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ABSTRACT 

This is a qualitative study about the city of Norrköpings culture producing scene and it’s 

participants. We focus on their establishment and the strategies and power structures in the field, 

but also on the dynamics of competition and collaboration. The study is based on eight semi-

structured interviews with selected cultural producers and administrators in Norrköping, and the 

analysis is inspired by Pierre Bourdieus theory and notions of cultural fields and capital theories. 

In the conclusion we can see that the city is perceived as having a positive attitude towards culture 

and that it is a good place for participants to operate. They are also having an optimistic view of 

the growth of cultural production because they believe in collaboration instead of a competition. 

We live in a networking society were the participants thinks that networking is the key to success. 

But there are also a problematic for operating in the field today because of a dilemma of how the 

resource should be distributed and how they are used.  
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INLEDNING 

Ordet kultur kan ha många olika betydelser och innebörder för oss människor, men varför är 

kulturen så viktig för oss? Att kultur är något som tillför det där lilla extra i vår tillvaro, och har en 

positiv effekt på oss är relativt enkelt att förstå, för vem mår inte bra av att gå på en konsert eller 

en utställning? Förutsättningsvis att du har ett intresse för just det ändamålet du besöker såklart, 

för alla värderar vi kulturen olika och föredrar vissa saker framför andra. Det handlar inte bara om 

att man värderar utefter sitt intresse utan vi väger även in ekonomiska, geografiska och tidsmässiga 

aspekter i vårt övervägande om vi ska ta del av kulturen eller ej. Idag är vi lyckligt lottade och 

lever i ett samhälle där alla kommuner har någon form av kultur vi kan ta del av. För kulturen kan 

skapa en samhörighet och något att samlas kring och ger även möjligheter till oväntade möten och 

gränsöverskridande relationer. Det är därför viktigt att kultur produceras i vår närhet så att fler 

människor kan få ta del av och glädjas av kulturens existens.  

 För kulturaktörer är det dock inte helt lätt att producera kultur som ska tillgodose alla behov 

utefter de höga kraven som ställs från maktpositionerade och publika grupper. Skulle inte de här 

kraven ställas och grupperna inte visa något intresse skulle det bli svårt att verka som kulturaktör, 

då de är starkt beroende av ett gensvar från omvärlden. Men hur ska man lyckas etablera sig på 

kulturmarknaden när det finns så många faktorer som påverkar en verksamhet? Vi frågor oss därför 

hur kulturaktörers möjlighet att etablera sig ser ut idag och hur det rådande klimatet i branschen 

ter sig.   
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SYFTE 

Inledningsvis vill vi förtydliga begreppet “kulturaktör” som vi frekvent kommer att använda i 

studien. Med kulturaktör menar vi en person eller verksamhet som på något vis verkar inom kultur. 

I vårt fall är kulturaktörerna våra respondenter i studien.  

  Syftet med denna uppsats är att undersöka kulturfältet och dess klimat i Norrköping. 

Genom att skapa en helhetsbild av hur det är att verka i staden som kulturaktör ger det en förståelse 

och kunskap om fältet som kommer göra det lättare för de som vill etablera sig på 

kulturmarknaden. Det vill vi titta närmare på genom att undersöka hur kulturaktörer etablerar sig 

på marknaden, och på så vis se vad det finns för strategier och maktstrukturer i fältet, samt vilka 

krafterna är inom konkurrens och samverkan. En annan del som kan påverka etableringen är 

kommunens roll och inflytande gentemot kulturaktörerna eftersom de besitter en makt och innehar 

värdefulla resurser. För att komma åt kulturaktörernas resonemang kring det kommer vi att utföra 

en kvalitativ studie med åtta stycken semistrukturerade intervjuer med utvalda aktörer i 

Norrköping. 

 

PROBLEMFORMULERING 

I dagens komplexa landskap som kulturverksamheten verkar inom finns det nära relationer mellan 

kulturaktörer och dess publik, relationer som är beroende av kulturpolitiken som är en del av de 

krav och ramverk som ställs idag. Det är en svår balansgång för kulturaktörer mellan att organisera 

den traditionella kulturen och att ha ett nytänkande perspektiv på kulturskapandet. Hur navigerar 

Norrköpings kulturaktörer i det här landskapet?  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur är det att verka i Norrköpings kulturfält för dess aktörer idag?  

2. Vilka strategier ska kulturaktörer använda sig av för att etablera sig på marknaden i 

Norrköping? 

3. Hur ser kulturaktörerna i Norrköping på konkurrens och samverkan? 

4. Hur ser kulturaktörerna i Norrköping på ekonomisk vinning i kulturen? 
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DISPOSITION 

Uppsatsens upplägg hädanefter följer med en bakgrund om Norrköpings historia för att sedan 

fortsätta med metodavsnittet där vi redovisar vilka metoder vi valt och hur vi gått tillväga. Därefter 

kommer teorikapitlet som tar upp Pierre Bourdieus fält och kapitalteorier samt mer preciserade 

ämnen som till exempel kulturpolitik, platsmarknadsföring och nätverk. Vi går sedan vidare med 

ett kapitel med tidigare forskning som tar upp några studier som har kopplingar till vårt valda 

undersökningsfält. Innan redovisningen av empirin inleds presenterar vi våra åtta kulturaktörer för 

att sedan sammanställa intervjuerna. Det mynnar ut i en analys av olika ämnen vi sett fått stort 

fokus vid intervjuerna. Vi avslutar med en sammanfattning och resultatredovisning, där vi 

reflekterar över vad studien har lett fram till. Till sist ger vi förslag på fortsatt forskning utifrån 

områden vi ser vore intressant att undersöka mer.   
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BAKGRUND 

Norrköpings historia 

Det är allt vatten i Norrköping som exempelvis Motalaström som slingar sig genom staden, som 

gjort att vi har den staden vi har idag. De hällristningarna som finns i Norrköping visar på minnena 

från bronsåldern, även de utgrävningar som har gjorts i staden visar på att det har pågått handel 

och hantverksarbete längs Motalaström redan på slutet av 1200-talet.1  

  På 1500-talet såg Gustav Vasa fördelarna med Norrköping och dess hamn, vilket mynnade 

ut i att staten tog över mark, fiske och vattenrätt.2 En annan man som kom till staden år 1627 var 

holländaren Louis de Geer, som brukar kallas för ”den svenska industrins fader”. Hans intresse för 

Sverige kom med att han fick göra en stor vapenhandel i Norrköping, och därför föredrog han att 

bosätta sig i staden. I och med det fick Louis de Geer en betydelsefull plats i historian och var en 

stor drivkraft för stadens industri, som gjorde att många verksamheter startades upp som 

skeppsvarv, repslageri, spiksmedja, pappersbruk och klädesfabrik.3 Efter en stor brand som nästan 

brände ner hela Norrköping blomstrade staden igen på 1700-talet med flera teatrar, en stor sjöfart 

med handel samt textilindustrier, mässingsbruk och sockerbruk. Norrköpings fabriker växte snabbt 

vilket gjorde att det blev en riktig industristad där industrierna behövde stabila byggnader som 

gjordes genom att bygga upp nya ordentliga stenhus. Under andra världskriget blev det dock svårt 

att importera bomull till industrierna vilket medföljde i stora nedläggningar. 4 Industriområdets 

förfall fick stora konsekvenser och området förvandlades därmed till ödesbelagda slumområden. 

Runt 1970-talet startade Norrköping kommun en stor sanering av de övergivna lokalerna, för att 

det kommit till sådant förfall att de inte längre överensstämde med kommunens vision om stadens 

framtid. Den omfattande saneringen mynnade ut i det område som vi idag kallar 

Industrilandskapet.5 

                                                
1 Upplev Norrköping, Norrköpings historia http://www.upplev.norrkoping.se/filer/Norrkopingshistoria.pdf 
(Hämtad 2014-12-18 kl. 14:50) 
2 Ibid. 
3 Upplev Norrköping, Vem var Louis de Geer http://www.upplev.norrkoping.se/vem-var-louis-de-
geer__1053 (Hämtad 2014-12-18 kl. 14:57) 
4 Upplev Norrköping, Norrköpings historia http://www.upplev.norrkoping.se/filer/Norrkopingshistoria.pdf 
(Hämtad 2014-12-18 kl. 14:50) 
5 Brusman, Mats. Den verkliga staden? Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter. 
Linköpings Universitet. 2008. s. 92. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:17287/FULLTEXT01.pdf 
(Hämtad 2015-04-10 kl.11:16) 

http://www.upplev.norrkoping.se/filer/Norrkopingshistoria.pdf
http://www.upplev.norrkoping.se/vem-var-louis-de-geer__1053
http://www.upplev.norrkoping.se/vem-var-louis-de-geer__1053
http://www.upplev.norrkoping.se/filer/Norrkopingshistoria.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:17287/FULLTEXT01.pdf
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  Linköpings Universitet, Campus Norrköping kom till Industrilandskap år 1990 och har 

gjort att man idag marknadsför staden som ett ”centrum för IT, forskning och logistik”.6 Idag har 

Norrköping 135 195 invånare i staden, och är den åttonde största kommunen i Sverige som har en 

kommun som fortsätter att växa.7   

 

Stadens kulturliv 

I Norrköping möts man av de gula spårvagnarna och de grönskande trädalléerna på promenaderna 

som ringar in centrum. I Industrilandskapet frodas det av kultur och utbildning som Universitetet, 

Arbetets museum, Stadsmuseet, konserthallen Louis de Geer och många andra aktörer som verkar 

i det området, ett myller av både stora och små verksamheter. Genom att ta sig till stadens mitt på 

Drottninggatan så finns det även här kultur som till exempel utställnings lokalen Galleri Kronan, 

och på andra änden av gatan finns Konstmuseet och Stadsbiblioteket. Konstmuseet är en av alla 

de kulturaktörer som grundades av donationer i början på 1900-talet. Vid järnvägsstationen ligger 

även Östgötateatern som är Sveriges största regionteater, där görs föreställningar som både visas i 

Norrköping och på sin systerteater i Linköping. Kulturlivet i Norrköping brukar sammanfattas med 

de tre institutionerna Symfoniorkestern, Konstmuseet och Östgötateatern.8   

                                                
6 Upplev Norrköping, Norrköpings historia http://www.upplev.norrkoping.se/filer/Norrkopingshistoria.pdf 
(Hämtad 2014-12-18 kl. 14:50) 
7 Norrköpings Kommun, Statistik, http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/  
(Hämtad 2014-12-18 kl. 15:06) 
8 Gemzöe, Lena och Lundgren, Anne-Li och Fornäs Johan. Två kulturstäder: Kultur och politik på lokala 
arenor. Linköpings Universitet. 2006. s. 37-39. 

http://www.upplev.norrkoping.se/filer/Norrkopingshistoria.pdf
http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/
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METOD 

Till denna studie valde vi en kvalitativ intervjumetod eftersom vi ville hitta djupare resonemang 

och diskussioner kring våra frågeställningar. Genom att göra just intervjuer fick vi chans att 

komma ut i fältet och möta de som verkar inom det och höra deras åsikter, något vi inte hade 

kommit åt vid andra metoder då det här känns mer värdefullt och som kan ge en djupare förståelse. 

Vid kvalitativa intervjuer ligger fokus på respondenternas intresse och uppfattning om frågan och 

inte forskarens, som lätt kan hända vid kvantitativa intervjuer. Formen ger också en större frihet 

för respondenten och forskaren att inrikta sig på det de ser som angeläget och frångå den utformade 

intervjuguiden (vi återkommer till hur intervjuguiden utformades längre ner i texten), den ger även 

möjlighet att ställa följdfrågor som kan komma upp längs vägen.9 Eftersom den kvalitativa 

metoden är mer flexibel kunde vi utgå från en standard intervjuguide10, men kunde anpassa den 

utifrån vem som skulle intervjuas. De kvalitativa intervjuerna har även följt en semistrukturerad 

stil där vi har kunnat förhålla oss relativt fritt till vår intervjuguide, eftersom man ges möjlighet att 

utveckla resonemang och frågor i fall det anses vara lämpligare i samtalet.11 Vi valde att följa dessa 

strukturer för att vi skulle få med alla diskussionsämnen till alla respondenter och för att senare 

lättare kunna jämföra svaren dem emellan.  

 

Urval 

I undersökningen ville vi intervjua olika kulturaktörer i Norrköping men eftersom kulturbegreppet 

är så pass brett var vi tvungna att göra en avgränsning för att undersökningen skulle vara gångbar 

under vår tidsbegränsning. Vi valde därför att inrikta oss på event-, utställning- och konstbranschen 

eftersom vi ansåg att dessa låg relativt nära varandra och att det var områden som vi själva var 

intresserade av. Valet av vilka aktörer vi kontaktade avgjordes i ett målinriktat urval, som enligt 

Alan Bryman beskrivs som att forskaren gör sitt urval utifrån en strävan att hitta personer som är 

relevanta för forskningens problemformulering.12 Vi sökte efter en bredd av aktörer i Norrköping 

med alltifrån de större institutionerna till mindre egenföretagare. Alla vi intervjuade har ledande 

positioner i sin verksamhet eller är egenföretagare, och vi tror att de var bra representanter för 

                                                
9 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:3. uppl. Malmö. Liber. 2011. s.413. 
10 Se bilaga för att se standard-intervjuguiden 
11 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:3. uppl. Malmö. Liber. 2011. s. 415. 
12 Ibid s. 434. 



7 
 

deras verksamheter då det krävs en viss insikt kring ämnet. Från början var tanken att vi skulle 

göra tolv stycken olika intervjuer men i slutändan utförde vi åtta stycken. Två av de tillfrågade 

svarade aldrig och två kunde inte medverka på grund av tidsbrist från deras sida. De två som inte 

svarade var representanter från kommunen som vi tror hade gett ett annat perspektiv på ämnet. 

Efter de åtta genomförda intervjuerna ansåg vi ändå att mixen av aktörer ger den bredd vi 

efterfrågat och många intressanta diskussioner kom upp som vi kan ställa mot varandra.  

 

Intervjuerna 

I det förberedande arbetet inför våra intervjuer började vi med att utforma en intervjuguide med 

frågor som skulle fungera som ett stöd inför mötena. Bryman beskriver i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder att en intervjuguide ska fungera som en slags minneslista över 

vilka områden som ska tas upp och att den bör vara formulerade på så vis att den öppnar upp för 

följdfrågor och vidare resonemang.13 Frågorna baserades dels på våra frågeställningar, dels utifrån 

övriga ämnen vi anade kunna skapa intressanta diskussioner samt några punkter som kunde hjälpa 

oss att fastställa aktörernas verksamhet och position i Norrköping. Vi gick igenom intervjuguiden 

flera gånger för att säkerställa att vi inte missat något viktigt och för att vara redo med diverse 

förklaringar eller följdfrågor. Vi valde sedan att göra en testintervju med en av de utvalda aktörerna 

för att se hur frågorna fungerade, hur de mottogs och vilket tidsomfång vi skulle räkna med. 

Intervjuerna visade sig sedan i snitt ta ungefär 45 minuter i anspråk. Resultatet på den testintervjun 

blev vi mycket nöjda med, ansåg vi att intervjuguiden fungerade och kunde därför plocka med den 

intervjun som en del av studien. Därefter kontaktades övriga aktörer via mejl och möten bokades 

in via telefon eller den ursprungliga mejlkonversationen. Inför mötena gick vi igenom 

intervjuguiden och anpassade den utifrån vem vi skulle träffa. Ibland togs vissa frågor bort som vi 

ansåg inte var relevanta för aktören, vissa frågor kunde läggas till för att vi behövde veta mer om 

verksamheten och vissa frågor formulerades om för att passa aktören i fråga. Vi gjorde även en 

liten research om aktörens verksamhet och personen vi skulle mötas bakgrund och position, det 

för att vara så väl förberedda som möjligt och ställa frågorna på ett mer passande sätt.  

