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Art and Market – a Study of the Influence of the Procurement of 
Resources on Artistic Production 

 
The aim of this thesis is to assess the influences of the procurement of 
resources within artistic production. The thesis consists of two studies. 
Study I has dealt with the programme planning for a Swedish theatre. 
Special focus was given to the concept of quality, in terms of artistic value 
and customer orientation, and an anticipated conflict between art and the 
market. The method used was case study approach utilizing observation, 
interviews, and document analysis. Addition to description of the pro-
gramme planning process, the findings also indicate that, quality was not 
explicitly discussed in the selection of neither an individual play nor the 
programme as the whole. The point should also be indicated that, the find-
ings of the study did not show any explicit conflict between artistic con-
siderations and what the market expected. In study II the search for artistic 
considerations and the conflict between art and market were the main 
focus. Investigation of new cases, utilizing interviews and document 
analysis indicated that art producers were rather unaware of the market 
wants and the given considerations with respect to artistic quality were 
only fragmentary. However, the conflict between art and market were 
identified and possible ways to handle the conflicts were also identified. 
 
 
Keywords:  
performing arts, audience, art distributors, grants, sponsoring, artistic 
quality, Bourdieu, programme planning 



 

  

 

 
 

Förord 
 
 
Doktorsavhandlingar skall man egentligen skriva i unga år. Men det får väl i alla 
fall sägas vara bättre att göra det i mer mogen ålder än inte alls. Det här arbetet 
har följt mig under lång tid och till många olika platser. Jag har skrivit i Luleå, 
Stockholm och När på Gotland, men arbetet har också fått följa med till mer av-
lägsna ställen som skuggan av det stora jakarandaträdet i Rietfontein utanför 
Johannesburg, den stilla trädgården i Harare, det lilla hotellet i bergen ovanför 
Mutare i Zimbabwe eller sonens balkong i Saint Petersburg i Florida. Nu är resan 
i alla fall över. Det känns både skönt och faktiskt en smula vemodigt – för jag har 
haft många lyckliga stunder under mitt avhandlingsprojekt. 
 
Många har hjälpt mig under resans gång. Allra först går mina tankar till alla 
fantastiska människor jag fått möta ute i empirin. Att få följa livet på en teater på 
så nära håll som jag fick göra var av avgörande betydelse för att det här arbetet 
gick att genomföra. I litet senare tid har personer från Teater Scratch, Krokodil-
brottarna, Luleå Orkesterförening och kretsen kring J.P. Nyströms ställt upp på 
långa intervjuer med frågor som emellanåt säkert upplevdes som både dumma 
och kanske alltför nyfikna. Jag är dem alla ett stort tack skyldig. Jag vill också 
tacka peronalen på universitetsbiblioteket för förstklassig hjälp med litteratur-
anskaffningen. 
 
Sedan vill jag tacka alla dem som under arbetets tillkomst läst och haft synpunkt-
er på det jag skrivit. I första hand tänker jag på Björn Rombach som under drygt 
tre års tid varit min kritiske men konstruktive granskare. Men också Marianne 
Nilson på Högskolan på Gotland har bidragit med värdefulla synpunkter under 
det så kallade pajseminariet för ett halvår sedan.  
 
Också på hemmaplan har många lämnat värdefulla kommentarer till mitt arbete. 
Där kommer Esmail Salehi-Sangari i en klass för sig. Utan hans stora stöd och 
engagemang hade det inte varit möjligt att slutföra arbetet i rimlig tid.  
 
Självfallet vill jag också rikta ett tack till min hustru Anna-Kari för hennes tåla-
mod med en alltför ofta arbetande forskare och hennes slit med avhandlingens 
omslagsbild. Ett speciellt tack vill jag också rikta till grannen Stefan Nilsson för 
ovärderlig datasupport. 
 
 
Luleå i november 2001 
 
Rickard Wahlberg 
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1 Inledning 
 
 
Det här arbetet handlar om konstproducenter inom olika former av performing 
arts1. Arbetet påbörjades 1994 och var då närmast inriktat på de överväganden 
man gör i samband med repertoararbetet på en teater. Det som främst intresser-
ade mig var kvalitetsbegreppet och en tänkt konflikt mellan konstens och mark-
nadens krav. Eftersom det teoretiska materialet om repertoararbetet var relativt 
begränsat valde jag att göra en i huvudsak induktivt inriktad studie som förlades 
till Norrbottensteatern i Luleå. Den studien har tidigare publicerats i form av en 
licentiatuppsats (Wahlberg, 1997) men finns också redovisad i komprimerad 
form i kapitel 2 i den här avhandlingen. 

                                           
1 En diskussion av detta begrepp följer på s 22 f. Karaktäristiskt för performing arts är dock att det rör sig om 
konstnärliga framföranden där publiken närvarar under själva framförandet. Redan här vill jag framhålla att jag 
valt att behålla det engelska uttrycket eftersom något motsvarande svenskt uttryck saknas. Trots den osvenska 
formen skriver jag genomgående performing arts utan citatmarkering. 

 
Det här arbetet har sålunda tillkommit i två steg. Det första steget var den nämn-
da studien på Norrbottensteatern som i det fortsatta kommer att kallas studie I. 
Det andra steget, studie II, utgörs av en studie av fyra producenter inom per-
forming arts. 
 
Avhandlingens första kapitel utgörs av en allmän introduktion till problemom-
rådet. I kapitlet visas först att konflikten mellan konst och marknad inte är något 
nytt utan något som följt oss under historiens gång. Därefter lämnas ett antal be-
greppsdefinitioner som setts som nödvändiga för en första inringning av pro-
blemområdet. Kapitlet mynnar ut i ett antal frågor som sedan ligger till grund för 
det fortsatta arbetet. 
 
Sökandet efter svar på dessa frågor har sedan inletts i studie I. Den studien finns 
alltså redovisad i kapitel 2 och utgörs av en komprimerad och i övrigt lätt bearb-
etad version av den tidigare nämnda licentiatuppsatsens empiriska del. Kapitel 2 
inleds med kortfattad redogörelse för den metod som använts i studie I, medan 
ett mer samlat grepp på metodfrågorna presenteras i kapitel 4. De slutsatser från 
studie I som redovisas i det andra kapitlet blir sedan tillsammans med det tredje 
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kapitlets litteraturstudie utgångspunkten för en reviderad referensram. Kapitel 3 
avslutas med forskningsfrågor och en konkret syftesformulering. 
 
 
I kapitel 5 redovisas fyra nya fall vilka sedan diskuteras i det därpå följande kap-
itlet. Där besvaras också forskningsfrågorna. I det sjunde kapitlet diskuteras av-
handlingens bidrag och lämnas förslag till fortsatt forskning. 
 
 
1.1 Bakgrund 

 
Maecenas, atavis edite regibus, 
o et praesidium et dulce decus meum. 
(Horatius, ode I:1 ur Sjövall, Wistrand & Bendz, 1968) 
 

Med denna apostrofering av sin gynnare Maecenas börjar Horatius den första 
boken av sina oden. De två raderna betyder ungefär: O, Maecenas, du som har 
ditt ursprung i en gammal kungaätt! Du är min beskyddare och upphovet till min 
ljuva ära. Så skulle förmodligen ingen svensk konstnär av idag uttrycka sig i sin 
diktning, men det finns kanske ändå tillfällen då konstnären låter en smula glans 
falla på finansiären. 
 
Maecenas hade bland annat skänkt Horatius ett lantgods som gjorde skalden 
ekonomiskt oberoende. Ofta har den djupa vänskapen mellan Horatius och hans 
välgörare betonats. Norberg (1959, s 302) talar om ett ömsesidigt vänskapsför-
hållande. Hos Linkomies (1948, s 140) heter det att vänskapsbandet mellan de 
två ”år för år växte i styrka” och att Horatius i Maecenas såg ”inte bara en gynn-
are, utan också en besläktad ande”. Trots det stöd Horatius fick skulle han ändå 
ha lyckats ”bevara andens frihet och oberoende”. Horatius blev odödlig genom 
sin diktning och Maecenas lever vidare i denna diktning och genom att den som 
gynnar konst och konstnärer benämnes mecenat. Horatius och Maecenas levde 
förvisso i en annan tid och en annan miljö, nämligen i inledningen till den rom-
erska kejsartiden, men begreppen stöd till konsten och konstens frihet lever vid-
are. Nog kan man ha anledning att fundera över om Maecenas gav Horatius och 
dennes diktarkollegor Vergilius och Propertius goda materiella och sociala vill-
kor helt utan baktankar. Von Köckritz (1993, s 218) konstaterar att Maecenas 
var allt annat än en vanlig privatperson och att han säkert hade något syfte med 
sin generositet. Maecenas hade uppenbara kopplingar till kejsar Augustus. Han 
var dennes vän och rådgivare. Han hade viktiga uppdrag som diplomat och pro-
pagandamakare. Sin förmögenhet hade han delvis fått genom statliga konfiska-
tioner och i sitt testamente hade han också insatt Augustus som arvinge. De 
poeter Maecenas omgav sig med kunde visst vara vänner, men det är sannolikt 
att denna vänskap önskade något i utbyte. En läsning av de dikter som skrevs av 
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denna krets ger också vid handen att kejsar Augustus närmast förhärligas. Von 
Köckritz (ibid) menar att detta inte är en tillfällighet. 
 
