
 

Bilaga 2 



 

  
 

 
16. Hur mycket delaktighet och inflytande tycker du att det är rimligt att besökarna 

ska få? 
 

17. Vilket utbyte tror du att ni kommer att få av att vara mer tillgängliga? Vilken ska 
er roll vara? Ska ni fungera som mentorer? Vilka beroendeförhållanden tror du 
kommer att uppstå genom olika samarbeten mellan amatörer och yrkesfolk?  

 
 
Kulturparken 
 

18. Hur upplever du att deltagarperspektivet påverkar Kulturparken? 
 

19. Hur tror du att det har påverkar medarbetarna? 
 

20. På vilket sätt påverkar det din roll?  
 

21. Vilka vill ni nå ut till? Vem ska Kulturparken vara till för?  
 

 
 
Arbetsuppgifter/profession 
 

22. Tror du att professionerna inom kulturbranschen kommer att påverkas av 
deltagarperspektivet? 

 
23. Hur ser du på utbildningens betydelse för kulturen? 

 
 
Organisationens självbild 
 

24. Kan du beskriva dina tankar om att kombinera en kunskapsorganisation med 
deltagarperspektivet. (Vilka fördelar och nackdelar tycker du finns när man 
kombinerar en kunskapsorganisation med deltagarperspektivet? ) 

 
25. Har du några tankar om hur ni ska agera/reagera om publiken är 

negativa/missnöjda med nya sättet? 
 

26. Hur gör ni som organisation för att behålla er legitimitet? Är det viktigt hur 
omvärlden ser på er?  

 
27. Vilken inställning har du till deltagarperspektivet? 

 
28. Hur tror du att man, inom kulturvärlden, blir uppfattad om man inte är positivt 

inställd till deltagarperspektivet?  
 

29. Vilken kultur tycker du ska finnas på Kulturparken? Finns det någon gräns för 
vad som ska finnas? 

 
30. Vem/vilka bör reglera vilken kultur som ska få finnas på Kulturparken? 