  Intervjuerna utfördes i fem fall på respondentens kontor och i ett fall i ett konferensrum. 

Övriga två intervjuer genomfördes i ett hem och på ett café i Norrköping då dessa respondenter 

                                                
13 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:3. uppl. Malmö. Liber. 2011. s. 419. 
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inte hade något offentligt kontor de arbetade vid. Oavsett var vi befann oss fungerade det bra och 

vi stördes inte av omgivningen. Vid intervjuerna använde vi oss av en ljudupptagare för att kunna 

fokusera på samtalet mer än att ta anteckningar. Alla respondenterna tillfrågades vid mötets start 

om det var okej att vi spelade in samtalet och i alla fall var det okej. Vad vi kunde utläsa var det 

ingen av dem som blev distraherad eller begränsad i sina svar av att vi hade satt en ljudupptagare 

på bordet emellan oss. Vi valde sedan att transkribera alla intervjuer för att lättare kunna gå tillbaka 

vid analysen och hämta citat och se kopplingar intervjuerna emellan. Transkriberingen gick till på 

så vis att vi först lyssnade igenom hela intervjun och antecknade var för sig de huvudsakliga 

ämnena och intressanta resonemang som togs upp. Därefter transkriberades intervjun i princip sin 

helhet bortsett från vissa delar vi ansåg inte skulle tillföra något i vår analys, som till exempel 

långa exempel om projekt i deras verksamheter eller ämnen som helt enkelt inte hörde till. Vi valde 

sedan att färgkoda det mest vitala i intervjuerna utifrån huvudsakliga ämnen vi kunde se i alla 

intervjuerna, till exempel fick ekonomisk vinning en orange färg. Önskas tillgång till det inspelade 

materialet, kontakta författarna.  

 

Empirihantering  

Utifrån färgkodningen av intervjuerna sammanställde vi ett resultat som redogjorde innehållet av 

intervjuerna på ett mer lättöverskådligt och hanterbart sätt. Vi valde att dela upp informationen i 

olika huvudområden som var ämnen vi ansåg hade fått störst fokus vid intervjuerna. I den 

sammanställningen försökte vi se likheter och skillnader mellan aktörernas resonemang men vi 

försökte även tyda och dra paralleller i sammanhanget. Med utgångspunkt i resultatet gjorde vi 

sedan en analys av empirin där vi först skapade en övergripande bild av Norrköpings kulturfält 

och sedan lyfte fem stycken diskussioner vi ansåg var relevanta utifrån studiens frågeställningar. 

Analysen utgick ifrån sammanställningen av intervjuerna, tidigare forskningen och de teorier vi 

valde för undersökningen för att komma fram till en avslutande och sammanfattande diskussion.  
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Metodkritik 

Med studiens syfte och frågeställningar i åtanke anser vi att denna metod var den mest passande 

eftersom vi vill komma åt ett djupare resonemang. Vi är dock medvetna om att urvalet kan anses 

begränsat och litet, men eftersom vi inte hade möjlighet att ta med alla kulturaktörer i Norrköping 

och syftet inte är att göra en kartläggning av det totala kulturlivet och dess aktörer, ser vi att det 

gav en tillräcklig bredd för ändamålet. Istället för de kvalitativa intervjuerna hade vi också kunnat 

göra ett längre fältarbete där vi kunnat följa arbetsplatsernas interna samtal, men det hade resulterat 

i en annan typ av studie. Som Bryman beskriver kan kvalitativa intervjuer ha en tendens att bli mer 

ytliga än vad en längre deltagande observation kan göra och en observation ger också möjlighet 

att upptäcka nya och oväntade teman och frågor som inte visar sig vid ett första samtal. Han menar 

dock att intervjuer dessutom har flera fördelar då en observation i vårt fall skulle kräva mer hänsyn, 

engagemang och tid från aktörernas sida.14 Utifrån dessa synpunkter anser vi ändå att intervjuer 

lämpade sig bäst och att ämnet inte krävde någon närmre relation med respondenten, eftersom det 

var deras verksamhet vi var intresserade av. Genom att komma väl förberedda och med ett öppet 

sinne för nya resonemang lyckades vi lägga samtalet på en bra nivå för både vår och respondentens 

intresse och integritet.  

  Vid intervjuerna har vi försökt att förhålla oss neutrala till frågorna och inte lägga något 

värde i olika ståndpunkter. Något som var relativt enkelt då vi följde vår intervjuguide i stor 

utsträckning men självklart är det svårt att undvika att ha ett eget perspektiv på ämnet. Vid analysen 

har vi valt att tolka respondenternas resonemang och tillämpa och dra paralleller till andra 

respondenters svar, utifrån våra teorier och tidigare forskning. Vi har dock varit noggranna med 

att inte förvränga aktörerna och deras svar till något annat, utan försöker se diskussionerna på en 

objektiv nivå.  

                                                
14 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2:3. uppl. Malmö. Liber. 2011. s. 440. 
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TEORI 

Till denna studie har vi valt att tillämpa några av Pierre Bourdieus sociologiska begrepp, med 

fokus på fält och kapital. Bourdieu är en fransk sociolog som är en av de stora samhällstänkarna 

som har ägnat många år av forskning att undersöka det moderna samhällets strukturer.15  

 

“Ett fält är en värld för sig. Kort sagt är deltagarna mer beroende av varandra än av 

omvärlden. En komprimerad definition är förslagsvis: ett fält är ett system av relationer 

mellan positioner besatta av människor och institutioner som strider om något för dem 

gemensamt.“16 

 

Det här är ett tankesätt som vi tycker överensstämmer med bilden vi har av Norrköping och dess 

aktörer. Genom att använda oss av hans teorier kommer vi lättare kunna skapa en helhetsbild och 

analysera vårt valda fält och dess olika faktorer. Det kompletterar vi med studier som tar upp de 

mer preciserade ämnena kring nätverk, kulturpolitik och platsmarknadsföring. 

 

Fält 

Forskaren Pierre Bourdieu menar att ett fält är ett rörligt område i samhället där det finns relationer 

mellan institutioner och människor som kämpar för samma sak. Det finns olika typer av fält 

beroende på vilket område och grupp som undersöks, ett exempel är det kulturella fältet som utgörs 

ifrån ett produktionsfält. Ett kulturellt fält är alltså ett fält för kulturell produktion, där konstnärer, 

producenter och författare etc. verkar. Bourdieu menar att det kulturella fältet därefter också kan 

delas in i olika subfält som konst och teaterns fält. För att kunna analysera ett fält måste man bortse 

från andra fält i vår omvärld och bara fokusera på det fält som ska analyseras.17 När ett fält 

analyseras går det att se att det har olika egenskaper som skapar förutsättningarna för dess position 

och funktion i det större rummet. Genom att studera ett fälts funktionssätt beskriver Bourdieu hur 

lärdomar kan skapas kring hur ett annat fält kan analyseras och tolkas. Det genom att alla fält har 

sina egna karaktäristiska drag och säger något om den globala världen vi lever i.18 

                                                
15 Carle, Jan. Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion.  I Moderna samhällsteorier, Per Månsson 
(red.) 373-414. 8e uppl. Norstedts, 2010 s. 373. 
16 Broady, Donald. (red.). Kulturens fält- en antologi. Göteborg. 1998. s. 11. 
17 Ibid s. 14-15. 
18 Bourdieu, Pierre. Kultur och Kritik. 2 uppl. Göteborg. Diadalos.1991. s. 127. 
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Inom fälten går det att se olika konstruktioner, maktkamper och villkor för att vara och att 

ta sig in i fältet. Till att börja med krävs det en viss förkunskap, förståelse och disciplin för att ta 

sig in i ett fält. De etablerade aktörerna utgår ifrån att den nya aktören vet hur fältet fungerar och 

är redo att uppoffra en viss investering i form av energi, tid etc. för att vara med i spelet. Till följd 

av den investeringen som krävs sållas vissa aktörer ut som skulle kunna vara ett hot mot de mer 

dominerande och etablerade aktörerna i fältet som inte vill se en genomgripande förändring i fältets 

position.19 På så vis syns en maktkamp mellan nykomlingarna och de redan framträdande 

aktörerna i fältet. Mellan dessa kan det uppkomma en konflikt där nykomlingarna försöker bräcka 

inträdeskraven och de redan etablerade försöker på sin tur försvara sin position och hindra 

eventuell konkurrens dem emellan.20  

  En annan intressant aspekt som Bourdieu tar upp är utifrån en analys av det rum där 

kulturproduktioner verkar. Det visar att aktörerna inte producerar i huvudsaklig avsikt för en 

publik och dess intresse utan att det istället finns ett stort fokus på att producera med hänsyn till 

konkurrenterna. Det är alltså viktigt för dem att visa sin position i fältet.21 

 

Kapital 

Bourdieus begrepp kapital går enklast att förklara med hjälp av symboliska och materiella 

tillgångar. Likväl som fält kunde delas in i olika typer kan även kapital delas in i olika delar och 

några av de kapital vi tror kunna använda oss av i denna studie är följande. Kulturellt kapital 

handlar om att ha ett bildat språkbruk och ha en ingående kännedom om den så kallade finkulturen. 

Socialt kapital handlar istället om relationer och kontakter med släkt och vänner och ännu ett 

kapital är det ekonomiska som berör materiella tillgångar och vetskapen om spelreglerna inom 

ekonomin. Slutligen har vi symboliskt kapital som innebär att något har ett värde i ett visst 

sammanhang till exempel att en examinerad bibliotekarie har ett värde och funktion på ett 

bibliotek, men på ett sjukhus har hen inte samma symboliska kapital.22 Det symboliska kapitalet 

kan omvandlas på ett sätt som författaren Jan Carle beskriver här:  

 

                                                
19 Bourdieu, Pierre. Kultur och Kritik. 2 uppl. Göteborg. Diadalos.1991. s. 130. 
20 Ibid s. 127. 
21 Ibid s. 265. 
22 Broady, Donald. (red.). Kulturens fält- en antologi. Göteborg. 1998. s. 13. 
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“Den ekonomiska principen med kapitalformerna är att de var för sig har olika 

symboliska värden, som i sin tur är förknippade med olika tillgångar i sociala positioner 

- positioner som Bourdieu avläser med empiriska faktorer som smak, språk, utseende, 

eller pengar. Kapitaltillgångar kan förvaltas, förvärvas, förbättras och omvandlas till nya 

värden i en annan social position.” 

 

Samma sorters kapital kan ha olika symboliska värden beroende på vilket fält det verkar inom. Det 

räcker dock inte bara att inneha ett kapital utan det är också viktigt att kunna skilja på volym och 

innehavet av olika resurser eftersom det även gäller att inneha en viss mängd och även det rätta 

kapitalet. Bourdieu har utvecklat begreppet kapital för att kunna tolka och skilja olika 

samhällsklasser gentemot olika symboliska och ekonomiska värden.23  

  Det moderna samhället har olika sorters materiella och icke materiella resurser som kan 

omvandlas och mätas i ett värde av makt, som generellt förknippas med kontrollen av det 

ekonomiska kapitalet.24 Det går också att mäta makt inom kulturellt kapital om man mäter vad 

konstnärer, författare och professorer besitter för mängd och volym av det kulturella kapitalet. Om 

istället chefer och civilingenjörers kapital mäts, som visserligen innehar ett mindre kulturellt 

kapital besitter de istället ett högre ekonomiskt kapital. Jämförs de två områdena har de båda en 

gemensam syn på samhället, men dock väger det ekonomiska kapitalet tyngre än det kulturella och 

ger därför en högre makt och position.25 

 

Bourdieus fält- och kapitalteorier kommer vi att kunna använda oss av för att se de olika aktörernas 

positioner och förhållande till varandra samt vilka kapital de ska innehava för att få vara en del av 

Norrköpings kulturfält. Det synsättet kommer att ge oss en överblick av Norrköpings kulturliv och 

vilka förutsättningar det finns för staden och dess aktörer att verka.  

 

 

 

                                                
23 Carle, Jan. Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion.  I Moderna samhällsteorier, Per Månsson 
(red.) 373-414. 8e uppl. Norstedts, 2010 s. 408-410. 
24 Ibid s. 373-374. 
25 Ibid s. 400. 
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Sociala nätverk och fält 

Relationen mellan sociala nätverk och Bourdieus begrepp fält och kapital är något som Håkan 

Gunneriusson skriver om i Fält och sociala nätverk: så förhåller de sig till varandra. Han 

beskriver hur nätverksperspektivet gav honom en ny inblick i hur det kulturella fältet kan tolkas 

utifrån sociala och symboliska kapital. Ett socialt nätverk kan ses som ett socialt kapital som i sin 

tur generar i personliga relationer, medan symboliska relationer kommer utifrån ett symboliskt 

kapital. Tillsammans kan de ses som maktresurser hos en aktör som är framgångsrik i ett fält.26 

Besitter aktören ett socialt kapital kan hen även skapa ett större kapital genom att till exempel 

bekräfta för sin omgivning att hen är bekant med en framgångsrik aktör i fältet, på så vis höjs även 

dennes status och det symboliska kapitalet ökar.27 För att skapa sig en makt i fältet kan aktören 

hävda sig inom det, men eftersom ett fält är offentligt spelar både de som tillhör eliten en roll och 

de som exkluderas därifrån.28  

  En annan artikel om begreppet nätverka är Niklas Stenlås Varför nätverk spelar roll: om 

nätverksbegreppets otillåtenhet och epistemologiska särart, där han skriver om det nya intresset 

som kommit för begreppet nätverka. Begreppet är mycket populärt att använda sig av inom 

samhälls- och humanioraforskning. Han menar att nu börjar det bli allt vanligare att använda 

begreppet nätverka i andra sammanhang, det får ett växande intresse i samtal och även för att 

utveckla sitt egna nätverk samt gå med i organiserade sådana.29 

  Varför har vi börjat använda oss av nätverksbegreppet på det viset? Kan det vara så att 

begreppet säger något nytt om vårt samhälle eller är det så att samhället själv har förändrat sig? 

Eller är nätverksbegreppet något som ligger på modet och då inte säger något nytt om vårt 

samhälle? Det skulle mycket gärna kunna vara ett mode, alltså en fluga som snart försvinner. Det 

är frågor som Stenlås ställer sig men inte besvarar i sin artikel, då han menar att det måste 

undersökas mer och att vi får låta tiden utvisa dess innebörd. Stenlås skriver att: 

 

                                                
26Gunnariusson, Håkan (red.), Fält och sociala nätverk: så förhåller de sig till varandra. I Sociala nätverk 
och fält, 32-48, Uppsala: Distribution, 2002. s.33 
27 Ibid. s.42. 
28 Ibid s. 39.  
29 Stenlås, Niklas. Varför nätverk spelar roll: om nätverksbegreppets otillåtenhet och epistemologiska 
särart. I Sociala nätverk och fält, Håkan Gunnariusson (red.), 108-115, Uppsala: Distribution, 2002. s.108. 
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“Interaktionen mellan människor och de normer den bygger på har sett ungefär likadan 

ut så länge människor har interagerat med varandra. Även om samhällsorganisation, 

kommunikationsteknik och avstånd varierar, lik som utfallet av mänsklig interaktion, 

består normerna och reglerna för denna interaktion från tid till annan.” 