Det är inte svårt att finna historiska exempel på att konstnärer varit beroende av 
beställare eller välgörare. Furstehoven och kyrkan var tidigt stora beställare. 
Man anlitade målare, författare, musiker och skådespelare. I bland annat renäss-
ansens Italien och 1600-talets Holland hade det också uppstått en rik köpmanna-
klass som kom att göra stora beställningar av konstnärliga arbeten. I stormakts-
tidens Sverige fanns en grupp inom adeln som skapat sig rikedomar under de på-
gående krigen. 
 
Enligt Björkegren (1992, s 15) liknade produktionsförhållandena inom måleriet 
dem inom hantverket. Konst beställdes på samma sätt som bruksföremål i all-
mänhet. Man angav önskemål om bland annat motiv, stil, storlek och pris. I den 
tidens samhälle var enligt Björkegren konstnären en slags hantverkare som levde 
på beställningsuppdrag. Först under den tidiga industrialismen fick vi en situa-
tion där bildkonst skapades utan önskemål från en beställare (ibid). 
 
Jag har redan nämnt Horatius och dennes förmodade beroendeställning till Mae-
cenas. I England uppstod i slutet av 1600-talet en ny politisk situation.1 Parla-
mentet och den välsituerade medelklassen fick ett ökat inflytande (Breitholtz, 
1971, s 517). Enligt Hauser (1953/1972) uppträdde då något nytt, nämligen 
”skribenter som gör sin penna till ett vapen att användas efter behov och tingar 
bort den till högstbjudande” (op cit, s 13). Han bestrider dock inte att de riktigt 
stora som Defoe och Swift i stort skulle ha gett uttryck för egna övertygelser. 
Många andra författare kom dock att uppskattas och belönas utifrån sina polit-
iska tjänster, inte på grund av litterära kvaliteter. De fick också betydligt mer av 
pengar och hedersbetygelser än vad som tidigare tillkommit diktare (op cit, s 
15). I mitten av 1700-talet uppstod en ny försörjningsväg för författare. Genom 
bokförlagens framväxt kunde författarskapet utvecklas till ett självständigt yrke 
och det skrivna bli ”en opersonlig vara” (op cit, s 18). Det är också under den 
här tiden som tanken uppstår på ett skapande konstnärsgeni, karaktäriserat av 
originalitet och subjektivitet. Hauser ser intressant nog betonandet av det sub-
jektiva som ”en form av självreklam” på en konkurrensutsatt bokmarknad (op 
cit, s 20). Författaren var i och med detta inte längre beroende av välgörare eller 
enskilda uppdragsgivare utan kunde skriva vad vederbörande själv önskade – 
förutsatt att det fanns en betalningsvillig marknad. 
 
På konstmusikens område möter vi en liknande utveckling med en övergång 
från enskilda välgörare och uppdragsgivare. Hammarlund (1999) har påvisat den 
ofria ställning som musiken i 1700-talets Centraleuropa hade att leva med. Mus-

                                           
1 Jag avser det som brukar kallas  ”den ärorika revolutionen” och som ägde rum 1688–1689. 
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ikerna var fast hos sina uppdragsgivare och saknade möjlighet att ”använda sin 
kompetens för ekonomisk eller social vinning” (op cit, s 14). Det gick inte ens 
att lämna sin befattning: ”det krävdes pass och utresetillstånd” (ibid). I en tysk 
avhandling om musiksponsring (Lange, 1996, s 71-77) ges flera exempel på 
mecenatskap under 1700-talet. Motivet till det stöd som bland annat Keyserlingk 
och van Swieten gav flera fortfarande kända musiker skulle enligt Lange (op cit, 
s 76) dock inte gå att motivera altruistiskt. Keyserlingk behövde till exempel 
någon som nattetid kunde spela för honom när han inte kunde sova. Lange vill 
istället se de nämnda, och även Maecenas, som uppdragsgivare.  Först mot slutet 
av 1700-talet skulle det fria musikeryrket ha blivit en möjlighet. Som orsak an-
ger Hauser (op cit, s 45) att konsertväsendet då var fullt utvecklat och att hand-
eln med musikalier kommit igång eftersom det uppstått behov av att framföra 
verken flera gånger. Här kom kompositörens huvudsakliga inkomstkälla att 
ligga. Ibland kallar man Beethoven för den förste frie konstnären inom musiken. 
Han behövde bara ”lyda vad hans genius befallde” (Jeanson & Rabe, 1931/1970, 
s 178). 
 
När det gäller teatern tar jag inledningsvis ett långt kliv bakåt i tiden. Under 
antiken förekom att välbeställda personer finansierade teaterföreställningar för 
folket. I Aten var det en ära att få bekosta de stora tragödernas verk. (Furuhagen, 
1981, s 31–38) Många av dessa verk spelas än idag på teaterscener världen runt 
trots att mer än 2400 år förflutit sedan tillkomsten. I Rom var teaterkonsten yt-
ligare och mer inriktad på förströelse. Den romerske författaren Juvenalis hävda-
de att folket under hans tid bara intresserade sig för bröd och skådespel.2 För att 
vinna det romerska folkets gunst skulle det dock inte ha räckt med allvarligt 
syftande tragedier av det atenska slaget. Den romerske finansiären fick med 
andra ord beställa en annan typ av framförande och den artist som inte kunde 
göra folket välvilligt inställt till finansiären fick inte förnyat förtroende. 
 
En annan situation finner vi i England för ungefär 400 år sedan. På den elisabet-
anska teatern hade man en betalande publik som inte enbart rekryterades från 
samhällets elit. Här kom det alltså i någon mening att handla om konstnärlig 
produktion för en massmarknad. De mer burleska inslagen i exempelvis Shake-
speares pjäser brukar ses som en eftergift åt de breda lagrens mindre förfinade 
smak. Visst fanns det även senare exempel på teater som åtminstone delvis 
finansierades av furstehoven runtom i Europa. Det är till exempel knappast 
orimligt att se ett samband mellan slutet i Molières pjäs Tartuffe, där den gode 
fursten får komma in och ställa allt till rätta, och det förhållandet att Molière 
hade stöd av den franske kungen. Men även i Frankrike spelade man för en be-
talande publik. 
 
                                           
2 … nunc se continet atque duas tantum res anxius optat, panem et circenses. (Juvenalis i Saturae 10,78 i Bendz 
& Guterman, 1971) 



Inledning 

 

 

5 

En betalande publik kom också att bli av ökande betydelse under lång tid. Under 
1900-talet skedde dock åter en omsvängning. Alltmer stigande kostnader gjorde 
det svårt att biljettfinansiera såväl teatrar som symfoniorkestrar (Baumol & 
Bowen, 1966). I Europa har en stor del av finansieringen övertagits av stat och 
kommun. Som ett exempel kan nämnas att Norrbottensteatern 1995 hade cirka 
95 % av sina kostnader finansierade anslagsvägen. Vid sidan av anslagsfinansi-
ering kan också privata finansiärer bidra. Det kan röra sig både om sponsring 
och mer benefika bidrag. I USA står dessa finansieringsvägar för en påtagligt 
större andel än i Europa. Också biljettintäkterna har en något större betydelse 
där. 
 
Biljettintäkterna är beroende av att någon vill betala för att komma till en före-
ställning. Om inte den tänkta publiken känner sig tillräckligt intresserad röstar 
den så att säga med fötterna och gör något som framstår som mer angeläget. 
Men även finansiärerna har rimligen någon form av synpunkter på hur pengarna 
används. Knopp (1993, s 24 ff) har exempelvis belyst hur den preussiske kejsar-
en i början av 1900-talet lade sig i vad Nationalgalleriet skulle köpa för konst. 
Här kom istället privata mecenater in och möjliggjorde de önskade konstinköp-
en. Under nazitiden var konstens frihet ytterligt beskuren (Dube, 1993, s 142 ff), 
och detta torde förresten ha gällt och också gälla de flesta diktaturer. Guillet de 
Monthoux (1993, s 98 ff) påpekar att 1900-talets diktatorer verkar ha varit klara 
över estetikens möjligheter. Han konstaterar också att ”konstnärens motto blev 
lydnad” (op cit, s 102). 
 
Från USA finns många exempel på att finansiärer av olika slag blivit försiktigare 
sedan 1980-talet. Gomez (1992) framhåller särskilt en rädsla för material av sex-
uell och politisk karaktär. Himmelstein (1997) har visat att företag har blivit ut-
satta för bojkottaktioner för sitt stöd till organisationen Planned Parenthood. 
Flera författare (Cummings, 1991; Sullivan, 1991) redovisar hur den amerikan-
ska senaten förbjudit användningen av federala medel för att stödja, sprida eller 
producera obscent eller oanständigt material och material som bland annat 
skymfar föremål eller föreställningar kopplade till anhängare av religiösa eller 
icke-religiösa grupper. Sullivan (op cit, s 87) konstaterar att trots att obscenitet 
inte kan straffas förrän i efterhand så är ändå risken att något betraktas som ob-
scent ett förhållande som minskar benägenheten att satsa på det. 
 