 

Begreppet nätverka har alltså haft samma betydelse även om det skiljer sig lite mellan samhälle 

och samhälle samt från en tid till en annan.30  

 

Kulturens nya vägar 

Sven Nilsson skriver i sin bok Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i 

Sverige, att kulturens utveckling är som självständiga flöden samtidigt som samhällets utveckling 

sker mellan marknader, civila samhället, och politiken. Fast nu är det ännu viktigare mellan vad 

marknaden har att erbjudande och det civila samhällets praktik. Nilsson skriver år 2003 att vi är i 

början av mediernas och populärkulturens expansion, han menar att kulturvanor breddas, vilket 

gör att det blir svårare att använda sig av klassverktyg.31 

  Redan på 1900-talet började organiseringen av kulturens marknad och politik. På den tiden 

var det en hel del olika förändringar som hände i kulturen, som har lagt grunden till det moderna 

kulturlivet vi har idag. Det var på 1890-talet som det började dyka upp allt fler olika kulturaktörer 

som till exempel bokförlag, teatrar och museum runt om i landet, på grund av att det blev en större 

efterfrågan av kultur. Under samma tid kom filmen och grammofonskivan som gjorde en stor 

förändring i kulturindustrin. Det kom även en rad initiativ från kulturpolitiken som var att bygga 

samlingslokaler som folkparker, bibliotek och andra kulturella kretslopp som studiecirklar, 

mötestraditioner och bokförlag. Innan första världskriget skulle staten grunda symfoniorkestrar, 

bibliotek, stadsteatrar och kommunala museum som bland annat skulle finnas i Göteborg, Gävle, 

Norrköping och Helsingborg.32 

  År 1905 beslutade riksdagen att ge ekonomiska bidrag till statens bibliotek och det kan ses 

som början till, och utvecklingen av den moderna kulturpolitiken. Denna utveckling av 

                                                
30 Stenlås, Niklas. Varför nätverk spelar roll: om nätverksbegreppets otillåtenhet och epistemologiska 
särart. I Sociala nätverk och fält, Håkan Gunnariusson (red.), 108-115, Uppsala: Distribution, 2002. s.109. 
31 Nilsson, Sven. Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. Polyvalent AB. 
Malmö. 2003. s. 7-8 
32 Ibid s. 92. 
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kulturmarknaden och populärkulturen gav både filmer och skivor en snabb spridning, samtidigt 

som veckopressen hade sin guldålder från 1920-talet till 1960-talet, och under samma veva kom 

även radion. På grund av denna förändring blev det en rask omvändning när samhället fick sin 

prägel av kulturen.33 Nilsson beskriver hur nutiden har påverkats av allt som hänt förr, han skriver 

såhär:  

 

“Även om det finns institutioner, akademier och organisationer som har en aktningsvärd 

ålder, är det uppenbart att kulturlivets nuvarande organisering delvis är en konsekvens av 

kulturpolitikens etablering.”34 

 

Denna förändring kan ses i flera delar av vårt samhälle, exempelvis i globaliseringen eller i 

kulturstudierna. Oavsett kan samma mönster ses och att allt är i rörelse.35 

  

Kulturpolitik 

Det är många som försöker svara på frågan vad kulturpolitik är, menar Rolf Hugoson i sin 

avhandling Vad är kulturpolitik? En fråga om retorik. Att svara på frågan vad kulturpolitik är, kan 

vara antingen för svårt eller för enkelt, som Hugoson skriver till och med “...att vi vet vad 

kulturpolitik egentligen är - och att det ändå är lämpligt att fråga sig vad kulturpolitik är.”36 Det 

verkar alltså vara ett begrepp som många diskuterar och förhandlar om, men det flesta verkar se 

det som viktigt; att kulturen är en politisk angelägenhet, och att det på olika sätt är styrande för 

kulturens aktörer.37 

 

För att beskriva kulturpolitik menar Tobias Harding att kulturpolitik är om man svarar på frågan: 

 

                                                
33 Nilsson, Sven. Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. Polyvalent AB. 
Malmö. 2003. s. 92. 
34 Ibid. s. 256. 
35 Ibid. s. 481. 
36 Hugoson, Rolf. Vad är kulturpolitik?: En fråga om retorik. Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 
nr.2000:1, Umeå Universitet, 2000, s. 9-10. 
37 Harding, Tobias. Vad är kulturpolitik?: Professionellt, smalt och okontroversiellt?. Linköpings 
universitet, s. 1. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:240425/FULLTEXT01.pdf,  
(Hämtad 2014-11-25, kl. 14:12). 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:240425/FULLTEXT01.pdf
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 ““Vad är kulturpolitik?” om man med kulturpolitik menar svenska statens politik 

gentemot kulturområdet.” 38 

 

Harding menar att statlig kulturpolitik är den politiken som kulturministern och 

Kulturdepartementet ansvarar för. Det går också att avgränsa det till, och mena att det är de 

områdena som diskuteras i Riksdagens kulturutskott och även det som avsätts av statsbudgeten till 

området kultur, medier, fritid och trossamfund. Dock måste man då bortse till vis del från den 

politiken som ingår i områdena medier, fritid och trosamfund. Det är tydligt att det diskuteras 

trosamfundsfrågor under Kulturdepartementet då de tar upp om ämnen som rör kulturområdet som 

till exempel körer, kulturarv och minnesmärkning. Både idrotten och trosamfundsområdena har 

flyttats runt mycket, men nu har båda hamnat under Kulturdepartementet så sent som 2007.39 

Kulturdepartementet beskrivs såhär:  

 

“Enheten för kultur och kulturskapares villkor 

 Enheten för kulturarv och trosamfund  

Enheten för medier, film och idrott”  

 

”Under Kulturdepartementet sorteras ett hundratals myndigheter, stiftelser, bolag och andra 

motsvarande organ, däribland Kulturrådet, riksantikvarieämbetet, de statliga kulturinstitutionerna 

och flera andra.” 

 

Det är ett gränsfall att folkbildningen behandlas under kulturutredningen, då det tyder på att vikten 

är att knyta kulturpolitiken närmare folkbildningen. Men ändå ligger inte folkbildningen under 

Kulturdepartementet utan under Utbildningsdepartementet. Det finns flera politiska områden som 

till stor del finansieras av kulturverksamhetsområdet och det finns regler och beslut som berör 

kulturområdets fält.40  

                                                
38 Harding, Tobias. Vad är kulturpolitik?: Professionellt, smalt och okontroversiellt?. Linköpings 
universitet, s. 1. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:240425/FULLTEXT01.pdf, (Hämtad 2014-11-25, 
kl. 14:12). 
39 Ibid s. 6. 
40 Harding, Tobias. Vad är kulturpolitik?: Professionellt, smalt och okontroversiellt?. Linköpings 
universitet, s. 7-8. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:240425/FULLTEXT01.pdf, (Hämtad 2014-11-
25, kl. 14:12). 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:240425/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:240425/FULLTEXT01.pdf
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  Kulturpolitiken genom åren har skapat förutsättningarna och ramverket för hur dagens 

politik och kultur ter sig i samhället. Därför är kulturpolitiken en viktig del i vår studie då vi kan 

se hur förhållandet mellan kulturaktörerna och kommunen ser ut och hur det skapar förutsättningar 

för Norrköpings kulturliv.  

 

Världens bästa plats? 

Josefina Syssner skriver i sin bok Världens bästa plats? Platsmarknadsföring, makt och 

medborgarskap att platsmarknadsföring kom på 1990-talet på en mer nationell nivå. Fast andra 

menar att det går att spåra tillbaka till 70-talets urbana kriser, ett exempel på det är I <3 NY 

kampanjen som idag mer förknippas med att loggan finns på tröjor och koppar i souvenirbutiker i 

USA.41 Nu har i princip alla kommuner i Sverige någon form av profilerings- eller 

varumärkesstrategi, och att det till och med finns så gott som i hela Europa men även i stora delar 

av västvärlden. Denna idé med att ha en image för staden är viktigt för den ekonomiska tillväxten 

och för att locka turister, man brukar säga att man vill sätta staden på kartan. Andra sätt för att 

marknadsföra sin stad är att annonsera i dagspress, trycksaker, reklamfilmer, sportevenemang och 

event inom och utanför den egna kommunen eller regionen.42  

  Att kunna förklara begreppet platsmarknadsföring är komplicerat men genom att börja med 

ordet plats kan det förklaras som, en stadsdel, by, stad, kommun, region, nation eller en hel 

kontinent. För att sedan förklara vad platsmarknadsföring är som även det är svårt då det är ett 

väldigt omdebatterat ämne och alla definition har sina svagheter, använder sig Syssner av Jon Gold 

och Stephen Wards definition av platsmarknadsföring som lanserades 1994: 

“...ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka 

bilden av en plats.” 

  

Det är en kortfattad definition som inte innehåller något om vilka som är drivkrafterna och vilket 

uttryck platsmarknadsföringen kommer ta, därför måste det kompletteras med teoretiska 

                                                
41 Syssner, Josefina. Världens bästa plats?: Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap. Lund. 
Nordic Academic Press. 2012. s. 9. 
42 Ibid s. 10-11 
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perspektiv.43 Syssner utgår ifrån teorier om plats, makt, identitet, och politik.44 Hon menar även 

att platsmarknadsföring måste ses som något politiskt, som har styrning, makt och inflytande. Det 

finns många forskare som skriver om platsmarknadsföring, vissa av dem är helt övertygade om att 

det är helt avgörande för hur en stad eller en region ska klara sig globalt.45 Men varför har 

platsmarknadsföring fått en så central roll? Det vanliga svaret är att platser marknadsförs i den 

mängden på grund av att det är en stor global konkurrens, vilket har gjort det nödvändigt. Det är 

den konkurrensen som har gjort att platsmarknadsföring har fått så stort genomslag. Förvissogår 

det att ifrågasätta om konkurrensen är så hård som den framstår att vara, eller har behovet kommit 

från minskade populationer på platser som har gett stora följder. Dessutom kan tillkomsten av 

konsultfirmor som arbetar med att trycka på vikten med tydliga varumärken på kommunala, 

regionala och nationella platser ha en stor betydelse. Det är något som kan ha hjälpt till att öka 

intresset för platsmarknadsföring inom fälten.46 

  Platsmarknadsföring kan man se som ett slags maktutövande, då det är ett långsiktigt och 

strategiskt arbete med att förändra, förbättra eller förstärka bilden av en plats. Det går också att se 

platsmarknadsföring som en typ av metastyrning av de aktörer som deltar i den styrning som finns 

i området, det är dem som formar de bilder och visioner som ska lotsa det politiska arbetet kring 

utvecklingen av en plats.47 Genom att marknadsföra och etablera en viss bild av ett speciellt 

område kan delar av samhällets mångfald som identiteter, intressen, och historiska sägner gå i 

glömska och i och med det kan existerande identiteter köras över. Det är hela tiden en balansgång 

i hur en plats ska identifieras, till exempel om en snäv bild skapas av en plats är det lätt att 

kommunicera med den, men svårt att identifiera sig med. Å andra sidan går det att skapa en bild 

som är lätt att identifiera sig med, men helt värdelös att profilera, allt handlar om att ha en balans.48 

Det handlar mer om att ta fram olika platsspecifika egenheter och kulturella särskiljande drag, samt 

att lyfta fram vissa människor och karaktärsdrag som är betydande för platsen.49 

Syssner skriver i kapitlet Värden och visioner att: 

                                                
43 Syssner, Josefina. Världens bästa plats?: Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap. Lund. 
Nordic Academic Press. 2012. s.10-11. 
44 Ibid s. 14. 
45 Ibid s.11-12. 
46 Ibid s.21-35. 
47 Ibid s. 56. 
48 Ibid s.76. 
49 Syssner, Josefina. Världens bästa plats?: Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap. Lund. 
Nordic Academic Press. 2012. s. 89. 
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“Platsmarknadsföring ingår allt oftare i en visionsdriven styrningspraktik. Offentligt 

sanktionerade bilder och berättelser om en kommun, en region eller en stat syftar inte 

enbart till att locka turister, studenter eller inflyttade till platsen utan också till att skapa 

samhörighet, uppslutning kring vissa bestämda värden, och gemensamma målbilder i den 

kommunala eller regionala politiken.” 

 

Syssner menar alltså att det är naturligt att analysera de värden och visioner som platsen står för, 

på det sättet blir det lättare att identifiera sig med den. Det gör att bilden av platsen lättare kan 

förändra och förbättra eller förstärka.50 I Sveriges städer och regioner arbetar man med att skapa 

förutsättningar för platsen, så den uppfattas som spännande, intressant, attraktiv, vacker och 

dynamisk, och på det sättet skapa mer tillväxt samt arbetstillfällen som då ger en positiv bild av 

staden. Det är däremot svårt att avgöra exakt vad som gör verkan och effekten, och om det får en 

fördelaktig inverkan eller ej.51 

  Ett sätt att marknadsföra en plats är ett etablera eller igenetablera historien om en plats. Det 

är det som Torunn Selberg skriver i Festivaler och kulturarv: Lokalitet och regionalitet, hon 

undersöker två platser i Norge som använder sig av just den strategin. Den ena är ön Selja på 

västlandet som är känd i kristendomens historia för legenden Sunniva samt att det är ett mål för 

pilgrimsvandrare. Denna ö marknadsförs idag som en medeltida pilgrimsö. Den andra platsen på 

östlandet är Finnskogen som på 1600-talet var ett mål för finska invandrare, de såg det som ett 

finskt område i Norge. Idag marknadsförs Finnskogen som en plats där två historier smälter 

samman och båda dessa städer använder sig av deras historia för att platsmarknadsföra sig.52 

 

Vi ser alltså att platsmarknadsföring får en allt viktigare roll för skapandet av stadens identitet, 

samhörighet och utveckling. Utefter det kommer vi kunna applicera resonemangen på vår studies 

kulturaktörers syn på Norrköping som stad och plats att verka ifrån.   

                                                
50 Syssner, Josefina. Världens bästa plats?: Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap. Lund. 
Nordic Academic Press. 2012. s.111-112. 
51 Ibid s.113. 
52 Selberg, Torunn. Festivaler och kulturarv: Lokalitet och regionalitet. I Demokratisk kulturarv? Nationella 
institutioner universella värden lokala praktiker, Alzén, Annika och Aronsson, Peter (red.), 116-129. Tema 
kultur och samhälle, Linköpings universitet. 2006. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Nedanför kommer vi att redovisa tidigare forskning som har en tydlig koppling till studiens 

undersökningsområde eftersom de berör Norrköpings kulturfält.  

 

Konstmuseifältet 

I antologin Kulturens fält skriver Johan Ericstam om konstmuseifältet, där han förklarar att dess 

största funktion är att berika medborgarna med konstupplevelser genom att förfina och förädla 

konsten. Denna studie utgår ifrån hypotesen att konstmuseer är en central funktion för bildkonsten 

och legitimitet. Ericstam menar att konstmuseifältet är ett autonomt subfält inom det större 

konstfältet.53 Inom konstmuseifältet handlar det mycket om att få sin röst hörd, om vad som är bra 

konst och att det pågår ett större maktspel i fältet. Ericstam menar också att det finns en 

skärningspunkt i fältet i förhållandet mellan vilken funktion konstmuseet ska ha genom 

kulturpolitiken, och om de ska satsa på samtidskonst eller om de mer ska lägga vikt på de säkra 

samlingarna som dra till sig publik. Samtidigt som museerna ofta pratar om sin dåliga ekonomi 

och vill ha utställningar som lockar en större publik, inte för att få bättre biljettförsäljning utan mer 

för att kunna söka bidrag och få en god renommé.54 Konstmuseerna är till stor del beroende av 

vilken konst som produceras för att locka publik och för att få in konst i museerna arbetar de 

tillsammans med bland annat konstkritiker och gallerior. Konstmuseer säljer sina verk för att 

kunna köpa in ny konst och förbättra sina samlingar. Det är alltså viktigt för museer att behålla sitt 

konstnärliga symboliska kapital.55 För att få komma i konstmuseifältet menar Ericstam att det 

krävs att aktören innehar olika former av kapital, som utbildningskapital och sociala kapital. Det 

kan till exempel innebära att aktören är släkt med en konsthistoriker, men även att den besitter ett 

språkligt kapital så den kan kommunicera med de andra i fältet. Om man någon gång vill söka sig 

till konstmuseifältet är det viktigt att förstå att det är en plats som har sina interna värden, menar 

Ericstam.56  

  Det Ericstam beskriver ovan är utifrån forskaren Pierre Bourdieus fältteorier där Ericstam 

går djupare in på konstmuseets fält. Denna fältundersökning ser vi som ett exempel på hur ett fält 

                                                
53 Ericstam, Johan. Konstmuseifältet. I Kulturens fält: en antologi, Donald Broady (red.), 237-246. 
Göteborg: Daidalos, 1998. s.237. 
54 Ibid s. 238-239. 
55 Ibid s.242. 
56 Ibid s.245-246. 
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kan undersökas och se ut, men det skulle även kunna tillämpas på ett annat fält inom kulturen, på 

grund av att det inte är så stora skillnader på dess struktur. De flesta fälten präglas till stor del av 

samhällets utveckling och dess historia, men en stor del styrs även av det politiska klimatet.  