Inte heller i Sverige har konstens frihet och oberoende varit en självklarhet. Ett 
forskningsprojekt (Teater i Göteborg 1910–1975 I–III, 1978) har bland annat be-
lyst den repertoar som under 1900-talet spelades i Göteborg. Man kan se hur 
styrelsens inflytande över verksamheten successivt urholkats under seklets första 
hälft (Ringby & Rosenqvist, 1978). I slutet av 1950-talet hade styrelsens makt 
reducerats till en formalitet (op cit, 157 ff). Vikström (1978) har skildrat den 
turbulenta tid som inleddes i slutet av 1960-talet och som delvis kan ses som en 
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kamp om vem på teatern som skulle bestämma repertoaren på Stadsteatern i 
Göteborg. I något som kallades ”rötmånadsdebatten” hade ett kommunalråd 
hävdat att stat och kommun så litet som möjligt borde gripa in i konstnärlig 
verksamhet, men att anslagsgivande myndigheter ändå hade att se till att publik-
underlaget inte sviktade. Han hade inte heller sett det som rimligt att en liten 
grupp skulle ”kunna bedriva samhällsomstörtande verksamhet med hjälp av 
skattebetalarnas medel” (op cit, s 469). Debatten nådde även rikstidningarna och 
där hade en kulturskribent diskuterat om det var publiken, och i så fall vilken 
publik, som skulle bestämma. Han hade inte trott att skådespelarna var beredda 
att låta den ”borgerliga” publikens smak råda, utan såg snarare den representa-
tiva demokratin med en bestämmande styrelse som en utväg. (op cit, s 475 f) 
Vikström lyfter också fram ett annat förhållande som kunde vara av avgörande 
betydelse för repertoarens utformning, nämligen tidsandan: 

 
Vad i repertoaren är ett, i grunden, medvetet val, och vad är – mer eller mindre – styrt 
av strävan att hålla sig à jour med det som är aktuellt på de stora scenerna i London, 
Paris, Berlin, New York? (op cit, s 403) 
 

Det ovanstående handlar alltså om huruvida någon annan än teatern själv avgör 
vad som skall spelas. En styrelses inflytande över en konstnärlig verksamhet 
hänger ytterst samman med frågan om konstens frihet. Men denna frihet stannar 
inte vid styrelsens inflytande: de pengar som skall finansiera verksamheten kom-
mer någonstans ifrån. I Sverige handlar det främst om bidrag från stat och kom-
mun. Om inte styrelserna har någon påtagligare makt så har ändå det allmänna, 
genom möjligheten att öka eller minska anslagen, stort inflytande på den konst-
närliga produktionen. På detta sätt är det åtminstone teoretiskt möjligt för polit-
ikerna att belöna eller straffa en konstproducent. Detta kanske var vad som 
hände i Göteborg i en senare tid än den som Vikström skildrar. Där sades stora 
delar av teaterns personal upp och teatern skulle läggas i malpåse under ett år 
(Göteborgs stadsteater, 1997). I Norrbotten har ett landstingsråd hotat med att 
dra in anslaget på 11 miljoner om inte teaterns personal tog avstånd från att en 
skådespelare kallat landstingets kulturplan för stolligheter (Hotar dra in, 1999). 
 
Så här långt har vi fått exempel på att konstnärlig produktion är beroende av att 
någon betalar verksamheten. När det gäller teater är i dagens Sverige denna någ-
on ofta staten och/eller kommunen. Men självfallet kommer en del pengar från 
en betalande publik eller från olika typer av privata sponsorer eller bidragsgiv-
are. En författare måste hitta ett förlag som vill ge ut det skrivna verket. Förlaget 
har sedan att få ut de tryckta böckerna till köparna. Författaren har möjlighet att 
få någon form av stipendium för att kunna koncentrera sig på sitt skrivande. För-
laget har i sin tur möjlighet att få del av det statliga stödet till utgivning av 
”kvalitetslitteratur”. Bildkonstnären har att på olika sätt sälja sin konst. Även 
bildkonstnären har möjlighet att få olika arbetsstipendier. Eventuellt kan muse-
ernas inköp av samtida konst ses som ett samhälleligt stöd till bildkonsten. Sam-
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ma förhållande torde gälla den så kallade enprocentsregeln som går ut på att en 
procent av byggkostnaden för offentliga byggnader skall gå till konstnärlig ut-
smyckning. 
 
Någon absolut fri konst kan knappast komma ur detta konststöd eller genom att 
konstnären säljer sin produktion. En intressant fråga är då hur konstproducenter 
agerar för att få de resurser som man anser sig behöva och vad man gör om man 
inte får dessa. Avstår man från det man ville? Är det så att kostnaderna bantas? 
Går det att genom rationaliseringar frigöra resurser till det man vill genomföra? 
En kostnadsminskning kan vidare ske genom att konstnären minskar sina krav 
på ekonomisk ersättning – eller kanske helt avstår från ersättning. En annan ut-
väg vore att man intensifierade försöken att öka intäkterna. Det handlar med 
andra ord i allra högsta grad om ekonomiska överväganden. 
 
Frågan om ekonomins betydelse inom konstnärlig verksamhet är av ett brett, all-
mänt intresse. Under sommaren 1998 hade till exempel Dagens Nyheter en 
artikelserie ”Marknad och kultur” (Se exempelvis Jakten på pengar, 1998) med 
en klar koppling till det tänkta forskningsområdet. Även i Gotlands Tidningar 
var frågan uppe. Där behandlade man ett föredrag som under våren 1998 hållits 
på Konstskolan i Visby. I det aktuella föredraget hade framhållits att bristen på 
pengar var ”ett centralt tema i all konstnärlig verksamhet” och att denna brist 
skulle leda till ”att konstnärer accepterar dåliga villkor för sin verksamhet”. 
Föredragshållaren hade också ställt frågan: ”Vilket företag tror ni vill vara med 
och sponsra ett konstprojekt som de inte ens vill bjuda sina kunder till?” (Mark-
nadsföring är konsten, 1998). De anförda exemplen kan sägas illustrera resurs-
anskaffningens stora betydelse inom konstnärlig produktion och att den som vill 
ha pengar från sponsorer måste räkna med att många projekt inte är intressanta 
för dessa. Det kan också utläsas att de enskilda konstutövarna är med och fin-
ansierar verksamheten genom att acceptera dålig ersättning för sin medverkan. 
 
Av den här bakgrundsbeskrivningen har vi sett att konsten levt, och fortfarande 
lever, i någon form av beroendeförhållande till det omgivande samhället. I det 
tidigare nämnda arbetet om musiken i Centraleuropa ställer Hammarlund (1999) 
några frågor som inte bara är intressanta i ett mer historiskt perspektiv: 

 
Mecenater eller sponsorer, politik eller ekonomi… Vilka förhållanden bör konsten inlåta 
sig i? Hur påverkas skapandet? Finns det farliga förbindelser? (op cit, s 9) 
 

De här frågorna har trots att de ställs i ett musiketnologiskt arbete en koppling 
till mitt eget forskningsområde som berör ekonomi, enkannerligen marknadsför-
ing, och konstnärlig produktion. Mitt arbete har fokus på vad som händer i en 
konstproducerande verksamhet när de tänkta resurserna är otillräckliga eller hot-
ar att bli det. Blir man då mer benägen att anpassa produkten efter köparens pre-
ferenser? I vilken utsträckning anpassas produkten efter de politiskt kontrollera-
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de finansiärernas önskemål? Tar man vid produktutformningen hänsyn till möj-
ligheten att få sponsring eller rena gåvor? Vilken täckning finns egentligen för 
talet om konstens frihet? Är kanske den enda verkligt frie konstnären den som 
har sin försörjning tryggad på annat sätt? 
 