 

Två kulturstäder 

Samspelet mellan kulturpolitik och kulturproduktioner i Linköping och Norrköping, är något som 

Lena Gemzöe, Anne-Li Lundgren och Johan Fornäs undersöker i sin studie Två kulturstäder: 

Kultur och politik på lokala arenor. I undersökningen tittade de dels på hur kulturpolitiken har 

utvecklats sedan 1970-talet och dels gjorde de en etnografisk närgranskning av hur dagens 

kulturliv såg ut i de två utvalda städerna. Deras fokus låg främst på konst- och museiverksamheter. 

Författarna beskriver relationen mellan kulturpolitik och kulturproduktion som nära då de båda 

skapar förutsättningarna för varandra.57 De uttrycker det såhär:  

 

“...lika väl som den gångna kulturpolitiken bildar en förutsättning för dagens 

kulturaktiviteter så bäddar förflutet kulturliv för aktuell kulturpolitik.”58  

 

Genom att politiken sätter villkoren och ramarna för dels de som brukar kulturen men också de 

som bedriver den, skapas en naturlig effekt där något dessutom studsar tillbaka till politiken, inte 

bara på en lokal nivå utan även regionalt och till och med på ett internationellt plan.59 

  I studien delas kulturen, samhället och aktörerna upp i olika grupper där det först och främst 

finns de offentliga kulturinstitutionerna. Det är de verksamheter som är beroende av diverse bidrag 

som till exempel museer och teatrar. Sedan finns de kommersiella företagen där gallerior, 

skivbolag etc. räknas in och till sist kan enskilda konstnärer och kulturarbetare räknas som en tredje 

grupp. Författarna beskriver att kulturens fält är något som har växt de senaste åren och att det 

talas om en kulturalisering där kulturen blivit viktig för regioners utveckling och tillväxt.60 Till 

följd av kulturaliseringen har också behovet av resurser ökat och villkoren för kulturarbetarna 

                                                
57 Gemzöe, Lena och Lundgren, Anne-Li och Fornäs Johan. Två kulturstäder: Kultur och politik på lokala 
arenor. Linköpings Universitet. 2006. s. 7. 
58 Ibid s.225. 
59 Ibid s. 7. 
60 Ibid s.10-12. 
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blivit tuffare. Enligt studien är varken kulturpolitiken, konstinstitutionerna eller marknaden formad 

till konstnärers fördel vad det gäller arbete.61  

  I ovanstående diskussion blir kvalitetsfrågan vital eftersom villkoren för aktörerna och 

vilken syn och kunskap som finns kring god kultur sätts i relation till varandra. Striden om kvalitet 

är något som berör både de större och mindre aktörerna och ses som en dynamisk kraft som får 

fältet att utvecklas.62 Kvalitetsfrågan är något som det tvistats om mellan institutionerna och 

politikerna och deras önskan om att kulturen samtidigt måste ha en bredd så den kan vara till för 

alla. Något som många konstpedagoger och museiintendenter ser som en svår uppgift då det finns 

tydliga klyftor i kulturen mellan att se den som något exklusivt för en liten elit och något som ska 

tilltala masspubliken.63 En annan problematik i att kulturen ska ha en bredd och vara till för alla, 

blir också att kulturen har en tendens att utövas av alla. Författarna ser det som en risk för att 

kulturen då lätt tappar sin kärna och kvalitet när den görs i sådana mängder. De ställer sig frågan; 

om alla får göra kultur och allt ska anses vara kultur, till vad ska de knappa resurserna då ges?64 

  Att kulturen ska vara till för alla är ett av de vanligaste kulturpolitiska målen idag för 

museer, men aktörerna ska även arbeta för att nå nya målgrupper som till exempel invandrare och 

de ska även arbeta för att nå barn och unga. Författarna ser dock svårigheter även i dessa mål då 

de politiska uppdragen kan tolkas som att de ska uppfylla en slags idealbild av museer som en 

levande och öppen plats. De som arbetar inom det fältet tror att trots att kulturpolitikerna arbetar 

med dessa frågor har de en bristfällig kunskap i vilka resurser som krävs för att kunna arbeta med 

att nå de nya målgrupperna. Målet med att nå till barn och unga har också en problematik menar 

museerna, eftersom det hänger mycket på hur den lokala pressen väljer att framställa dem och 

platsen i media. Författarna tar upp ett exempel där pressen antingen kan fotografera när barn tar 

del av museet eller när vuxna vistas där, och menar då att väljer de att fotografera en barnaktivitet 

uppfylls idealbilden lättare om att museet är en plats där barn kan ha roligt.65  

  Författarna till Två kulturstäder visar alltså på att kulturen får en allt större och betydande 

roll för regionerna och dess utveckling idag. Dock finns fortfarande en problematik i hur resurserna 

                                                
61 Gemzöe, Lena och Lundgren, Anne-Li och Fornäs Johan. Två kulturstäder: Kultur och politik på lokala 
arenor. Linköpings Universitet. 2006. s. 218. 
62 Ibid s. 219. 
63 Ibid s. 58. 
64 Ibid s. 219. 
65 Ibid s. 59-62. 
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ska användas för det ändamålet. Utefter resultatet av ovannämnda studie kommer vi kunna se om 

det överensstämmer med resonemangen som våra respondenter angivit. 

 

Den nya kulturekonomin 

I Den nya kulturekonomin, skriven av Erling Bjurström, Martin Fredriksson och Per Möller, 

beskrivs en omvandling i samhällsekonomin. De menar att vi numera kan prata om en ny kreativ 

ekonomi eftersom kultur och upplevelseindustrin har fått en alltmer betydande roll för samhället. 

Med fokus på Norrköping i sin studie förklarar de att kulturen ofta kan ses som en outnyttjad resurs 

för stadens utveckling och ekonomisk tillväxt.66 Något som Norrköping har varit relativt medvetna 

om då staden på 80-talet började förändrades från en industristad till en kultur- och kunskapsstad 

i samband med ombyggnationen av Industrilandskapet. Industrilandskapet som numera är hem för 

en rad olika kulturaktörer.67 

  I studien intervjuades ett antal kulturaktörer i Norrköping och utifrån de kunde författarna 

se vilken slags relation och resonemang det fanns kring den nya kreativa ekonomin i Norrköping. 

Resultatet visade att flera av aktörerna inte delade en uppfattning om vad kulturekonomin innebar 

eller att den ens existerar. Det verkade alltså finnas en form av ovisshet i vad ekonomin har för 

betydelse för dem som aktörer samt en oro över kulturpolitikens framtid och avsikt.68 Aktörerna 

befarar att politikerna ska bli för fokuserade på ekonomisk vinning och ska mista kärnan i det hela 

gällande identitet och utveckling. Motsatsen visas i författarnas intervju med en representant från 

kommunen där hen säger att de inte arbetar med något vinstdrivande syfte inom kulturen. 

Aktörernas oro speglas också i tron om att det inte finns någon ekonomisk potential i kulturfältet. 

De tror alltså att ur ett ekonomiskt perspektiv finns det inte mycket att hämta i kulturen.69 

  Lik som i Två kulturstäder kommer Den nya kulturekonomin att kunna ställas i relation till 

de resonemang vår studie visar. Bjurström, Fredriksson och Möller visar på en annan sida av 

kulturens ekonomiska resurser där det verkar finnas en osäkerhet kring hur den ska användas i 

framtiden samt vad den egentligen har för betydelse för Norrköping som stad. 

                                                
66 Bjurström, Erling och Fredriksson, Martin och Möller, Per. Den nya kulturekonomin: Kreativ ekonomi, 
kulturellt entreprenörskap och platsmarknadsföring i Norrköping. Linköpings Universitet.2013. s. 7. 
67 Ibid s.10. 
68 Ibid s.150. 
69 Ibid s.151. 
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KULTURAKTÖRERNA 

Här följer en lista med våra intervjupersoner samt en kort beskrivning av deras verksamhet. 

Ordningen på dem nedan är också ordningen som de intervjuades. 

 

- Teresa Häll - Projektledare - Filmfestivalen Flimmer 

- Helena Persson - Museichef - Norrköpings Konstmuseum 

- Saad Hajo - karikatyrtecknare  

- Karin Veres - VD och Konstnärlig ledare - Norrköpings Symfoniorkester 

- Stefan Papangelis - VD - Upplev Norrköping 

- Erika Pohjanen och Louise Berg - VD - Sibship 

- Lasse Johansson - Konstnär - Lasse Johanssons Design 

- Eva Lundgren Stenbom – Projektledare och kulturproducent 

 

Flimmer 

Flimmer är en filmförening som grundades 1954 och då var en filmstudio. Idag är Flimmer en 

förening som omfattar en årlig filmfestival, en utomhusbio i Norrköping och en utomhusbio-turné 

som besöker olika städer i Sverige under sommaren. Syftet är att sprida filmupplevelser och att 

väcka ett filmintresse hos människor i alla åldrar. Deras verksamhet bygger till största del på 

sponsorer, volontärer och ideellt arbete.70 Vi intervjuade Teresa Häll som är projektledare. 

 

Norrköpings Konstmuseum 

Norrköpings Konstmuseum grundades den 22 oktober 1913 av en stor donation av Pehr Swartz 

som bestod av flera hundra konstverk. Först var museet ett bibliotek också, men de separerade 

museet och flyttade det till sin nuvarande plats 1946. Den grönskande skulpturparken som finns 

runt konstmuseet invigdes år 1960 och kom till genom en donation, idag visas 15 stycken 

skulpturer i parken. Konstmuseet har en av Sverige mest främsta samlingar inom modernismen, 

samtidskonst och är en plats för konstmöten och oväntade upplevelser, här kan du även ta del av 

                                                
70 Flimmer. Om Flimmer. http://www.flimmer.nu/filmfoereningen-flimmer/om-flimmer (Hämtad 2014-12-02, 
kl. 10:12). 

http://www.flimmer.nu/filmfoereningen-flimmer/om-flimmer
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föredrag och andra konstprogram. Museet vänder sig till stor del till barn och unga där de har gratis 

visningar för skolor i kommunen. De håller även i kurser för företag, studieförbund, skolor och 

föreningar.71 Personen som vi har intervjuat är Helena Persson som är VD på Konstmuseet. 

 

Saad Hajo 

Saad Hajo är i första hand en karikatyrtecknare som ursprungligen kommer från Damaskus i 

Syrien, där han har gått på kulturhögskola men flyttade till Sverige 2005. Han menar att karikatyr 

inte skiljer sig så mycket mellan olika länder, det är samma svårigheter och lika roligt, och han 

hämtar ofta sin inspiration från politiken och samhället. Saad har en fast tjänst i Libanon där han 

publicerar sina karikatyrteckningar. Han arbetar även här i Sverige där han tidigare har publicerat 

i Folkbladet och gjort olika utställningar i samarbete med exempelvis Arbetets museum och 

Stadsbiblioteket.72  

 

Norrköpings Symfoniorkester 

SON grundades år 1912 och deras historia präglas av tradition och förnyelse, idag har orkestern 

85 stycken musiker. SON har ett mycket nära samarbete med skolor runt om i Norrköping och har 

cirka 20 000 skolbarn som medverkar i deras verksamhet varje år. Om man vill lyssna på SON 

kan man nästan varje dag gå till De Geerhallen som är deras hemmascen. Orkestern spelar även 

runt om i länet och landet och är väldigt framgångsrika. Många musiker har börjat sin karriär i 

orkestern och arbetar nu internationellt. För att hålla den toppnivån de gör spelar SON även in CD-

skivor. Nu är SON inne på sin 102:a säsong där de i år inspireras av franskt stråk som de hoppas 

kan ge nya musikupplevelser.73 Personen som vi har intervjuat är Karin Veres som är VD och 

konstnärlig ledare för SON. 

 

 

Upplev Norrköping 

Upplev Norrköping har i uppdrag att främja och utveckla besöksnäringen i Norrköping genom att 

göra staden till en av landets främsta städer inom konserter, kongresser, mässor, teatrar, 

                                                
71 Norrköpings Kommun. Norrköpings Konstmuseum, http://www.norrkoping.se/kultur-
fritid/museer/konstmuseum/.  (Hämtad 2014-11-27, kl. 10:30). 
72 Information hämtad från intervjun med Saad Hajo. 
73 Norrköpings Symfoniorkester. Norrköpings Symfoniorkesters historia. 
http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/Historik__1053.html. (Hämtad 2014-11-27, kl. 10:08). 

http://www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/konstmuseum/
http://www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/konstmuseum/
http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/Historik__1053.html
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evenemang, idrott och att vara en attraktiv stad för turism. Verksamheten arbetar i nära samverkan 

med näringslivet, och de ska även göra att det blir en ökad besöksnäring så det blir mer tillväxt för 

staden, och att det i sin tur leder till fler arbetstillfällen. Upplev Norrköping anordnar bland annat 

olika evenemang för staden och dess befolkning som till exempel Augustifesten, men de arrangerar 

även andra stora evenemang i Norrköping, som Bråvallafestivalen och Harry Potter-utställningen 

som hade Europapremiär.74 Den person som vi har intervjuat är Stefan Papangelis som är VD på 

Upplev Norrköping. 

 

Sibship 

Sibship är ett kommunikations- och jämställdhetsföretag som har två grenar, Sibship och den 

ideella föreningen Sibship society. Verksamheten grundades av Erika Pohjanen och Louise Berg 

för cirka ett år sedan. De erbjuder arbeten inom jämställdhet och mångfald, projektplanering och 

event, kommunikation, utredningar och research men arbetar även aktivt mot näthat.75 Det är även 

Erika och Louise som vi har intervjuat. 