 
1.2 Ekonomisk forskning och konst 
 
I det här avsnittet kommer jag att mycket översiktligt redovisa vad tidigare eko-
nomisk forskning bidragit med när det gäller konstnärlig verksamhet. Att eko-
nomer inriktar sin forskning mot konstnärlig produktion tillhör inte det allra 
vanligaste. Det intresse som trots allt finns från det hållet tycks först ha visat sig 
hos nationalekonomer. På 1930-talet inleddes en artikelserie om relationen mell-
an konsten och staten av John Manyard Keynes. Hans eget bidrag (Keynes, 
1936) handlade dock inte främst om konst utan var snarast en argumentering för 
att staten skulle tillsätta en kommission med rätt att hindra förstörandet av kult-
urellt intressanta byggnader och naturmiljöer. Han argumenterade också för en 
stadsomvandling med sikte på arbetarklassens behov av goda bostäder. Men han 
oroades även över konstnärens situation: ”The exploitation and incidental de-
struction of the divine gift of the public entertainer by prostituting it to the pur-
poses of financial gain is one of the worser crimes of present-day capitalism.” 
(ibid) Det var emellertid först på 1960-talet som nationalekonomer blev mer på-
tagligt intresserade av konstnärlig verksamhet. Av banbrytande betydelse var ett 
arbete av Baumol och Bowen (1966) som visar på svårigheten att inom perform-
ing arts kompensera kostnadsökningar med höjd produktivitet: kostnaderna för 
sådan verksamhet har ökat påtagligt snabbare än den allmänna prisnivån. Ratio-
naliseringsmöjligheterna är små även om vissa stordriftsfördelar kan vinnas. Om 
en teater eller en orkester ger fler föreställningar av det som inrepeterats sänks 
visserligen kostnaden per föreställning, men det räcker inte enligt Baumol och 
Bowen för att fylla det växande gapet mellan publikfinansierade intäkter och 
kostnader. Författarna ser ändå en fortsatt tillväxt inom andra sektorer som en 
väg att få fram finansiering av gapet. De diskuterar argument för och emot en 
statlig finansiering av performing arts och konstaterar att ett sådant stöd ibland 
är att betrakta som ”a response to one of the needs of the society at large” (op 
cit, s 386). Baumol och Bowen menar att framtiden är extra mörk för kommersi-
ella teatrar, men att även nonprofitsektorn står inför stora problem. De avslutar 
sin bok med ett scenario där människors ökade fritid leder till en mer avancerad 
amatörverksamhet. Denna skulle dock kunna komma att ytterligare försvåra för 
de professionella utövarna, men där hoppas Baumol och Bowen att stöd i olika 
former skall möjliggöra att performing arts kan överleva och till och med 
blomstra. 
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Throsby och Withers har i flera arbeten studerat just performing arts. Deras i det 
här sammanhanget mest intressanta verk kom i slutet av 1970-talet (Throsby & 
Withers, 1979). De knyter an till det gap som Baumol och Bowen konstaterade, 
men anser att dessa överdrivit krisen. Stigande inkomster och ökad fritid kunde 
förbättra situationen, menar de (op cit, s 291 f). Alla tror dock inte att ökad fritid 
skall lösa några problem. Burenstam Linder (1970, s 101 ff) menar till exempel 
att stigande levnadsstandard leder till en ökad tillgång på konsumtionsvaror och 
att den tid som åtgår till konsumtionen av dessa skulle gå ut över konsumtionen 
av kulturaktiviteter. 
 
Throsby och Withers motsätter sig inte offentligt stöd till performing arts om 
detta antingen kan motiveras med en förbättrad marknadseffektivitet genom ökat 
utbud eller någon form av ansvarstagande för nationens kulturella liv. Författar-
na avslutar sin bok med att presentera den egna synen på hur man skall komma 
till rätta med de ekonomiska problemen inom performing arts. De efterlyser en 
utbildning som syftar till att öka förståelsen och intresset för konst, men de 
tvingas konstatera att varken privata eller offentliga bidragsgivare velat satsa så 
långsiktigt (op cit, s 302). 
 
Frey och Pommerehne har i flera arbeten ifrågasatt rimligheten i den omfattande 
subventioneringen av performing arts (t ex Frey & Pommerehne, 1989). Pom-
merehne (1991) har i en artikel påvisat att en viss operafestival knappast behöv-
de offentligt stöd. Biljetterna såldes till ett så lågt pris att efterfrågan långt över-
steg utbudet. Löner och ersättningar var dessutom påtagligt högre än brukligt. I 
ett senare arbete har Frey (1996) sett de många festivalerna som ett sätt att be-
tvinga det han kallar ”Baumol’s disease”, det vill säga det ökande gapet mellan 
kostnader och intäkter. Förklaringen skulle vara att festivalerna fick låga marg-
inalkostnader och kom undan en del samhälleliga och fackliga restriktioner. Det 
skulle också vara lättare att ordna sponsring för attraktiva projekt. En annan för-
fattare (DeBoer, 1985) diskuterar om utvecklingen av populärmusiken från stor-
band till rock’n roll skulle vara ett symptom på Baumols sjukdom. 
 
Vid sidan av de här nämnda författarna finns ett stort antal som främst uppehåll-
er sig vid frågan om offentligt stöd till konsten och den eventuella lämpligheten 
i ett sådant stöd (till exempel Dedekam, 1992; Peacock, 1994; Roussel, 1996; 
Towse, 1994). Från senare tid kan ett betydelsefullt översiktsverk av Heilbrun 
och Gray (1993) med inriktning på USA-förhållanden nämnas. Karaktäristiskt 
för nationalekonomerna är att deras fokus inte ligger på de enskilda producenter-
nas situation utan att man mer inriktat sig på branschförhållanden eller på de 
samhälleliga konsekvenserna av olika former av stöd till konsten. Det finns dock 
även nationalekonomer som åtminstone delvis fokuserar konstproducenten (till 
exempel Frey & Pommerehne, 1990; Wahl-Zieger, 1978). 
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Företagsekonomernas intresse är av senare datum. På utländsk mark finns ett 
stort antal företagsekonomer som inriktat sig mot konst och kultur. En betyd-
ande del av den företagsekonomiskt inriktade forskningen på området hör hem-
ma inom området marknadsföring. Kotler (1967) måste ha varit något av en 
pionjär när han konkret tog upp konstproducerande organisationer i sin grund-
läggande bok i marknadsföring. Kotlers tidiga belysande följdes sedan av mer 
specialiserade arbeten som var direkt inriktade på marknadsföring av konstnärlig 
verksamhet. Adizes (1975) tar avstånd från tanken på en kundorienterad konst. 
Han menar att det istället skall handla om att utveckla mottagarna så att de blir 
beredda att acceptera den konstnärliga produkt som producerats. Tidigt ute var 
också praktikern Keith Diggle. Han har i ett antal arbeten poängterat att det är 
skillnader mellan marknadsföring av konst och vanlig marknadsföring (till ex-
empel Diggle, 1971, 1976, 1994). Hans grundtanke är att produkten måste ac-
cepteras som den är och att marknadsföringens uppgift då blir att ordna fram den 
publik eller de köpare som konstnären behöver komma i kontakt med. Ett tidigt 
exempel från akademien utgör samlingsverket Mokwa, Dawson och Prieve 
(1980). Även där är en bärande tanke att marknadsföring och konstnärens ut-
formning av produkten inte får ha något samband (Se till exempel Mokwa, 
Nakamoto & Enis, 1980, s 15). Hirschman (1983) är på samma linje och påpek-
ar i en ofta citerad artikel att det traditionella marknadsföringsbegreppet inte 
fullt ut kan tillämpas på konstnärliga produkter eftersom konstnärligt skapande 
inte nödvändigtvis behöver vara inriktat på annat än konstnärens ego eller på 
vad som är betraktat som värdefullt av folk i branschen. Holbrook och Zirlin 
(1985) menar att konsumentforskare inte i tillräcklig utsträckning uppmärksam-
mat den estetiska filosofin och går därför i en lång uppsats igenom tänkbara filo-
sofiska bidrag till studiet av ”consumer esthetics in nonprofit arts marketing” 
(op cit, s 3). De diskuterar innebörden av begrepp som konstverk, konstnärligt 
skapande och estetisk bedömning. Detta kopplas till företeelser som såväl popul-
ärkultur och finkultur som kundorientering och produktorientering. Holbrook ut-
trycker sedan tillsammans med en annan författare (Holbrook & Day, 1994) stor 
förståelse för att konstnärlig produktion måste vara produktorienterad. I ett över-
siktsverk om marknadsföring av konst och kultur har Colbert, Nantel och Bilo-
deau (1994) tydligt anslutit sig till uppfattningen att den konstnärliga produk-
tionens utformning inte hör till marknadsföringens domäner (op cit, s 14). Ex-
empel på andra verk av mer allmän karaktär är Scheff och Kotler (1996a, 
1996b). Inriktade på teater eller performing arts i allmänhet är exempelvis 
Hilger, (1985), Kotler och Scheff (1997) samt Uusitalo och Korhonen (1986). 
Det finns också en rik flora av litteratur om marknadsföring av museer (Se till 
exempel Kotler & Kotler, 1998; McLean, 1997; Moore, 1997; Zimmer, 1996). 
 
Från svensk mark finns också exempel. Guillet de Monthoux (1993) dristar sig 
rent av att påstå att företagande är konst och företagsledning estetik. Företags-
ekonomen skulle ”med konstens och estetikens hjälp [kunna upptäcka] menings-
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fulla mönster i mänskligt handlande” (op cit, s 3). Som ett exempel nämner 
Guillet de Monthoux marknadsföraren som med ”konstnärlig lyhördhet” kan 
förstå vilka behov företaget har att tillfredsställa (op cit, s 2). I ett senare verk 
har Guillet de Monthoux (1998) mer specifikt behandlat vad han själv kallar 
”konstföretag”. Han reflekterar över konstens företagsvillkor med avstamp i 
Kants upplysningsfilosofi, Nietzsches dionysiska projekt och Schopenhauers 
tankar. 
 
Björkegren har i flera verk belyst de kulturproducerande företagen. En studie 
handlade om litteraturproduktion (Björkegren, 1990). Han har behandlat filmbo-
lagens verksamhet (Björkegren, 1994) men också andra vinstinriktade kulturfö-
retag och kopplat detta till estetisk teori (Björkegren, 1992). Man kan säga att 
merparten av de företag som Björkegren intresserat sig för i någon mening an-
knyter till det populärkulturella området. 
 