 

Lasse Johanssons Design 

Lasse är en hobbykonstnär som arbetar med konstsmide, akvareller, designade fönsterdekaler, 

återbrukade skönlitterära böcker och mycket mer. Lasse arbetar i Företagsateljéerna som ligger i 

kvarteret Hallarna i Norrköping, det är ett kontorshotell för personer inom det kreativa området.76  

 

Eva Lundgren Stenbom 

Eva arbetar framförallt med hållbarhetsfrågor med fokus på ett socialt, ekonomiskt och ett 

miljöanpassat perspektiv. Hon är egenföretagare och titulerar sig själv som projektledare då hon 

arbetar mycket med projektledning och projektutveckling. Eva arrangerar bland annat konserter, 

event och utställningar från olika uppdragsgivare som till exempel Ståhls Fastigheter och 

kommunen.77 

                                                
74 Upplev Norrköping. Upplev Norrköping i ord och bild 2013. 
http://issuu.com/upplevnorrkoping/docs/upplev_fotobok_2013_final. (Hämtad 2014-11-27, kl. 15:37).  
75 Sibship. Vår verksamhet. http://www.sibship.se/var-verksamhet. (Hämtad 201-11-27, kl. 11:26). 
76 Lasse Johansson Design. Lasse Johansson. http://lassejohanssondesign.blogspot.se/p/lasse-
johansson.html. (Hämtad 2014-11-27, kl. 15:14).  
77 Information hämtad från intervju med Eva Lundgren Stenbom. 

http://issuu.com/upplevnorrkoping/docs/upplev_fotobok_2013_final
http://www.sibship.se/var-verksamhet
http://lassejohanssondesign.blogspot.se/p/lasse-johansson.html
http://lassejohanssondesign.blogspot.se/p/lasse-johansson.html
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SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER  

I det här avsnittet redovisar vi de mest väsentliga punkterna vi fick fram i intervjuerna. Avsnittet 

är indelat i olika huvudämnen och därmed rubriker som var de ledande diskussionerna under 

våra möten med respondenterna. Ämnena som tas upp är Etablering, Publik, Konkurrens och 

samverkan, Ekonomisk vinning, Kommunen samt Framtid. Vi ser en tydlig uppdelning bland 

våra respondenter där Flimmer, Upplev Norrköping, Konstmuseet och SON (Symfoniorkestern) 

är större aktörer i sammanhanget. De har arbetat i många år, har fler personer involverade och 

har redan en etablerad verksamhet här i Norrköping. Saad Hajo, Sibship, Lasse Johansson 

Design och Eva Lundgren Stenbom ser vi istället som små aktörer då de inte har lika utvecklade 

och omfattande verksamheter som övriga respondenter. 

 

Etablering 

Etablering är ett av våra huvudområden som berörs i denna studie. Det var ett ämne som alla 

respondenterna hade något att säga om, både de små och de stora kulturaktörer berättade om deras 

väg in i branschen och andra faktorer som spelar in när man ska ta sig in och verka i fältet. 

Inledningsvis kan vi se att nätverkande och vikten av att ha mycket kontakter är av stor betydelse 

för alla aktörer. De mindre kulturaktörerna ser just att det var både deras väg in i branschen och 

nyckeln för nya kulturaktörer att ta sig in. Sibship och Lasse Johansson Design anser att det är 

viktigt att visa upp sig och vara medveten om hur man visar upp sig gentemot sammanhanget, 

eftersom det inger en respekt för ens identitet som kulturaktör. En intressant punkt i det är att Lasse 

Johansson Design är den enda av respondenterna som anser att han inte är etablerad. Vi antar att 

det beror på att hans verksamhet mer är på en hobbynivå, men när han nu har en fysisk plats på 

Företagsateljéerna i Hallarna kommer han kunna skapa sig en etablering. Sibship och Eva 

Lundgren Stenbom trycker även på att man måste våga ta för sig och vara lite påstridig när det 

kommer till att få mejl- och telefonkontakt, samt att boka in möten med andra aktörer och kunder 

vilket vi anser är en nödvändig aspekt för att komma någonvart i branschen. 

   Om vi ser på de större aktörerna menar de att nätverkande är viktigt när man tar sig in i 

branschen, men när man sedan som de, är etablerade sedan många år tillbaka är de inte lika 

beroende av nätverkandet. Det på grund av att de arbetar utifrån långa traditioner och inarbetade 
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namn, men vi kan även se en medvetenhet om att de måste fortsätta jobba hårt för att bibehålla sin 

position och publik. Som i Upplev Norrköping och Konstmuseets fall, jobbar de mer med hur 

ansiktet ser ut utåt. Upplev Norrköping vill vara en verksamhet som man ska vilja vara kompis 

med, och Konstmuseet lägger tyngd vid att deras personliga möten ska efterlämna ett mycket gott 

intryck, då båda tror att det är sättet för att bibehålla sin goda roll och etablering i Norrköping. 

Några andra som vi tycker har lyckats behålla sin goda roll är SON. Vid deras intervju kom det 

fram att deras verksamhet förmodligen inte hade sett ut eller ens existerat om det inte vore för ett 

riksdagsbeslut år 1911 där Norrköping var en av tre städer som fick bidrag till sin symfoniorkester. 

Det bidraget gjorde att orkestern lyckades överleva de tuffa tiderna under andra världskriget. 

  På frågan vad aktörerna tror att man ska göra som ny kulturaktör för att komma in i 

branschen fick vi ett enhetligt svar och inställning. Utöver att nätverkandet var nyckeln ansåg alla 

att det var viktigt att veta sin kompetens och med det hitta sin nisch för att kunna ta sig in i 

branschen. Vid intervjun la de även stor vikt vid att man måste våga satsa och visa framfötterna 

för att få in en fot någonstans. Trots att alla aktörer såg att det var de viktigaste faktorerna, var det 

inte många som själva hade använt sig av det för att få sin etablering. Helena Persson på 

Konstmuseet förklarade ett tankesätt kring att man idag måste vara unik, annorlunda och tänka 

utanför boxen för att lyckas i den hårda konkurrensen. Hon säger såhär: 

 

“...Men vi är väldigt udda. Vi sa såhär att utanför är det nya innanför. Det tror jag är bra 

som kulturarbetare att tänka på. Man får inte vara med den inre kretsen, man är mycket 

bättre om man är med där utanför. Det vill säga man har en frihet, och det ska man aldrig 

glömma att det är en styrka…” 

 

Publik 

Ett annat ämne som det går att dra paralleller till aktörernas sätt att etablera sig är hur de arbetar 

med sin publik, vilka de är, samt hur de ska nå ut till nya målgrupper. De flesta aktörerna hade 

svårt att säga vilken publik de jobbade emot, främst på grund av att deras projekt riktar sig till 

olika grupper. Flera av aktörerna tror att det mer handlar om intresse, ursprung och uppväxt istället 

för ålder. Vi tycker Eva Lundgren Stenbom satte ett bra ord på vilka det är som mestadels brukar 

kulturen idag och är målgruppen för många. Hon benämnde publiken som en vit homogen 
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medelklass som är en kulturvan kulturkonsument. Något hon själv skulle vilja ändra på och som 

vi kan se att flera aktörer har ambitioner att göra. Sibship och Eva Lundgren Stenbom är de mest 

framträdande aktörerna i denna fråga som brinner för mänskliga rättigheter och att interagera 

utsatta grupper i samhället genom kulturen. För dem är det mer viktigt att lyfta ett ämne än i vilken 

form det utspelar sig i. Flera av aktörerna påpekar att mångkulturen är något vi måste ta vara på 

då de ser mycket potential och vilja att skapa och ta del av kultur bland de grupperna. Genom att 

vara mer punktinriktad och gå till var och en av de här grupperna tror aktörerna att det går att nå 

nya målgrupper som annars inte naturligt tar del av kulturen. För att göra det här är det flera som 

försöker involvera de utsatta genom att åka ut till platser, skolor, och fritidsgårdar där dessa 

grupper finns, och jobbar med att ge dem möjligheter att ta del av kulturen och att själva vara med 

och skapa något. Konstmuseet har en vision att om 10 år ska det finnas en kulturfritidsgård som 

ska vara till för alla, där även de utsatta grupperna ska känna sig välkomna. De och SON arbetar 

dels med att försöka nå de utsatta grupperna men arbetar mer aktivt med att rikta sig till barn och 

unga. De ser det som att lyckas de ta hit de unga kommer de i sin tur att ta med sina familjer dit. 

På grund av att de båda har en åldrande “stampublik”, som visserligen fylls på hela tiden, ser de 

att de måste interagera unga för kulturen tidigt, för aktörernas egen överlevnad. Teresa Häll på 

Flimmer tycker att man hela tiden måste se över hur man når ut till sin publik på grund av att 

marknaden är i ständig förändring. Hon menar att man inte längre bara kan lägga ut en annons i 

tidningen och förvänta sig att alla kommer till ditt arrangemang, utan att det krävs mycket mer när 

det kommer till marknadsföring. 

  En annan aspekt som många av respondenterna tog upp är att Norrköping är en liten stad 

och därför går det inte bara att ha lokalbefolkning som marknad. Istället måste man vidga vyerna 

och se hela regionen, nationen och världen som sin marknad. Stefan Papangelis på Upplev 

Norrköping säger: 

 

“...Vi tänker att vi alltid utgår ifrån den lokala marknaden, om inte den lokala marknaden 

är intresserad av konceptet så är det igen ide att göra det…” 

 

Vi ser det som att varför skulle någon vilja resa till Norrköping och besöka ett evenemang om inte 

ens lokalbefolkning vill gå på det. En viktig aspekt att ha i åtanke. Som aktör gäller det även att 



30 
 

fylla ett tomrum i marknaden, menar Flimmer, Sibship och Eva Lundgren Stenbom. Genom att 

vara unik och fylla ett behov där inga andra aktörer finns går det att hitta nya och spännande 

möjligheter på marknaden. Ett exempel på det här är när SON spelade tillsammans med 

hiphopmusikern Petter under Bråvallafestivalen 2014. Tack vare det nådde SON en ny publik som 

annars inte hade fått upp ögonen för orkestern. 

 

Konkurrens och samverkan 

Det tredje huvudämnet i studien berör konkurrens och samverkan, två begrepp som har ganska 

skilda betydelser, men som vi även kan se har mycket gemensamt och ofta kan användas i samma 

diskussion. Det var något vi tydligt märkte av i samtalen med våra respondenter då de såg på 

konkurrens som något positivt men hellre samarbetade med andra aktörer istället för att konkurrera 

med dem. Synen på konkurrens och samverkan bland aktörerna är väldigt enhetlig vilket vi 

förmodar kan bero på flera saker. Dels på grund av att vi ser att det finns en inställning till att 

genom konkurrens skapas mer kultur vilket i sin tur genererar ännu mer kultur och 

kulturkonsumtion. Flimmer tror till exempel att konkurrens mer hjälper än stjälper deras 

verksamhet. En annan tanke som kom upp bland några aktörer var att de ser sin verksamhet som 

unik eller att deras konstform är relativt annorlunda och att de därför inte har några att konkurrera 

med. När ordet samverkan istället kom på tal, vilket de ofta själva tog upp i relation till deras 

inställning till konkurrens, visade det sig att alla aktörer vi pratade med jobbar mycket med 

samverkan och tycker om att samverka. Louise Berg på Sibship uttryckte sig såhär när vi 

diskuterade deras beroende av samverkan: 

 

“... vi skulle inte tycka det var kul heller…det är ju en del av hela affärskonceptet också 

att vi ska samarbeta för att nå en bredare publik och för att få in andra vinklar i projektet, 

så det inte bara blir min och Erikas syn på det hela…” 

 

Vi tror att fler verksamheter är beroende av sina samarbeten, vi tänker framförallt på Flimmer som 

bygger hela filmfestivalen på flertalet samarbeten med andra aktörer och volontärer. Något som 

Flimmer och Sibship dessutom uttrycker är hur viktigt det är att ta till vara på andras kompetenser 

och se att man kan få mycket i utbyte av det. SON menar att man heller inte ska vara rädd för att 
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göra oväntade samarbeten och jobba mer gränsöverskridande. Trots den starka viljan som finns att 

samarbeta mellan olika aktörer ser framförallt Saad Hajo och Lasse Johansson Design en 

problematik i att våga ta första steget till samverkan. Det är lätt att sitta och spekulera och komma 

på bra idéer tillsammans, men när det väl kommer till kritan är det inte så många som har 

ambitionen att ta tag i det, men om det görs skapas många goda samarbeten. 

  En avslutande intressant punkt i det här, som vi ovan nämnde, är att när vi ställde frågan 

om konkurrens var det ingen som såg att det existerade i Norrköping. Men vid senare diskussioner 

framgick det att respondenterna ansåg att konkurrensen var hård. Stefan Papangelis på Upplev 

Norrköping uttryckte det såhär: 

 

“...Idag är konkurrensen stenhård oavsett vad, och i slutändan så konkurrerar vi alla om 

samma sak, det är besökaren och besökarens plånbok...” 

 

Det tyder på, som SON uttryckte, att man aldrig kan luta sig tillbaka och tro att man är god nog, 

utan alltid måste jobba för att uppnå högsta kvalité som gör att man är en aktör att räkna med i 

branschen. Stefan Papangelis nämnde även att de konkurrerar om besökarens plånbok, vilket leder 

oss in på vårt nästa huvudområde som är ekonomisk vinning. 

 

Ekonomisk vinning 

Ekonomisk vinning är ett ämne som vi har lagt fokus på i denna studie, men det har fått en större 

diskussion än vi kunnat ana och som spelar en viktig roll i alla huvudområden. Det fanns många 

tankar bland respondenterna kring synen på varför man tjänar pengar på kulturen och vi upptäckte 

även att det går att se på ämnet i olika nivåer. En gemensam åsikt bland majoriteten var att det inte 

är fult att ta betalt för kultur och Stefan Papangelis på Upplev Norrköping menar till och med att 

man måste tänka kommersiellt. Problematiken uppstår när vi kommer till att konsumenterna ska 

förstå vad kulturen har för värde. Såhär tänker Saad Hajo om frågan: 
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“...Problemet är att folk, om vi pratar om Norrköping, har respekt för konst. De vet att 

det har ett värde i sig. Men när det gäller att finansiera det, då det blir ett frågetecken. För 

vi som konstnärer måste förklara mer än till exempel en advokat, varför vi ska tjäna 

pengar…” 

 

Saad Hajo tror att denna inställning beror på att folk ser kulturskapandet mer som en hobby och 

inte något som man kan eller ska livnära sig på. Sibship och Flimmer menar att kulturaktörens 

kompetens har ett värde och liknar många andra yrken, där aktören inte kan skänka bort sina alster 

gratis. Kulturaktörerna är överens om att det är svårt att vara kulturutövare om man inte får ta 

betalt, de måste också överleva med sina personliga utgifter. Det här är en åsikt som vi framförallt 

ser hos de mindre aktörerna, men som kan bero på att tre av de större respondenterna i studien är 

kommunalägda och har en helt annan grund att stå på än de mindre mer fristående aktörerna. 

  Vi ser en inställning i dagens samhälle där syftet med prissättningen av kulturen ifrågasätts. 

Respondenterna menar att det beror på vad som läggs i betydelsen i ordet vinst. De menar att det 

finns en gräns om aktörer tar för mycket betalt eller börjar massproducera kulturen bara för att 

tjäna pengar, istället för att skapa utifrån en passion och vilja att sprida ett budskap. SON, 

Konstmuseet och Flimmer påpekar till och med att de inte har något vinstintresse, det ligger inte i 

deras uppdrag. För dem handlar det mer om att gå runt ekonomiskt. Det är något som Stefan 

Papangelis på Upplev Norrköping ser annorlunda på. Han har respekt för båda sidorna men tror 

att man kan gå med vinst med rätt syfte, då det ger verksamheten möjlighet att utvecklas och 

investera i nya idéer. Denna möjlighet är det flera av aktörerna som ser genom ekonomisk vinning. 

De menar att går man med vinst kan de ta det vidare i nästkommande produktion och skapa något 

större och bättre att ge tillbaka till publiken. Det går även att se det som att det drar mer publik till 

staden som kan gynna även andra aktörer. Stefan Papangelis på Upplev Norrköping menar alltså 

att vara emot ekonomisk vinning inte är ett argument för att inte arbeta med utveckling. Samtidigt 

ifrågasätter Teresa Häll på Flimmer varför det alltid måste bli större, när det kan satsas på kvalitet 

istället för kvantitet. 