I en avhandling på området konst och företagande har Björkman (1998) studerat 
vad han benämner ”auraproduktion” inom ett svenskt möbelföretag. Björkman 
finner att gränsen mellan konst och företagande är oklar. Han ser likheter i hur 
aura skapas inom konstvärlden och företagsvärlden och konstaterar vidare att 
värdeskapande inte bara är kopplat till materialanvändning och produktionspro-
cess utan också till den auraproduktion som sker i media, på museer och i priv-
ata hem. I en annan avhandling har Stenström (2000) studerat föreställningar om 
konst och företagande. Det är främst organisations- och ledarskapsperspektivet 
som behandlas av henne. I fokus står det Stenström kallar företagens estetiser-
ing, ledarskapets romantisering samt konstens ekonomisering. Wetterström 
(2001) har studerat Operan i Stockholm. Hennes arbete handlar ytterst om konst-
en att driva och leda konstnärliga verksamheter och om problemen att förena 
estetisk bedömning och ekonomisk värdering. 
 
Flera doktorsavhandlingar är också under arbete: Köping (2002) har inriktat sig 
på förhållanden inom en symfoniorkester och Lundborg (1997) har teaterinrikt-
ning och belyser hur en teater organiserar sig när den producerar föreställningar. 
Ytterligare ett antal projekt inom ramen för ”Aesthetics, Art and Enterprise” på-
går på Stockholms universitet. Här sker också ett samarbete med Kungliga tek-
niska högskolan och Handelshögskolan i Stockholm.3 
 
Eftersom en stor del av den konstproducerande verksamheten sker i organisa-
tioner utan direkta vinstkrav är den relativt omfattande forskningen och floran 
av artiklar och översiktsverk kring ”nonprofits” också relevant. Om vi håller oss 
till marknadsföringslitteraturen torde det hela ha börjat med en omdiskuterad 
artikel av Kotler och Levy (1969). Den första egentliga textboken på området 
                                           
3 En översikt av detta finns tillgänglig på http://www.fek.su.se/index_exp.html [30 oktober 2001]. - Se sedan 
under forskningsområden och därefter under Aesthetics, Art and Enterprise! 
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hade också Kotler (1975) som författare. Från en något senare tid kan ett stort 
antal verk nämnas (till exempel DiMaggio, 1986; Hannagan, 1992; Kotler & 
Andreasen, 1991; Lovelock & Weinberg, 1984; Powell, 1987). En del av dessa 
har också kommit ut i flera upplagor. Hos de angivna författarna finns också ex-
emplifieringar från det konstnärliga området. 
 
Det finns vidare litteratur om sponsring, varav en del handlar specifikt om 
sponsring av konst och kultur. Engelskspråkig litteratur om sponsring hittas ofta 
under andra etiketter, exempelvis ”event marketing”, ”public relations” eller 
”fundraising”. I den tyskspråkiga litteraturen ger däremot arbetenas titlar mer 
direkta signaler till sponsring. Ett omfattande sådant arbete är (Strachwitz & 
Toepler, 1993) som innehåller över 40 artiklar i ämnet av olika författare. Ett an-
nat tyskspråkigt arbete, Bruhn (1998), föreligger i sin tredje upplaga. Bruhn gör 
en ambitiös genomgång av sponsring som en komponent i företagens konkurr-
ensmedelsmix. Hans litteraturlista omfattar 24 sidor varav den helt dominerande 
delen avser tyskspråkigt material. Bruhn själv har bidragit med över trettio titlar. 
Ofta ses dock sponsringen ur sponsorns synvinkel (till exempel Bruhn, 1998; 
Lange, 1996). Många arbeten vänder sig närmast till praktiker (till exempel 
Grönkvist, 1985, 1999; Roos & Algotsson, 1996; Turner, 1989; Wragg, 1994). 
Olkkonen (1999, s 19 f) har också konstaterat att den akademiska litteraturen 
endast i begränsad utsträckning intresserat sig för sponsring. Det som finns skul-
le sedan vara påtagligt normativt inriktat och utan teoretiska referensramar. Olk-
konen framhåller vidare den befintliga forskningens ensidiga inriktning på 
sponsorn. (op cit, s 93 f) Ett av få undantag utgörs av en svensk studie (Khakee 
& Lidström, 2000) som bland annat inriktats på orsaker till att kulturorganisa-
tioner söker sponsringsmedel och konsekvenserna av detta. Även rena gåvor 
utan krav på formell motprestation har belysts. Himmelstein (1997) ägnas till 
exempel helt åt gåvor. I ett tyskt samlingsverk (Braun & Braun, 1993) finns ett 
antal bidrag om mecenatskap. Andra författare som exempelvis Wragg (1994) 
och Bruhn (1998) diskuterar skillnaden mellan sponsring och gåvor. Gåvor finns 
även belysta hos en del nationalekonomer som exempelvis Throsby och Withers 
(1979). Den litteratur som behandlar de samhälleliga bidragen till konst och 
kultur har som nämnts oftast inte den mottagande organisationens intressen i 
fokus, men i större eller mindre utsträckning kan mottagarsynpunkter komma in 
även här. Sponsring finns också behandlad i litteratur på olika delområden inom 
nonprofits. Inte minst inom den tidigare nämnda litteraturen om museer finns 
många exempel. ”Fundraising” ägnas som nämnts en hel del uppmärksamhet. 
Området behandlas tämligen utförligt i åtskilliga verk om non-profits (till ex-
empel Kotler & Andreasen, 1991), men det finns också speciallitteratur som helt 
är inriktad på ”fundraising” (till exempel Taylor, 1995). Litteratur om turism 
och regional utveckling berör ibland kulturverksamhet. Brulin och Nilson (1997) 
för exempelvis en intressant diskussion om varför vissa konstverk förmår att bi-
dra till en laddning av den regionala identiteten. De undrar hur det kommer sig 
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att alla Parisbesökare känner att de skall ha sett Mona Lisa men att den unika 
medeltida skulpturen Öjamadonnan, som finns på Fornsalen i Visby, trots sin 
skönhet inte upplevs som ett måste (op cit, s 25 f). 
 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Redan i avhandlingens titel finns ett par begrepp som kräver en precisering: 
konst, marknad, resursanskaffning och konstnärlig produktion. Men även cent-
rala begrepp som bland annat publik, kunder, repertoar och repertoararbete 
måste definieras. Jag börjar med konst och konstnärlig produktion. 
 
Enligt Svensk ordbok (1986) skulle konst vara ”verksamhet som syftar till att 
hos människor framkalla särskilda sinnesintryck som ger upphov till känslo-
mässig eller tankemässig inlevelse som vanl. innebär ngt slags högre njutning”4. Vad 
detta i detalj innebär kan man ha olika uppfattningar om. Frey (1994, s 7) säger 
bland annat att begreppet konst är dynamiskt och definierat av individuella akt-
örer, inte utifrån yttre faktorer eller av konstexperter. Jag ansluter mig dock till 
den mer precisa definition som Holbrook och Zirlin (1985) använder:  

 
An object is an artwork if and only if someone claiming membership in the artworld 
thus classifies it (op cit, s 9) 
 

Konstnärlig produktion handlar då om att framställa sådan konst. På det sättet 
behöver jag inte själv ta ställning till om något är konst eller inte. Trots detta kan 
det finnas gränsfall. Ett konstmuseum eller ett galleri producerar visserligen inte 
själva konstföremålen, men de kan sägas erbjuda en tjänst med koppling till 
konstvärlden. Jag vill därför räkna även detta till konstnärlig produktion. Ett lik-
nande resonemang kunde möjligen föras om bibliotek där man kan låna skönlitt-
eratur eller andra ställen där konstprodukter tillhandahålles. En möjlighet hade 
varit att istället för konstnärlig produktion använda uttrycket ”kulturproduktion”. 
I vissa sammanhang skulle detta mer allmänna uttryck bättre ha speglat den akt-
uella företeelsen. Jag kunde förvisso ha använt båda dessa uttryck men för att få 
en mer enhetlig terminologi har jag bestämt att genomgående använda ett och 
samma uttryck. Eftersom jag är primärt intresserad av just konstnärlig produk-
tion har jag valt att tala om ”konstnärlig produktion” även när det kanske skulle 
ha varit naturligare med kulturproduktion. 
 
Den som bedriver konstnärlig produktion kallar jag för konstproducent. Konst-
producenten kan antingen vara en organisation eller en enskild konstnär. Den 
sistnämnde blir med andra ord att se som egenföretagare. En liknande indelning 

                                           
4 Svensk ordbok anger kärnbetydelsen med vanlig stil och definitionstillägget med mindre stil. 
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görs av Frey (1994, s 9). Han talar om ”Self-employed artists” och ”Artists in 
organisation”. 
 
Så var det begreppen kunder, publik och marknad. En kund köper något av någ-
on. Det är relativt oproblematiskt när köpet till exempel avser en tavla av en 
bildkonstnär. Om vi däremot skulle se till teaterns eller musikens värld blir det 
en smula mer komplicerat. Vi har då också något som kallas publik. Med publik 
avser jag de åskådare eller åhörare som närvarade vid en föreställning eller ett 
evenemang i allmänhet. När en teater själv arrangerar sina föreställningar kan 
publiken bestå av idel kunder. Så är det dock förmodligen inte så ofta. En del av 
publiken kan utgöras av personer som inte själva betalt för att se en viss före-
ställning. Kunden behöver med andra ord inte själv se föreställningen utan det 
räcker med att man träffar någon form av köpeavtal med teatern. Om teatern inte 
själv arrangerar utan begränsar sig till att producera kan vi ha samma situation. 
Kunden är då exempelvis en teaterförening och publiken är kundens kunder. 
Teatern kan dock lika litet som ett vanligt företag bortse från effekten av att 
kunden inte kan sälja produkten vidare. Svårsålda produkter hämmar rimligen 
lusten till nya inköp. 
 
Vad innebär då begreppet marknad? I litteratur på konstområdet förefaller det 
som att marknad och potentiell publik eller potentiella kunder i allmänhet skulle 
ses som samma sak. Det är dock inte vanligt att man gör explicita definitioner av 
vad man mer precist menar. Ett problem kan dock vara skillnader i synen på vad 
som är att betrakta som potentiella kunder. Diggle (1994, s 26 f) talar om två 
olika skolor. Den ena skulle betrakta marknaden som begränsad till ”an avail-
able audience” medan den andra, som Diggle själv är en del av, vill vidga be-
greppet till att även omfatta ”an unavailable audience”. Även den andra riktning-
en begränsar dock sitt marknadsbegrepp till det aktuella upptagningsområdet. 
Skillnaden mellan skolorna skulle enligt Diggle ligga i synen på vilka skyldig-
heter som en konstproducent med samhälleligt stöd skulle ha. Han menar att det 
är en moralisk skyldighet att vända sig även till dem som ännu inte är frälsta för 
kultur. 
 
För icke vinstdrivande organisationer efterlyste Kotler (1980) tidigt ett mer vid-
sträckt marknadsbegrepp. Samma önskemål uttrycks senare hos exempelvis 
Lovelock och Weinberg (1984) samt Kotler och Andreasen (1991). Det nya 
marknadsbegreppet skulle även omfatta hanterandet av organisationernas finans-
iering. Också Colbert, Nantel och Bilodeau (1994, kap 3) vill betrakta finansier-
ingen på detta sätt. De urskiljer fyra delmarknader: konsumenterna, återförsälj-
arna, anslagsgivande myndigheter samt sponsorer och andra bidragsgivare. 
Gummesson (1995, s 130) nämner också den egna personalen. Detta borde dock 
vara rimligt att utvidga till att omfatta även den personal som man har ett pot-
entiellt intresse av att rekrytera. Wymer och Brudney (2000) menar att konst-
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museer har två primära marknader: kunder och bidragsgivare. Till den senare 
gruppen räknar de oavlönad arbetskraft som alltså ger bort tid. Ett delvis likartat 
synsätt finns hos Lyon (1974) Hon påpekar speciellt att det rör sig om en ut-
bytesrelation även i de fall skådespelare eller andra arbetar för låg eller obefint-
lig ekonomisk ersättning. På något sätt måste alltså den av henne studerade 
teatergruppen kompensera de medverkande. Utifrån detta resonemang ser jag 
alla som disponerar resurser som kan bli till inkomster för konstproducenten 
som en del av marknaden. Det gäller inte bara kunder av olika slag utan även 
personal och olika former av finansiärer. I min studie räknas alltså exempelvis 
anslagsgivande politiker och deras representanter bland tjänstemän och i styrels-
er till konstproducentens marknad. 
 
De som disponerar resurser som kan bli till inkomster för en konstproducent ut-
gör alltså denna producents marknad. Resurser kan ses som en förutsättning för 
alla former av produktion. Resurser kan antingen vara monetära eller bestå av 
varor (materiella resurser) och tjänster (immateriella resurser). I mitt arbete gör 
jag dock ingen skillnad på dessa typer och jag använder sålunda samlingstermen 
resurser. Resursanskaffning är alla de åtgärder en producent vidtar för att skaffa 
förutsättningar för att producera. Åtgärderna riktar sig alltså mot alla som dis-
ponerar resurser som kan vara åtkomliga för producenten. Det kan röra sig om 
kunder, arbetskraft och finansiärer av olika slag. Åtgärderna i sin tur kan vara av 
relationsskapande karaktär, men kan också gälla exempelvis produktens utform-
ning.  
 
En stor del av den konstnärliga produktionen sker i icke vinstdrivande form. Det 
går sålunda inte att attrahera finansiärer utifrån deras förhoppningar om vinst. I 
och för sig kan en sponsor nå ekonomisk lönsamhet genom sina finansiella in-
satser, men dessa vinster genereras inte hos konstproducenten även om denna 
producent är en förutsättning för att vinsterna skall uppstå. Normalt är en stor 
publik gynnsam för sponsorn, men egentligen handlar det om den vunna upp-
märksamheten i den av sponsorn önskade målgruppen. En produkt kan utformas 
så att sponsringssökandet underlättas. Andra projekt kan kanske inte genomföras 
därför att de inte är attraktiva för de tänkbara sponsorerna. Produkten kan också 
utformas så att den attraherar de anslagsgivande politikerna. Detta kan, förutom 
genom det politiskt opportuna, ske genom att nå ut till många människor eller 
genom att nå en speciell kategori av människor. För exempelvis en teater skulle 
många människor vara detsamma som stor publik. Stor publik är också ur re-
sursanskaffningssynpunkt intressant på ett annat sätt: biljettintäkterna. Men en 
produkts utformning kan också vara av avgörande betydelse för rekrytering av 
medverkande konstnärer hos konstproducenten. Skådespelare, musiker, dirigent-
er och regissörer vill arbeta med något som intresserar och stimulerar dem. Detta 
kan vara något annat än det som attraherar en stor publik. Att ta hänsyn till så-
dant kan sägas höra till resursanskaffningen. 
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Konstproducenten erbjuder marknaden en produkt eller en kombination av pro-
dukter. För teatrar och orkestrar handlar det ofta om att erbjuda just en sådan 
kombination, en repertoar. Enligt Svensk ordbok (1986) är en repertoar de 
”pjäser som en teater ger under en viss säsong”. Man kan alltid diskutera vad 
som hör till en teaters repertoar. Jag väljer emellertid att enbart se till de uppsätt-
ningar som ingår i det reguljära och långsiktigt planerade utbudet för en konst-
producent. 
 
Nästa begrepp är repertoararbete. Repertoararbetet kan ses som en process med 
många aktörer och ett stort antal aktiviteter och faktorer med inverkan på vad 
som blir den slutliga repertoaren. Med repertoararbete avses alla de aktiviteter 
som exempelvis en teaters aktörer utför i samband med att en repertoar växer 
fram. Redan vid en explorativ intervju med teaterchefen på Norrbottensteatern5 
insåg jag att repertoarbeslutet inte bara omfattade val av pjäser utan i allmänhet 
också val av regissör, scenograf och åtminstone ungefärlig rollbesättning. Det 
sistnämnda är viktigt när det gäller att avgöra om teatern har personella resurser 
att sätta upp en viss pjäs. Även resonemang om budgetramar för olika produk-
tioner hör principiellt hit. Till repertoararbetet räknas vidare överväganden om 
tidpunkten för en konsert eller när en viss teaterproduktion skall spelas. Åtminst-
one i vissa fall kan valet av spelplats också ingå. 
 
Med en konstproducents aktörer avses enskilda befattningshavare hos produc-
enten samt grupper eller organ med ett institutionaliserat inflytande över reper-
toararbetet. Därutöver tänker jag mig att det finns aktörer utanför producenten 
som kan ha inflytande på den aktuella processen. 
 
Repertoararbetet är alltså de aktiviteter som exempelvis en teaters aktörer utför i 
samband med utformningen av repertoaren. En aktivitet kan till exempel utgöras 
av att man säger något på ett sammanträde eller över en kopp kaffe. Det kan 
också vara att man pratar i telefon med någon eller skickar ett meddelande. En 
aktivitet kan också utgöras av att man låter bli att göra något som man kan eller 
förväntas göra. 
 
Repertoararbetet skall alltså leda fram till en färdig repertoar. I praktiken torde 
ett antal olika faktorer avgöra repertoarvalet. De inblandade aktörerna måste 
rimligen var för sig ha en önskan om att repertoaren skall bli bra. Ett problem är 
emellertid att bra inte nödvändigtvis betyder samma sak för alla. Vid sidan av 
skillnader i den konstnärliga bedömningen och rent personliga mål kan man 
också ha olika uppfattning om hur man skall förhålla sig till stadgar och andra 
signaler från uppdragsgivarna. I litteraturen ges många exempel på att man inom 

                                           
5 Intervju med Norrbottensteaterns chef, 4 maj 1994 
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konstnärlig produktion hyser en viss skepsis gentemot marknaden eller mot att 
tillgodose kund- eller publikönskemål. Se till exempel Fay, (1988), Furhammar 
och Åhlund (1993) samt Vännerna berättar (1995)! I en skrift från Statens kult-
urråd (1991, s 24 f) där man säger att marknadsföring är något annat än mark-
nadsanpassning uttrycks också tanken att konstnären skall vara fri och obunden 
och skapa konst utan att snegla på vad som skulle bli omtyckt. Även Throsby 
och Withers (1979, s 293 f) betonar att de, trots att de framhåller att offentliga 
anslagsgivare måste kontrollera att pengarna används på rätt sätt, inte förespråk-
ar en statlig kontroll av konstnärliga förhållanden. Tvärtom ser de en sådan 
kontroll som ett hinder för en av konstens uppgifter, den att framföra samhälls-
kritik. Holbrook och Day (1994) har sett en tendens till produktorientering och 
finner detta vara i sin ordning: ”When art goes commercial, it dies.” Gold (1983) 
konstaterar dock att alla konstproducenter i någon mening långsiktigt är tvungna 
att ”adapt to box office realities”. Under förutsättning att det finns finansiärer 
som inte kräver stor publik blir emellertid biljettförsäljningen mindre viktig. Det 
är dock möjligt att finansiärer tänker sig något i utbyte. Strachwitz (1993, s 15) 
påminner också om det gamla ordspråket: „Wes brot ich eß’, des Lied ich sing”6 
och exemplifierar med förhållandena under Hitlertiden. Kolb (2000, s 7), som är 
professor i Business and Management vid ett amerikanskt universitet men också 
verksam i England, påtalar att speciellt producenter inom performing arts med 
stora fasta kostnader måste lägga ned mycket arbete på att dra in pengar för att 
betala för sin infrastruktur. Detta skulle leda till att man satsade mer på kontakt-
erna med anslagsgivare, företag och bidragsgivare än på att marknadsföra sig 
mot konsumenterna. Kolb menar att finansiärerna ställer upp med resurser för att 
detta tjänar deras specifika intressen (op cit, s 8). 
 
När konstproducenter medvetet eller omedvetet anpassar sig efter publikens, 
kunders eller finansiärers önskningar kallar jag det för en anpassning till mark-
nadens krav. En sådan anpassning innebär alltså inte bara att man ger kunden el-
ler publiken det som önskas utan också att man till exempel lever upp till poli-
tikernas mer eller mindre uttalade krav och önskemål. Att tillgodose denna 
marknads krav skulle ur ett företagsekonomiskt perspektiv innebära att den lev-
ererade kvaliteten var god, att man exempelvis valde bra pjäser på en teater. 
Kvalitet skulle då vara detsamma som kundupplevd kvalitet. 
 
Att säga att det här med kvalitet bara skulle handla om kundupplevd kvalitet 
vore dock märkligt eftersom det knappast är så man tänker i branschen. Men hur 
ser då jag på konstnärlig kvalitet? Det har redan framgått att något blev att be-
trakta som konst om någon som gjorde anspråk på att tillhöra konstvärlden an-
såg att det rörde sig om konst. Konstnärlig kvalitet har i alla fall på något sätt 
med konstvärldens bedömning att göra. Konstens krav blir onekligen ett svår-

                                           
6 Dens bröd jag äter, dens sång sjunger jag. 
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fångat begrepp som olika aktörer ger olika betydelse. Synen på vad som är 
konstens krav är med andra ord något som inte har en fast och entydig innebörd. 
Rimligen måste dock konstproducenternas egna och deras kollegors uppfattning-
ar vara av speciell vikt (Jämför Holbrook & Zirlin, 1985, s 29 ff). 
 
Ytterligare några begrepp kan kräva en precisering. Jag avser ordparet finkultur-
populärkultur och performing arts. Kring dessa begrepp förs dock en tämligen 
utförlig diskussion i nästa avsnitt och begreppens innebörd får därmed sägas bli 
inringade. 
 
 
1.4 Problemområdet 
 
Konstnärlig produktion kan bedrivas av enskilda och av organisationer. Sådan 
produktion kan vara mer eller mindre kostnadskrävande. Förutom att de utöv-
ande konstnärerna måste kunna klara sitt uppehälle krävs diverse insatser för att 
produktionen skall kunna genomföras. Exempelvis måste bildkonstnärer ha färg 
och dukar; teatergrupper tillgång till scen, kostymer, belysning, transporter och 
kanske extern personell kompetens. En orkester behöver instrument och noter. 
Tillgång till monetära resurser, det vill säga pengar, kan lösa  problemen. Dessa 
resurser kan komma från köpare om det till exempel gäller bildkonst eller skön-
litteratur och från publiken om det gäller performing arts eller film. Ett annat sätt 
att finansiera verksamheten är genom olika former av bidrag, exempelvis kom-
munalt stöd. Ibland möjliggöres produktionen genom att någon kostnadsfritt 
ställer materiella eller immateriella resurser till förfogande. Det kan till exempel 
röra sig om gratis färg, rätten att disponera en scen, transporttjänster eller arbets-
insatser. Under förutsättning att konstproducenten får precis det önskade är detta 
stöd lika värdefullt som monetära resurser. En stor fördel med monetära resurser 
är annars den större flexibilitet som dessa erbjuder. I det fortsatta kommer jag 
dock inte att göra skillnad på monetära och icke-monetära resurser. Jag kommer 
sålunda att genomgående använda termen ”resurser”. 
 
Resurser är alltså en förutsättning för konstnärligt skapande. En enskild konstut-
övare kan naturligtvis helt eller delvis försörja sig på något annat och arbeta med 
sin konst utanför sedvanlig arbetstid. En diskussion kring vad som är lämpliga 
arbeten för en sådan konstutövare finns hos Michaels (1983, kap 8). Att söka sig 
andra försörjningsmöjligheter kan alltså vara ett sätt för konstnären att få ut-
forma konsten efter egen uppfattning utan att behöva tänka på att någon skall 
vilja betala för den aktuella konstnärliga produktionen. Detta behandlas av flera 
författare, exempelvis Throsby (1994) och Wassall och Alper (1990). 
 
En konstproducerande organisation eller enskild konstutövare som inte kan 
skaffa fram erforderliga resurser måste, precis som andra företag, när möjlighet-
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erna till bantning av kostnaderna uttömts lägga ned verksamheten. Ett alternativ 
till att skaffa resurser utifrån vore att låta de medverkande helt eller delvis ordna 
sin försörjning på annat sätt. Guillet de Monthoux (1993, s xvii-xx) har belyst ett 
sådant förfaringssätt när han redogör för hur man i en sydfransk by kunde ge-
nomföra en uppsättning av operan ”Figaros bröllop” med internationella sång-
are, professionell orkester och lokala medverkande med en budget på 60 000 
francs. 
 
Andra exempel på att de medverkande får försörja sig på annat är amatörteatrar 
och orkesterföreningar. Men även i dessa fall behövs resurser till annat än löner. 
All konstproducerande verksamhet kan alltså sägas vara beroende av att någon 
ställer resurser till förfogande. Denna någon kan som nämnts vara konstutövaren 
själv, men också kunder (exempelvis teaterbesökare och arrangörer eller konst-
köpare), anslagsgivare, sponsorer eller bidragsgivare. Man kan alltså se det som 
att konstproducenter, precis som icke vinstdrivande organisationer i allmänhet, 
har att marknadsföra sig inte bara gentemot sin publik, utan också mot sina 
andra potentiella finansiärer. Ett sådant synsätt finner vi exempelvis hos Kotler 
(1980) och Kotler och Andreasen (1991). 

 
The second consequence of an organization's donative status is that the marketing task 
is doubled. Not only do marketers have to plan programs aimed at final consumers, they 
must also consciously plan strategies to ensure continued – and preferably increased – 
outside support. _ _ _ Thus, nonprofits must arrange marketing strategies for resource 
attraction as well as resource allocation. (Kotler & Andreasen, 1991, s 21 f) 
 

En liknande tanke finns hos Gummesson (1995, s 130). Han exemplifierar med 
att man kan anlägga tre perspektiv på ett museums marknadsföring: mot besök-
are, finansiärer och den egna personalen. Colbert, Nantel och Bilodeau (1994) 
nämner dock inte personalen, men utvecklar ändå tanken att man har att mark-
nadsföra sig mot såväl olika typer av kunder som mot finansiärer av olika slag. 
 
Hos Wahl-Zieger (1978) ses istället privata och offentliga finansiärer som kor-
rektiv till marknaden. Finansiärerna skulle kunna utöva öppen eller förtäckt cen-
sur (op cit, s 49 ff), men också ge konsten den nödvändiga friheten (op cit, s 
244). För Wahl-Zieger skulle finansiärernas insatser närmast vara att betrakta 
som inskränkningar av konsumenternas suveränitet på en annars fri marknad.  
 
Wahl-Ziegers synsätt har relevans utifrån ett nationalekonomiskt marknadsper-
spektiv med inriktning på de samhälleliga konsekvenserna av stöd till konsten. I 
mitt arbete är dock fokus ett annat. Redan av den inledande bakgrundsbeskriv-
ningen framgick att det här arbetet är inriktat på hur resursanskaffningen påverk-
ar det som händer hos en konstproducent. Som jag ser det kan denna producent 
få resurser från i princip fyra håll: från kunder, från anslagsgivande myndigheter 
eller från privata sponsorer och bidragsgivare samt från den egna personalen 
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eller oavlönad arbetskraft. Det förefaller också som om ovanstående beskriv-
ningar av ett marknadsföringsarbete som riktar sig åt olika håll är rimliga. En 
marknad skulle enligt det här synsättet inkludera alla, enskilda och organisation-
er, som disponerar resurser som kan bli till inkomster för konstproducenten. I 
någon mening är alltså också finansiärerna och personal jämte frivilliga att se 
som kunder trots att de köper något helt annat än vad de enskilda konsumenterna 
gör. Stat och kommun kan alltså med sina anslag sägas köpa någon form av 
samhällelig måluppfyllelse. Ett extremt exempel kan hämtas från det forna Öst-
europa. Björkegren (1992, s 54) konstaterar att det där inte var nödvändigt för 
konsten med ett kommersiellt värde. Konsten skulle istället ha ett politiskt värde 
och finansiären krävde politisk avkastning. Privata finansiärer kan naturligtvis 
satsa pengar i kommersiella kulturprojekt och räkna med att dessa skall bli lön-
samma. Den typen av finansiering av filmprojekt finns också beskriven hos 
Björkegren (1992, kap 6). I nonprofits får de privata finansiärerna en annan roll. 
De blir där sponsorer eller bidragsgivare utan direkta krav på motprestation. I 
båda fallen torde dock finansiären köpa uppmärksamhet och goodwill. Personal 
och ideellt arbetande måste också få något i utbyte för sina arbetsinsatser. De an-
ställda får visserligen ekonomisk ersättning, men de måste också få sådant som 
arbetsglädje, erkänsla, personlig utveckling och kamratskap. För att attrahera 
ideellt arbetande är konstproducenten tvungen att ge sådana icke-monetära före-
teelser i utbyte. Därigenom kan såväl personal som frivilliga ses som en sorts 
kunder. Det hela kompliceras dock av att dessa personer faktiskt också medverk-
ar i konstnärlig produktionen. De sitter så att säga på två stolar. 
 
Hur påverkas då en konstproducent av att vara beroende av att skaffa resurser 
till den konstnärliga produktionen? Björkegren (1992, s 54) konstaterar att det i 
vår del av världen ”står konstnärerna fritt att göra vad de vill, även om de måste 
tänka på sina konstverks kommersiella värde om de vill försörja sig på sin 
konst”. Man skulle kunna tänka sig att denna komplikation leder till att produkt-
ers utformning blir sådan att den attraherar potentiella medverkande, efterfrågas 
av köpare och/eller blir intressanta för finansiärer. Ring (1999) har hävdat att 
”teatercheferna lutar sig mot det välkända”, vilket skulle leda till att den nya 
dramatiken hamnade på undantag. Man skulle satsa på ”det gångbara istället för 
det djärva” – allt för att öka biljettintäkterna (ibid). Om konstproducenter an-
passar sin produkt efter sådana förhållanden har vi en konflikt med tanken på 
konstens frihet.  
 
Utrymmet för konstens frihet varierar. Viss konstnärlig produktion, så kallad 
populärkultur, vänder sig till en stor grupp köpare och här finns en strävan efter 
att produkten skall bli omtyckt av många (Holbrook & Zirlin, 1985, 27 ff). Att 
den verkligen blir det är emellertid inte säkert. Denna strävan efter popularitet 
behöver dock inte betyda att alla populärkulturens utövare saknar konstnärlig 
ambition och enbart tänker på vad som skall sälja framgångsrikt (Jämför exemp-
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elvis Furhammar & Åhlund, 1993). Det kan också finnas olika syn på avväg-
ningen mellan konst och marknad inom en organisation med konstnärlig produk-
tion. Ledningen kan mer än de konstnärligt verksamma vara inriktad på att till-
godose kundönskemål. Ett exempel kunde vara skivbolaget och dettas artister. 
Man brukar också säga att populärkultur är kultur på publikens villkor (Björke-
gren, 1992, s 56). 
 
Finkultur är i sin tur ett tämligen oprecist begrepp som avser ”kulturen hos bild-
ade eller borgerliga samhällsskikt” (Finkultur, 1991). Ursprungligen hade term-
en en ironisk innebörd (ibid). Någon sådan innebörd finns dock inte i min an-
vändning av begreppet. I engelsk terminologi motsvaras finkultur av high cul-
ture. Vad som i praktiken räknas till finkultur är omtvistat. Vi torde ha en stor 
gråzon. Enligt Holbrook och Zirlin (1985, s 27 ff) handlar finkultur om konst-
närlig produktion riktad mot en smalare grupp, mot de mest förfinade och kun-
niga smakdomarna bland vilka konstnärerna själva ingår. Författarna framhåller 
vidare att ett karakteristikum för finkultur skulle vara att den syftar till insiktsfull 
upplevelse. Men hos Holbrook och Zirlin (ibid) handlar det egentligen inte om 
antingen finkultur eller populärkultur utan snarare om ett kontinuum där konst-
produkter av olika slag kan placeras in.  
 
Inom finkulturen sker sålunda produktionen mer på konstnärens villkor, men 
någon absolut konstens frihet finns knappast heller där eftersom en större eller 
mindre hänsyn måste tas till kundernas eller finansiärernas uttalade och outtal-
ade önskemål. Visserligen kan det kanske vara så att köparen paradoxalt nog 
inte vill att det skall vara alltför uppenbart kundorienterat. Det hör så att säga till 
det finkulturella spelet att man skall möta en konstprodukt som är ett resultat av 
konstens frihet. Någonstans finns dock förmodligen en gräns där merparten av 
de potentiella köparna drar sig ur. En köpare kan vara en enskild person eller en 
organisation – ibland av nonprofit-karaktär, exempelvis en kommun eller en 
teaterförening. Finansiären kan vara ett anslagsgivande organ eller en sponsor 
och behöver inte bidra med kontanta medel utan kan på annat sätt ställa resurser 
till förfogande. Det kan till exempel röra sig om en hyresfri lokal eller hjälp med 
transporter. Precis som i vanliga företag kan man i konstproducerande verksam-
het pressa sina kostnader om pengarna inte räcker till. Risken är då att detta led-
er till att produkten blir mindre konstnärligt intressant eller åtminstone mindre 
attraktiv för köpare och/eller finansiärer. Helt säkert är det dock inte att stora re-
surser ger bra utfall. Throsby och Withers (1979, s 34) konstaterar exempelvis 
att det finns någon form av samband mellan kvalitet och kostnader, men att detta 
mer skulle handla om tekniskt avancerade lösningar än estetiska spörsmål. 
 
Jag intresserar mig alltså för hur konstproducenters resursanskaffning påverkar 
den konstnärliga produktionen. Ett problem i sammanhanget är det som Bour-
dieu (1977/1993, s 155 ff) i en uppsats om konsthandeln kallar för ”en kollektiv 



Inledning 

 

 

22

förnekelse av kommersiella intressen”. Inom den branschen skulle det inte vara 
fint att vara kommersiell. Istället handlade det om att bygga upp ett symboliskt 
kapital. Detta skulle vara legitimt också för till exempel musiker, författare, krit-
iker och teaterdirektörer. Ett ackumulerat symboliskt kapital skulle man dock 
senare kunna realisera i framtida vinster. Bourdieus iakttagelser förefaller ha re-
levans på många håll inom konstvärlden. Det är med andra ord möjligt att konst-
producenter, trots att de säger sig inte ta ekonomiska hänsyn, ändå i praktiken på 
något sätt gör detta vid exempelvis repertoarval på teatern eller i en orkester. Det 
är inte heller säkert att ett sådant hänsynstagande sker på ett medvetet plan. För-
nekandet av ekonomiska överväganden förefaller vara en viktig komponent i 
sammanhanget. 
 
Så här långt har jag diskuterat konstnärlig produktion i allmänhet. Att empiriskt 
belysa ett så stort område skulle förmodligen vålla stora problem. Det tidigare 
nämnda verket av Baumol och Bowen (1966) betonade att det inom performing 
arts fanns speciella svårigheter att kompensera kostnadsökningar med rationalis-
eringar. De har också pekat på ett växande gap mellan kostnader och publikfin-
ansierade intäkter. Jag ser det därför som speciellt intressant att skärskåda just 
denna del av den konstnärliga produktionen. 
 
Att hitta en fungerande översättning för engelska begrepp med koppling till 
”performance” är knappast möjligt. Per Ringby7 menar också att vi måste im-
portera det engelska ordet eftersom en täckande svensk motsvarighet saknas. 
Med performing arts avses i alla fall mer precist konstnärliga framföranden för-
medlade av konstnärer till en samtidigt fysiskt närvarande publik.8 Vad som in-
går i performing arts är dock inte helt entydigt. Throsby och Withers (1979, s 4 
ff) betonar också den samtidiga närvaron av publik och utövare och att det skall 
gälla ”the skilled presentation of created works of art”. Dessutom betonar de att 
någon form av estetisk kommunikation med publiken skall vara för handen. 
Sport skulle då falla bort eftersom det inte handlade om att framföra redan skap-
ade verk. Mycket av populärmusiken, pop, rock och jazz, dansen och amatör-
verksamheten skulle också falla bort eftersom man där inte krävde en tillräckligt 
hög nivå av skicklighet, övning och erfarenhet. Författarnas resonemang mynnar 
dock ut i att gränsdragningen är mindre väsentlig eftersom deras argument också 
går att tillämpa på andra områden där det krävs ”liveness and skill” (ibid). 
O'Hagan och Duffy (1987, s 7) utgår från