  Samtidigt som kultur måste få kosta vill de flesta av aktörerna att kulturen ska vara till för 

alla, oavsett hur mycket pengar en har. Det är något som Teresa Häll på Flimmer brinner extra 

mycket för, hon säger såhär: 
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“...när vi agerar hade vi kunnat tagit jättepriser om vi ville. Men varför ska vi göra det, vi 

vill ju att så många som möjligt ska komma. Går vi runt, då är ju det bara bra…” 

 

Tanken är att så många som möjligt ska kunna ha valet att gå på de kulturarrangemang de är 

intresserade av. Vi anser att det här är en svår fråga idag då det är en balansgång mellan att kunna 

erbjuda kultur för alla, samtidigt som det måste få kosta för att få verksamheter att gå runt. För 

vem ska finansiera verksamheten om kultur ska vara gratis? 

 

Kommunen 

Relationen till Norrköpings kommun och dess kulturpolitik ser olika ut bland aktörerna. 

Konstmuseet är en del av Kultur och Fritidskontoret i kommunen, det är från dem de får sina 

uppdrag och mål för åren. Upplev Norrköping och SON är istället kommunalägda bolag under 

Rådhus AB, dock är SONs organisation just nu under förändring. SON arbetar utifrån de fyra olika 

uppdragsgivarna; Norrköpings kommun, staten, Östsam och Linköpings Kommun som även är de 

stora bidragsgivarna i verksamheten. De övriga aktörerna har inte en lika nära relation med 

kommunen utan får antingen bara bidrag från dem, arbetar på uppdrag eller inte har någon speciell 

relation alls med dem. Konstmuseet och SON ser positivt på de uppdrag som de får från 

kommunen, Konstmuseet menar att det är viktiga uppdrag som ska göra museet till en attraktiv 

plats både för invånarna och turisterna i Norrköping. SON tycker också att uppdragen är bra, men 

menar däremot att uppdragsgivarna inte kan ställa för höga krav på hur de uppfylls, utan Karin 

Veres vill ha dem på lite distans. 

  Respondenterna menar att det är många delar av kulturen som ska tillgodoses av 

kommunens budget, vissa ser även en viss snedfördelning av pengarna medan andra menar att 

kommunen börjar gå åt rätt håll när det gäller fördelningen, men det finns fortfarande delar kvar 

att satsa på och utveckla. Lasse Johansson Design tycker att Norrköping är en kulturstad och att 

det då tyder på att vi har en kommun som bryr sig om kulturen. Saad Hajo såg en problematik när 

det kommer till att söka bidrag från kommunen och andra bidragsgivare eftersom kraven ofta är 

väldigt specifika vad pengarna ska gå till. Han menar att oftast måste verk och produktioner 

anpassas utefter kraven vilket leder till begränsningar i den konstnärliga friheten. Teresa Häll på 
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Flimmer såg också att man alltid måste leverera gentemot bidragsgivaren, hon nämnde till exempel 

att om kommunen, som är deras största bidragsgivare, inte tycker det de gör är intressant och 

viktigt finns det ingen möjlighet för dem att fortsätta sitt arbete. 

  Vetskapen om huruvida kulturpolitiken påverkar deras verksamheter eller ej är relativt 

olika bland aktörerna. Vi ser att det finns olika nivåer i hur insatta aktörerna är och vilken relation 

de har till politiken. Från Konstmuseet som har en nära relation till politiken eftersom de är ett 

utskott från Kultur och Fritidskontoret till Sibship som menar att den påverkar dem men att de inte 

har kunnat se någon förändring i deras verksamhet utifrån kulturpolitiken. Slutligen kan vi se Eva 

Lundgren Stenbom som ett exempel på att inte ha en relation till kulturpolitiken då hon inte har 

någon större kunskap om den. 

 

Framtid 

Avslutningsvis vill vi redovisa en intressant diskussion som kom fram under intervjuerna, 

angående aktörernas vision och förhoppningar kring Norrköping och dess kulturliv i framtiden. Vi 

ser en tendens till att Norrköping ännu inte riktigt har en identitet, nu när staden inte längre 

profileras som en industristad. Aktörerna har benämnt Norrköping först och främst som en 

kulturstad men andra epitet som nämnts är även evenemang-, idrott-, utbildning-, musik-, författar- 

samt klimatstad, vilket vi tror kan bero på att aktörerna anser att det är starka kompetenser som 

finns i området. Vi anser att Norrköping just nu befinner sig i någon form av identitetskris där 

staden inte lyckats skapa sig en enhetlig bild av vad de ska stå för. Teresa Häll på Flimmer menar 

att om Norrköping kan få en stark profil som kulturstad kan det gynna den genom att flera aktörer 

kommer till staden och vill arbeta därifrån. Något annat som de flesta aktörerna nämnde är den 

nya tågförbindelsen Ostlänken som beräknas vara färdig år 2028 och som kommer göra det lättare 

att åka mellan Norrköping och Stockholm.78 Respondenterna tror att det kommer dra mer invånare 

till Norrköping då det kommer bli lättare att pendla till Stockholm, som är en dyr och svår stad att 

bosätta sig i. Till följd av det bygget frågar sig aktörerna i vilken grad det kommer gynna staden, 

de tror det kommer bero på om de nyinflyttade kommer ha sitt liv i Stockholm eller i Norrköping. 

                                                
78  Ostlänken. Fakta. http://www.ostlanken.se/fakta/j%c3%a4rnv%c3%a4gsprojektet  
(Hämtad 2014-11-24 kl. 13:09). 

http://www.ostlanken.se/fakta/j%c3%a4rnv%c3%a4gsprojektet
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Karin Veres på SON tror att en ökad befolkning kommer kräva ett rikare kulturliv, vilket gör att 

det finns möjligheter för fler aktörer av verka i Norrköping. 

  Generellt ser alla kulturaktörerna väldigt positiva på Norrköpings framtida kulturliv. De 

tror att så länge kommunen vågar satsa på kulturen och inte bara sprida falska förhoppningar finns 

alla möjligheterna i Norrköping även för nya kulturaktörer. Lasse Johansson Design, Helena 

Persson på Konstmuseet och Eva Lundgren Stenbom tror att möjligheterna finns bland de som 

flyttar till staden, speciellt grupperna invandrare och universitetsstudenter. Helena Persson på 

Konstmuseet ser det såhär: 

 

“...Om vi lyckas mentalt att se alla människor som kommer till Norrköping och som är i 

Norrköping, från alla håll och kanter. Om vi slutar se det som något belastande, utan 

någonting som kommer ge oss så förbaskat mycket. Då är det sådant vinnarläge…” 

 

De anser att ett mångkulturellt samhälle kan tillföra många spännande aspekter vilket kommer att 

få staden att koka av kulturella möjligheter i framtiden. Vi ser dessutom ett mönster bland de 

mindre aktörerna i vår studie att de tror nyckeln till möjligheterna finns bland mindre kulturaktörer. 

De menar att om det är många aktörer som har möjlighet att verka i staden, skapas förutsättningar 

för verksamheter att utvecklas och bli större och mer etablerad aktörer. Såhär förklarar Eva 

Lundgren Stenbom sin syn på saken: 

 

“... Jag hoppas kommunen ändå satsar mer på kulturen för det har man ju inte gjort. Jag 

vet att det är många som klagar över det och att de stora institutionerna slukar väldigt 

mycket, och jag vill inte vara den som ska säga att man skulle minska anslaget till dom 

stora institutionerna för jag tror att dom är väldigt viktiga för Norrköpings profil, som 

kulturstad. Men de måste fortsätta satsa på den här myllrande kulturen, för utan ett myller 

i undervegetationen så kan de aldrig växa upp de här stora jättarna, man behöver en god 

jordmån att stå på…” 
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ANALYS 

I vår analys kommer vi inledningsvis att börja med ett övergripande avsnitt om Norrköpings 

kulturfält och vilka faktorer och kapital som har betydelse i det här fältet. Efter det kommer vi gå 

vidare med vår analys och lyfta fem stycken diskussioner utifrån våra sex stycken huvudområden; 

Etablering, Publik, Konkurrens och samverkan, Ekonomisk Vinning, Kommunen och Framtid. Det 

är diskussioner som vi anser har varit de mest framstående under intervjuerna med våra 

respondenter och som kan besvara frågeställningarna i vår studie. För att styrka denna analys 

kommer vi tillämpa Pierre Bourdieus fält- och kapitalteorier för att få den övergripande bilden av 

Norrköpings kulturliv, medan övrig teori och tidigare forskning kommer ligga till grund för de 

övriga fem diskussionsområdena. 

 

Norrköpings kulturliv – En redogörelse av fältet 

När Bourdieus teorier tillämpas på Norrköpings kulturfält visar det att det är ett produktionsfält, 

då det innehar kulturella produktioner som utgörs av till exempel konstnärer, projektledare och 

museiproducenter. Inom Norrköpings kulturfält finns det olika subfält som aktörerna i vår studie 

får representera som till exempel Flimmers filmfält, Saad Hajos konstfält och Upplev Norrköpings 

evenemangsfält. Aktörerna anser att deras främsta uppgift i fältet är att skapa kvalitetskultur som 

i möjligaste mån ska vara tillgänglig för alla. Något som vi kan se är viktigt för aktörerna oavsett 

om de är större eller mindre verksamheter.  Det finns även skillnader mellan aktörerna då de större 

innehar ett omfattande ekonomiskt kapital, både gällande pengarresurser och materiella tillgångar. 

De sitter också på ett större socialt kapital med ett stort nätverk av kontakter inom branschen. Lasse 

Johansson beskrev hur de större aktörerna som Symfoniorkestern kan skapa arenor och 

förutsättningar för de mindre aktörerna, vilket ger dem möjlighet att själva växa till något större. 

Det är dock upp till de större aktörerna att ta ställning och initiativ, eftersom de sitter på makten. 

  Ett annat maktspel som finns i fältet, är hur SON, Konstmuseet och Upplev Norrköping får 

stöd genom kommunen då de är kommunalägda bolag, vilket ger dem en klar fördel i kulturfältet. 

Det är kommunen som skapar förutsättningarna för kulturaktörer i Norrköping, med tanke på att 

nästan alla våra respondenter har någon relation med kommunen i form av ägande, bidrag eller 

uppdrag. Det är något som Teresa Häll trycker på vid intervjun: 
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“Tycker inte kommunen att det vi gör är viktigt, så kan vi inte hålla på, så är det ju, rent 

krasst. För att vi får den största delen av pengarna till Flimmer genom Norrköpings 

kommun.” 

 

En annan skärningspunkt i Norrköpings kulturfält är frågan om kommersialism gentemot icke 

kommersialism, något som vi kan se både för- och nackdelar med hos de bägge parterna. Ett 

exempel på det är Upplev Norrköping som har ett kommersiellt intresse, då de vill ta med sig 

vinsten in i nya produktioner. För att kunna göra det krävs det dock att de också tar betalt för 

kulturen. Det leder i sin tur till en begränsning i tillgängligheten då alla målgrupper inte har den 

ekonomiska möjligheten. På andra sidan har vi till exempel Konstmuseet som har ett icke 

kommersiellt syfte med sin verksamhet och de tar heller ingen entréavgift. Helena Persson berättar 

anledningen till att de inte tar någon avgift och menar att de vill att konsten ska vara tillgänglig för 

alla samt att museet ska kunna vara en samlingsplats för alla olika sorters målgrupper. Nackdelen 

med att inte ha ett vinstintresse för Konstmuseet skulle kunna vara begränsningar i utvecklandet 

av nya projekt, speciellt de som befinner sig utanför museets väggar som har i syfte att locka nya 

målgrupper. Därför blir det även en begränsning i hur aktörer når sin publik, det vill säga de utsatta 

grupperna, eftersom museet inte har resurserna som krävs för att nå ut till dessa målgrupper. Det 

finns alltså en problematik gällande kommersialism som vi anser att det inte riktig finns någon 

lösning på. Som aktör får man själv ta ställningstagandet till hur sin verksamhet ska arbeta.  

  För att sammanfatta vilka sorters kapital som är viktiga att ha i Norrköpings kulturfält 

gäller det först och främst ha ett kulturellt kapital, alltså att ha en kännedom om kulturen och en 

kunskap och kapacitet att producera kultur. En annan faktor är utbildningskapitalet då det är viktigt 

att ha en kompetens och vara medveten om värdet av den. Erika Pohjanen på Sibship säger: 

“...att vara fostrad i en KSM-värld [Utbildningen Kultur, Samhälle, Mediegestaltning på 

Linköping Universitet], en kulturvärld och att möta det klimatet som finns i en 

företagsvärld är generellt jättesvårt tycker jag. Man ser fel ut, använder fel kläder, säger 

fel uttryck. Allmänt om man kommer från akademin så blir det ett sådant konstigt möte, 

det blir en klasch på ett sätt.”  
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Det vill säga att ett socialt och språkligt kapital är minst lika viktigt då nätverkandet har fått en allt 

större roll i Norrköpings kulturfält.  

 

Nyckeln för att lyckas – Att etablera sig på marknaden 

Som vi nämnde i sammanställningen av intervjuerna är nätverkandet den viktigaste delen för 

kulturaktörers etablering och att det är nyckeln för nya aktörer att ta sig in i branschen. 

Nätverkandet är något som vi i princip fostras till nu för tiden då det har fått en ny innebörd och 

större mening för kulturaktörer. Det är något som Niklas Stenlås och Håkan Gunneriusson pekar 

på i antologin Sociala nätverk och fält, där Stenlås inte kan besvara om nätverkandet har blivit en 

“fluga” eller om det beror på förändringar i samhället. Då mindre aktörer som till exempel Sibship 

menar att deras verksamhet är beroende av att nätverka är de större aktörerna inte bundna till 

nätverkandet på samma sätt, då de är mer etablerade och har ett mer inarbetat varumärke. En risk 

med nätverkandet är att det läggs för stort fokus på att knyta kontakter, vilket kan leda till att man 

i princip nätverkar sönder sin roll och glömmer bort sitt egentliga syfte och kompetens. Det är inte 

konstigt att det här skulle kunna hända då alla aktörerna lägger största vikten i att nätverka. Vi ser 

att ett stort nätverk är en statussymbol vilket kan ge makt i fältet, precis som Gunneriusson trycker 

på i sin artikel.  

  Nätverkandet är ett sätt för aktörerna att etablera sig på marknaden på en intern nivå men 

när det gäller att marknadsföra sig externt, till en publik, är “mun-mot-mun metoden” en metod 

som många av respondenterna säger sig använda sig av. Helena Persson på Konstmuseet beskriver 

det såhär: 

 

“...när vi snackar strategier så kan man säga att vi ska vara så himla trevliga så man vill 

komma tillbaka, det är det som är vårt mål, det är grunden för vår existens. För är vi 

otrevliga mot en person då vet vi att det sprider sig på stan med blixtens hastighet, det är 

ganska tufft med andra ord. Det är därför vi jobbar väldigt mycket med hela 

personalgruppen, speciellt med dom på yttre tjänst här, dom är jätteviktiga, har dom en 

dålig dag då slår det direkt.” 
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Det är en gratis metod på det sättet att publiken sköter marknadsföringen själva. Dock är det en 

svår metod att arbeta utifrån då den är svår att styra över och det blir därför extra viktigt för 

aktörerna att arbeta med ansiktet utåt och att göra goda intryck på sin publik. Även andra aktörer 

som har mer ekonomiska resurser arbetar utifrån den här metoden även att de har en väletablerad 

verksamhet. Som till exempel Upplev Norrköping som arbetar hårt med att bibehålla sin roll och 

position i Norrköping.  

  För att kunna etablera sig på marknaden idag påstår Sibship och Eva Lundgren Stenbom 

att det gäller att fylla ett tomrum, alltså att hitta en del av marknaden där behovet av kultur inte har 

uppfyllts ännu. Vi tolkar det som att de försöker koppla samman olika aktörer och även involvera 

näringslivet för att kunna hitta gemensamma banor och därmed skapa ännu mer kultur som kan 

vara tillgänglig för fler. Flimmer och Lasse Johansson Design menar också att det är viktigt att 

nischa in sig och hitta ett sätt att vara unik då konkurrensen idag är stenhård. Det beror förmodligen 

på att det i dagens samhälle har blivit allt viktigare att vara unik, och i och med det hitta en identitet 

som inte liknar någon annan. Kan det vara så att vi känner att vi tappar våra identiteter på grund 

av den ständiga övervakningen och exponeringen i sociala medier? Vi anser att jakten på att vara 

unik delvis kan bero på just det eftersom det är klimatet vi lever i idag. Vi tycker att Helena Persson 

på Konstmuseet sätter bra ord på just det här då hon säger att “utanför är det nya innanför”, vilket 

innebär att vara udda och tänka utanför boxen är ett modernt sätt att tänka. Josefina Syssner skriver 

i Världens bästa plats? att det är allt viktigare även för en stad att hitta sin identitet och vara unik. 

Om då aktörerna hittar ett sätt att vara unika och fylla tomrummen på, skapar de tillsammans en 

attraktivare plats som gynnar staden och aktörerna på flera sätt.  

 

Att hjälpa eller stjälpa – Krafterna inom konkurrens och samverkan 

Synen på konkurrens och samverkan är bland aktörerna relativt enhetlig då de ser positivt på det 

och tror att desto mer kultur som finns desto mer kultur blir konsumerad, vilket gynnar dem alla. 

De väljer att omvandla konkurrens till samverkan, vilket vi menar kan bero på att konkurrens är 

något som ofta anses som lite känsligt och negativt laddat, medan samverkan har en mer positiv 

stämpel som främjar samhörigheten och båda parternas verksamhet. En intressant del i det är att 

aktörerna samtidigt påpekar att konkurrensen är stenhård idag, när det kommer till att nå ut till sin 

publik. Teresa Häll berättar att hon tydligt ser konkurrensen i affischering: 
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“...för såndär helig affischering, det är ju vidrigt på ett sätt, men det är ju också 

romantiskt. Men där ser man ju verkligen, att om man smäller upp en affisch då 

är den borta en timme senare, där ser man konkurrensen, där får man den 

handfast.” 

 

Varför finns då den här dubbelsidigheten när det kommer till konkurrens? Vi anser att det kan bero 

på att vi är fostrade i det här nätverkssamhället, som vi tidigare nämnde, ett samhälle som vill att 

vi ska inleda nya kontakter och använda oss av varandras kompetenser och resurser. Det har då 

lett till att det finns en pågående omvandling i tänket på konkurrens, och det är därför det 

fortfarande finns ett resonemang om att konkurrensen är stenhård i kulturbranschen, men samtidigt 

väljer fler och fler aktörer att se det som samverkan istället. En annan del i denna tvetydighet är 

att i princip alla vill göra saker som gynnar sig själv och sin verksamhet, som aktör skulle du aldrig 

gå in i ett nätverk eller starta ett samarbete som inte gagnar dig själv på något positivt sätt. Det blir 

även liknande problem när det kommer till att starta diverse samarbeten, Lasse Johansson påpekar 

att aktörer är ofta positiva till samverkan och det behövs någon som vågar ta första steget och 

satsar på idén. När det väl kommer till kritan och en aktör måste satsa och ge en del av sig själv, 

utan att veta om den får någonting tillbaka som gynnar sin verksamhet, då uppstår det ett hinder 

för aktörer som gör att de inte vågar ta steget till samverkan.  

  Det finns många olika saker att konkurrera om, som till exempel vem som ska få nästa 

uppdrag, vem som ska synas i media och vem som ska få kommunens bidrag. Samtidigt 

konkurrerar aktörerna alltid om besökaren och besökarens plånbok. Vi anser att det blir extra 

tydligt i dagens samhälle där människor är stressade och vill få ut så mycket som möjligt av sin 

tid. Den tid vi väljer att spendera på diverse upplevelser vill vi också få ut något meningsfullt av, 

på grund av att tid är pengar. Det sätter större press på aktörerna att leverera gentemot publiken. 

Beroende på om upplevelsen är gratis eller ej ställer besökaren olika krav på sin upplevelse, ett 

evenemang med inträde skapar högre förväntningar då besökaren både har lagt ner tid och pengar. 

Karin Veres på SON säger såhär: 
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“...vi kan inte sitta här och luta oss tillbaka och tro att vi är goda nog. Det går inte i en 

konstnärlig verksamhet när man alltid har en strävan mot den absoluta toppen.” 

 

Det gäller alltså för aktörerna att vara medvetna om den rådande konkurrensen om publiken för att 

deras verksamhet ska få ett gott rykte.  

 

 

Konsten att nå alla – Hur aktörer arbetar med sin publik 

Precis som vi nämnt ovan är alla aktörer beroende av sin publik och därmed hur man når ut till 

dem. SON och Konstmuseet är några av de som får faktiska uppdrag från kommunen att arbeta 

med att nå ut till nya målgrupper. De här uppdragen syftar oftast på att de främst ska nå barn och 

unga men även utsatta grupper i samhället är av hög prioritet. Vi har förstått att när aktörerna pratar 

om utsatta grupper avser de oftast invandrare men vi kan även se att personer med 

funktionsnedsättningar eller de som har det sämre ställt ekonomiskt kan innefattas i denna grupp. 

Övriga respondenter som inte har uttalade uppdrag har också viljan att arbeta mot dessa grupper, 

men det är inte alla som aktivt arbetar mot det. Vi anser att som aktör måste det finnas en ambition 

att arbeta mot dessa grupper, för att det annars anses oetiskt att inte försöka involvera alla grupper 

i samhället. Det spelar ingen roll om aktörerna misslyckas i det arbetet eller om de bara tänker att 

de borde göra det, så är det fortfarande mer etiskt korrekt. Det grundar vi i att aktörerna tycker att 

kulturen ska vara till för alla och politiken sätter ett högt tryck på att de måste arbeta mot det. Ett 

hinder i det är även att arbetet med att involvera dessa grupper hänger på de knappa resurserna 

som aktörerna frekvent påpekar att de har. Denna problematik tas upp i Två kulturstäder där de 

bekräftat att arbetet med nya målgrupperna och att göra kultur tillgänglig för alla är två av de 

vanligaste kulturpolitiska målen idag. Det finns alltså en ambition bland aktörerna att arbeta med 

dessa frågor, på grund av att som Eva Lundgren Stenbom påpekar är de vanligaste 

kulturkonsumenterna en vit homogen kulturvan medelklasspublik. Hon ser det såhär: 

 

“...det här stör ju mig en hel del, inte för att jag har något emot den målgruppen, jag tillhör 

ju den själv. Men jag skulle så himla gärna se en bättre integration i kulturlivet än vad vi 

har idag, för vi har ett extremt segregerat kulturliv.” 
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Varför är det viktigt med integration i kulturlivet? En aspekt som aktörerna tar upp är att vi nu får 

ett mer mångkulturellt samhälle och att det leder till en positiv effekt för kulturen. Det gör att vi 

får ett samhälle som ständigt kan förändras och utvecklas precis som de nämner i Kulturens nya 

vägar.  

  Trots att aktörerna arbetar för att nå de utsatta grupperna får de inte glömma att det även 

finns andra grupper att arbeta med. Till exempel är det flera verksamheter som har en trogen 

stampublik som kanske är lätta att glömma bort för att de alltid kommer och alltid finns där. Dock 

är även denna grupp i ständig förändring, men Karin Veres på SON är medveten om det, hon 

förklarar såhär: 

 

“Vi har fortfarande vår åldrande abonnemangspublik, som alla tänker; men dom tar ju 

slut, men de gör dom ju inte för dom fylls ju hela tiden på. Vi blir ju friskare och lever 

längre och vi går ju ändå i pension i ungefär samma tid, människor vill ju ha ett rikt liv 

efter pensionen och den här konstformen för många är något man växer in i. Den kanske 

inte är så självklar i vissa delar i livet, till exempel när man är småbarnsförälder vill man 

inte springa ut på torsdagskvällar och gå på konserter. Det gör att man hoppar över dom 

där åren och sen ungefär 20 år sen kommer man tillbaka. Men det viktiga är att vi lägger 

grunden hos barn och unga...” 

 

Alltså är stampubliken en trogen grupp som aktörernas verksamheter i princip är beroende av, 

därför måste aktören alltid värna om gruppen och se till att den fylls på. Som Karin Veres menar 

gäller det därför att man lägger grunden hos barn och unga för att de sedan förhoppningsvis ska 

kunna fylla på i stampubliksgruppen. Skapas det en grund hos unga som ger dem naturliga 

relationer till kulturella platser och verksamheter, kommer det att vara lättare för dem senare i livet 

att ta del av kulturen. Till exempel om ett barn får besöka en utställning kommer hen senare känna 

sig mer naturlig i den miljön och har skaffat sig en kunskap som gör att hen kan känna en större 

tillhörighet till att senare besöka diverse museum och gallerior. Som vi tidigare nämnde är arbetet 

med barn och unga ett av de vanligaste kulturpolitiska målen och våra aktörer ser även att de är 

viktiga för dess existens. Man kan se det som att barn och unga är framtiden.  
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Fult att ta betalt? – Problematiken kring kommersialism  

I det inledande avsnittet Norrköpings kulturliv, lyfte vi problematiken kring kommersialism eller 

icke kommersialism. Precis som författarna i Den nya kulturekonomin fann de olika ståndpunkter 

i om man hade ett vinstdrivande syfte eller ej, en tendens som även vi kan känna igen i våra 

intervjuer. Vi ser att kommersialism är den övergripande frågan i diskussionen kring ekonomisk 

vinning som bygger på olika aspekter som vi kommer ta upp nedan. Det här är resonemang som 

finns hos respondenterna som tillsammans bildar en djupare förståelse för problematiken kring 

kommersialism.  

  En gemensam åsikt bland respondenterna i vår studie är att det inte är fult att ta betalt för 

kultur. Ändå säger Lasse Johansson:  

 

“Tjäna pengar ger ju möjligheten till att man får göra det man gillar. Det är ju ett uttryck 

på att folk gillar det man gör och att kunder är beredda att betala, därmed har det kanske 

ett värde som är större än annars. Många kulturutövare tycker det är jobbigt att sälja och 

tycker det är fult, på grund av att man säljer bort sin konstnärliga frihet.” 

 

Samtidigt som våra kulturaktörer inte tycker att det är fult att ta betalt påpekar ändå Lasse 

Johansson att det finns en idé om att det är lite tabu att fokusera på försäljning. Som konstnär, i 

Lasses Johanssons fall, går det anse att försäljning är något säljare ska ta hand om så konstnären 

får möjlighet att fokusera på det konstnärliga. Det kan bero på att det är en gammal inställning som 

fortfarande finns kvar och att Lasse Johansson lyfte denna aspekt kan bero på att han tillhör den 

äldre generationen. Den främsta anledning till den här inställningen anser vi dock är att många ser 

kultur som något som görs på fritiden och något aktörer inte kan livnära sig på, och att det i sin tur 

gör att de inte är lika beroende av att ta betalt för kulturen. Som alla vet går det att livnära sig på 

kultur idag och det är inte bara en hobby för många, därför är frågan varför prissättningen på kultur 

ska ifrågasättas relevant? 

  Om frågan istället lyder varför man ska tjäna pengar på kulturen menar aktörerna att det 

beror på vad som läggs in i ordet vinst. Har du för avsikt att tjäna pengar för att kunna använda det 

i nästkommande projekt, och hålla det i verksamhetens utveckling anses det mer okej av våra 

aktörer. Om du istället drar in massor av pengar för att till exempel kunna plocka ut allt i lön, och 
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det blir ett massproduktionstänk över det, är avsikterna inte längre helt acceptabla. En skillnad i 

betydelsen av vinst kan vi även se mellan de stora och små kulturaktörerna i vår studie. Som större 

aktör med ett vinstdrivande syfte, kan de lägga största delen av vinsten i framtida produktioner då 

de har en större ekonomisk trygghet i företaget. För en mindre aktör däremot kan ett överskott 

också innebära att de använder det för att utveckla nya projekt, men för dem kan det även vara 

betydelsefullt att kunna ta ut lite mer i lön för att ha möjlighet att unna sig själv något extra mer 

än sina primära personliga utgifter.  

  Massproduktionen ifrågasätts av vissa respondenter i relation till kvalitet eller kvantitet av 

kulturen. Teresa Häll på Flimmer säger: 

 

“Men varför ska det bli större, ska man satsa på kvalité eller kvantitet, det är frågan. Hur 

stort är stort? Hur stort är stort nog? För mig är det ju viktigt att man når till flera, så flera 

kan göra valet att komma. Att flera ser att du finns och kan vilja komma hit.” 

 

Hon förklarar att Flimmer inte har något vinstdrivande syfte och att de väljer att satsa på kvalitet 

istället för att göra verksamheten större och börja massproducera. Vi anser att den negativa 

inställningen till massproduktion beror på att många då är orolig över att kulturen då tappar 

kvalitén. Det finns ett dilemma med att bedöma vad som är kvalité, på grund av att alla har olika 

syn på vad som är bra kultur för dem. Dels eftersom det berör värdet av kulturen och det är något 

som aktörerna inte vill förlora, och dels för att det finns en problematik kring varför man ska betala 

för kulturen. Såhär säger Saad Hajo om det: 

 

“Om vi till exempel ser på en tandläkare. Jag har nu betalat mycket för bara en krona, 

och jag diskuterade inte priset och varför. Jag fick ont också haha. Det är konstigt i sig, 

det är en skulptur på något sätt, eller hur? Jag har inte diskuterat priset, jag betalade flera 

tusen.” 

 

Saad jämför alltså tandläkararens hantverk med konstnärskapet och kan inte förstå varför 

tandläkarens hantverk värdesätts mer än en konstnärs hantverk. Varför ser det ut såhär? Det kan 
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dels bero på, som vi nämnde ovan, att många ser kulturskapandet som en hobbyverksamhet istället 

för ett yrke och att aktörerna därför inte har rätt att ta betalt på samma sätt. Vi anser även att det 

kan komma ifrån kulturpolitikens inställning om att kulturen ska vara till för alla vilket har lett till 

att mycket av kulturen idag faktiskt är gratis, och att publiken rent krasst antar att all kultur är 

gratis. En skillnad vi kan se mellan vår studie och Bjurström, Fredriksson och Möllers studie Den 

nya kulturekonomin är oron över den ekonomiska vinningen i kulturen. I deras studie visade 

aktörerna en rädsla inför kulturpolitikernas fokusering på den ekonomiska vinningen, då de trodde 

att de skulle mista kärnan och dess identitet i kulturen. Från kommunens sida var de ändå tydlig 

med att de inte hade ett vinstdrivande syfte. Aktörerna i vår studie visar också en oro men vi antar 

att den istället handlar om en ängslan över hur de knappa resurserna används i fältet, de vill att 

pengarna används i rätt syfte.  

  Sammanfattningsvis i problematiken kring hur kulturen ska kunna vara till för alla med 

tanke på kommersialismen och kulturpolitikens ramverk, skapar det ett genant förhållningssätt till 

att ta betalt för kulturen. Vi anser att det beror på att det globaliserade samhälle vi lever i idag i 

Sverige har en strävan att vara så jämställt som möjligt och att minska klyftorna även inom 

kulturen. Det har länge funnits och finns fortfarande idag en så kallad finkultur som är till för en 

liten elit och det är en stämpel som samhället mer och mer försöker få bort idag på olika vis. Till 

exempel Symfoniorkestern som vi ser som finkultur i Norrköping, arbetar mycket med att få bort 

denna stämpel genom att till exempel medverka på Bråvallafestivalen tillsammans med 

populärmusikens artister eller när de gör orkestern tillgänglig för alla genom gratiskonserter i 

förorterna. I Två kulturstäder skriver de om att det är svårt att göra kulturen tillgänglig för alla och 

minska klyftorna, samtidigt som kulturen ska behålla den goda kvalitén. Våra aktörer ser dessutom 

svårigheter i att hålla en toppkvalité då de ska arbeta med kulturens tillgänglighet och hanterandet 

av kommersialismen.  

 

Industristaden försvinner – Norrköpings identitet 

Länge har Norrköping profilerat sig som en industristad, och Den nya kulturekonomin beskriver 

att det skedde en förändring av staden när Industrilandskapet byggdes om under 80-talet. Det har 

nu blivit en samlingsplats för kultur och utbildning med flertalet betydande aktiva aktörer. 

Författarna i den studien menar att staden då istället omvandlades till en kultur- och 
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utbildningsstad. Det är dock inte de enda epitet vi upptäckt som finns i diskussionerna kring vad 

vi ska titulera Norrköping med. Som vi nämnt tidigare upplever vi att Norrköping befinner sig lite 

i en identitetskris där aktörerna inte kan enas om vad Norrköping ska vara för stad. Några exempel 

som kom upp utöver kultur- och utbildningsstad är evenemang-, idrott-, musik-, författar- samt 

klimatstad. Vad beror då denna identitetskris på? Det kan delvis bero på att 80-talet ändå inte är så 

långt bort och att staden ännu inte hittat sina identitet, men det kan även vara en generationsfråga 

där de som upplevt industrisamhället fortfarande är en stor del av befolkningen i Norrköping. 

Sibship har förstått att Norrköping är en kulturstad men anser att staden marknadsförs på ett 

orättvist sätt. Louise Berg säger: 

 

“Norrköping är en kulturstad men då räknar man det med Symfoniorkestern, teatern och 

konstmuseet. Men om det bara skulle vara de tre så skulle det inte varit så mycket till 

kulturstad. Utan man glömmer alla de här friaktörerna som skapar Norrköping.” 

 

Hon anser alltså att de mindre aktörerna är minst lika viktiga som de större för att det då skapas ett 

myller av kultur och de då tillsammans skapar kulturstaden Norrköping.  

  Vi ställer oss frågan varför man är ivrig med att sätta ett namn och en identitet på staden, 

varför kan inte Norrköping få vara fler saker? Kan denna förvirring bero på stadens storlek? Om 

vi ser på till exempel New York som är en riktig storstad skulle det aldrig kunna sättas bara en 

identitet på staden, medan en mindre stad som till exempel Nybro är lättare att sätta endast en 

identitet på, då de titulerar sig själva som staden i glasriket, för det är det området är mest känt för. 

Norrköping befinner sig i en form av dilemma i denna kategorisering. Helena Persson på 

Konstmuseet beskriver det såhär: 

 

“Det som är fantastiskt med Norrköping är att det här är ju en liten stad, det här är 

landsorten och på ett sätt en håla. Det är 135 000 människor som bor här, det är inte så 

många. Å andra sidan så är det här en storstad, en rik stad där vi har väldigt mycket kultur 

och otroligt många etniska grupper som bor i den här stan. De har såna otroligt, gigantiska 

nätverk med sig.” 
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Dilemmat i det blir då att Norrköping både är en storstad och en liten stad, och denna förvirring 

bidrar ännu mer till identitetskrisen. Vi anser att Norrköping skulle gynnas av att hitta sin identitet 

som skulle stärka deras varumärke. Det bekräftar Josefina Syssner i Världens bästa plats? där hon 

menar att imagen för staden är viktig för den ekonomiska tillväxten och regionens utveckling. Hon 

menar att platsmarknadsföring kan förändra, förbättra och förstärka bilden av en plats, något som 

vi anser att Norrköping har kommit en god bit på, men att de måste fortsätta arbeta med det så att 

de kan förstärka bilden av platsen. Därmed skulle befolkningen och aktörerna få lättare att 

identifiera staden och känna en tillhörighet till den, samt att varumärket stärks på en större 

marknad. Syssner påstår att platsmarknadsföring är avgörande för hur en stad ska klara sig på den 

globala marknaden och det är ett resonemang som vi har sett även hos våra aktörer. Det var flera 

av dem som påpekade att det inte bara går att se Norrköping som sin marknad utan att de måste 

tänka större, inte bara regionalt utan även nationellt och internationellt. En aktör som tryckte hårt 

på det var Stefan Papangelius på Upplev Norrköping: 

 

“...man måste våga ta på sig de globala glasögonen. Och det kanske är det som gör att vi 

[Upplev Norrköping] sticker ut och har gjort genom åren. Vi tänker ju inte Sverige som 

marknad, vi tänker inte Europa eller Norden, utan vi tänker världen som marknad i vårt 

sätt att arbeta… Och kulturen är ju också gränsöverskridande.” 

 

Avslutningsvis anser vi att det finns en hoppfull syn på framtiden för Norrköpings kulturliv bland 

aktörerna. Som Lasse Johansson säger visar det rika kulturlivet i staden att vi ändå har en kommun 

som bryr sig om kulturen och dess betydelse. Aktörernas optimism visar på att det finns en vilja 

att Norrköping ska bli en kulturstad och att det ska skapas mycket kultur, eftersom det skulle göra 

det lättare att verka som kulturaktör i staden. 
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RESULTAT 

I resultatet kommer vi att kortfattat summera analysen för att sedan kunna besvara våra 

frågeställningar samt göra en sista reflektion av studiens utfall.  

 För att sammanfatta analysen kan vi se att i Norrköpings kulturfält är det viktigt att kultur 

skapas av hög kvalité men att den även ska vara tillgänglig för alla. Kulturskapandet har dock en 

stor påverkan av olika maktspel som sätter förutsättningarna och ramverken för aktörerna. För att 

kunna etablera sig på marknaden idag som kulturaktör är den viktigaste faktorn nätverkandet, men 

även att kunna fylla ett tomrum och hitta sin unika identitet är en avgörande aspekt. Det myllrar 

av kultur i Norrköping men aktörerna i vår studie tror inte att det finns någon direkt konkurrens 

dem emellan, utan väljer att se det som samverkan istället som kan gynna dem alla. Samtidigt är 

resurserna knappa i fältet och trycket från kommunen kring kulturens tillgänglighet gör att det 

uppstår en problematik kring kommersialism. Flertalet av aktörerna anser att det inte är fult att ta 

betalt för kulturen men att det beror på med vilket syfte man gör det. Dock verkar Norrköping vara 

en stad som är bra att verkar i som aktör men som skulle kunna bli en ännu bättre plats att verka i 

om staden hittar en ny stark identitet nu när de lämnat epiteten industristad bakom sig.  

 

Hur är det att verka i Norrköpings kulturfält för dess aktörer idag?  

Efter att vi utfört denna studie ser vi att Norrköping är en stad som är mån om sitt kulturliv och 

dess aktörer. Kulturaktörerna i staden är positivt inställda till att mer kultur skapas då de tror att 

det genererar en större kulturkonsumtion, vilket gynnar dem alla. För att staden ska bli en plats 

som är lättare att verka i krävs det att kommunen lyckas identifiera sig som en kulturstad, vilket i 

nuläget verkar vara en relativt svår uppgift då Norrköping fortfarande befinner sig i en övergång 

från att vara en industristad. Det är mycket upp till kommunen att sätta förutsättningarna för staden 

på grund av att de sitter på den främsta makten som utgör ramverken för hur kulturaktörer ska 

verka i staden och ger de politiska målen. Generellt är Norrköping en stad som har en lovande 

framtid för kulturaktörer.  
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Vilka strategier ska kulturaktörer använda sig av för att etablera sig på marknaden i 

Norrköping? 

Den största delen i hur aktörer ska arbeta för att etablera sig är nätverkandet. Vi ser att det har fått 

en allt större betydelse och att vi till och med fostras till att nätverka i dagens samhälle. Ett sätt att 

nätverka är den så kallade mun-mot-mun metoden där man sprider sitt goda rykte genom att andra 

pratar gott om en. Det finns dock en baksida av det då en som aktör har svårt att styra över vad 

som sägs och det är därför ännu viktigare att arbeta hårt med sitt ansikte utåt. Om en ny kulturaktör 

vill etablera sig på marknaden är det viktigt att nischa in sig och hitta ett tomrum där de ser att det 

går att tillföra något nytt med sina kompetenser och idéer. Något som är aktuellt just nu är att vara 

unik, vilket innebär att vara udda är den nya trenden, alltså utanför är det nya innanför. När man 

väl har lyckats etablera sig på marknaden gäller det att bibehålla sin roll och position i fältet.  

 

Hur ser kulturaktörerna i Norrköping på konkurrens och samverkan? 

Aktörernas syn på konkurrens och samverkan är väldigt positiv. Vi har märkt att det sker en 

omvandling från att se konkurrens som något negativt till att hellre se det som ett sätt att samverka. 

De tror att konkurrensen är något som är gynnsamt för dem och de är öppna för samverkan så 

länge det främjar deras egen verksamhet. Dock finns det alltid en konkurrens och den handlar om 

publiken och till viss del om publikens plånbok, alltså finns det ett starkt beroende hos aktörerna 

att nå ut till sin publik. Det är därför viktigt för aktörerna att vara medvetna om krafterna som finns 

i konkurrens och samverkan.  

 

Hur ser kulturaktörerna i Norrköping på ekonomisk vinning i kulturen? 

Det finns en stark skärningspunkt i fältet när det kommer till kommersialism eller icke 

kommersialism. Eftersom kulturpolitiken ställer höga krav men resurserna samtidigt är knappa 

finns det en problematik i hur aktörer ska ta betalt för kulturen. Ändå tycker inte kulturaktörerna 

att det är fult att ta betalt så länge de gör det med rätt syfte, ändå finns det vissa som inte vill ta 

betalt då de anser att kulturen ska vara tillgänglig för alla. För alla aktörerna är det dock viktigt att 

se att kulturen har ett värde, de är dessutom oroliga för att den ska tappa kvalitén om fokusen ligger 

på massproduktion inom kommersialism. 
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Slutsats 

Avslutningsvis kan vi se att denna studie har resulterat i en bild av hur det är verka inom kulturen 

i Norrköping. Vi är medvetna om att det inte ger en enhetlig bild av all kultur i staden men 

undersökningen visar ändå på en del av kulturlivet och ger en inblick i hur klimatet generellt är i 

Norrköping. Många av resonemangen hos aktörerna kan förmodligen ses även i andra städer 

eftersom många platser ser till stor del likadana ut, och samhället styrs av en högre makt som 

speglar hur klimatet ter sig runt om i Sverige. Maktspelen är något som påverkar hela vårt 

samhälle, och även i kulturen på många olika sätt. Det handlar inte bara om kommunens och statens 

makt utan även om hur aktörerna förhåller och navigerar sig gentemot varandra. Till exempel 

vilken position man infinner sig och vilken betydelse det har, samt vilken roll man väljer att träda 

in i bland sina medaktörer, det på grund av att alla besitter olika symboliska kapital som är 

avgörande för vilken status man får i fältet.  

  Det finns problematiker inom kulturen i dagens samhälle som skapar vissa svårigheter för 

de som verkar och tar del av kulturen. Resurserna är knappa för kulturen för att prioriteringen inte 

är så stor varken hos kommuner eller publiken, därför får kulturen kämpa hårt för att slå sig fram 

bland sjukvård, utbildning, bostad etc. När aktörerna får arbeta med de knappa resurser som finns 

blir det svårigheter även att skapa en jämställd tillgänglighet för kulturen. För det Sverige vi lever 

i idag har kommit en bra bit i frågan om jämställdhet men det finns mycket kvar att arbeta med för 

att kunna göra även kulturen helt jämställd.  

  Hur ska man då navigera sig i kulturlandskapet? Arbetet präglas till stor del av det 

stundande nätverkssamhället som har sitt stora inflytande i avgörandet om du lyckas eller ej på 

marknaden. Kontakter är A och O brukar man säga och just nu verkar det också vara så 

jobbtillfällen skapas i stor utsträckning. Nätverkandet kan sträcka sig hur långt som helst och det 

syns även på vad man ser som sin marknad. I det globaliserade samhället vi lever i idag har 

avstånden krympt något kolossalt och det ger möjlighet för aktörer att se hela världen som sin 

marknad att arbeta mot. Vi både kan och tvingas att tänka större idag då pressen ökar på att prestera 

och leverera. För den lilla storstaden som Norrköping påstås vara av många aktörer, gäller det att 

ta på sig de globala glasögonen och fortsätta måna om det rika kulturlivet i staden.  
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FORTSATT FORSKNING 

Efter att vår studie nu har gett en övergripande bild av hur det är att verka och etablera sig i 

Norrköpings kulturfält, kan vi se vissa områden som skulle kunna uppmärksammas mer och 

forskas vidare på. Ett område som har en stor betydelse i det ämnet är nätverksbegreppet, där man 

märkbart kan se att det sker en förändring i hur man förhåller sig till nätverkandet. Vi anser att det 

finns mer att undersöka i hur det kommer att utveckla sig i framtiden. Ett annat ämne vi tycker att 

det finns mer att hämta i är ekonomisk vinning, eftersom det är en väldigt aktuell fråga just nu. 

Det finns en snäv balansgång mellan hur kulturen ska kunna vara till för alla samtidigt som 

resurserna är knappa, en problematik vi anser det skulle behöva tittas närmare på. Eftersom det här 

fältet är i en ständig förändring kommer det troligtvis komma upp andra angelägenheter i 

framtiden.   
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BILAGA 

 

Intervjuguide 

1. Hur skulle du beskriva “kulturaktören” roll och position här i Norrköping?/ Vad har ni för 

betydelse för Norrköping? 

2. Vilken är er huvudsakliga publik/marknad? / Vilka vänder ni er till? / Önskar ni att vidga 

er målgrupp?  

3. Vad ska man göra som ny kulturaktör för att komma in i branschen? Vilka kompetenser 

behövs? Hur tror ni etableringsmöjligheterna ser ut i Norrköping? 

4. Vad har ni gjort för att få den etableringen ni har idag? Hur gör ni för att komma ut på 

marknaden idag, har ni några tydliga strategier? 

5. Hur ser ni på konkurrensen i Norrköping? / Vilka är era konkurrenter? Anser ni att den 

påverkar er etablering och verksamhet? 

6. Hur ser ni på samarbeten mellan olika kulturaktörer i Norrköping? Finns det andra 

aktörer som är viktiga/spelar en stor roll för er verksamhet? Vilka i så fall? Hur jobbar ni 

med dem?  

7. Anser ni att Norrköpings kulturpolitik påverkar er verksamhet? Hur då? (Begränsningar, 

etablering, möjligheter, publik) 

8. Kan ni se några förändringar i era produktioner och arbetsprocesser under de senaste 

åren? Vilka då/Varför inte? Finns det några konsekvenser? (marknaden, villkor, politik, 

finansiering) 

9. Hur finansierar ni er verksamhet? (bidrag, sponsorer, försäljning) 

10. Hur ser ni på ekonomisk vinning i kulturen? Hur tror ni det kommer se ut i framtiden? 

11. Hur ser er verksamhet ut om 5-10 år? / Framtidsvisioner? Tror ni att er verksamhet 

fortfarande kommer befinna sig i Norrköping? Ser ni några expanderingsmöjligheter? 

(utanför sina väggar) 

12. Hur tror ni att Norrköpings kulturliv kommer att utvecklas i framtiden? (Konkurrens, 

etableringar, möjligheter/svårigheter/öppenhet) 

 


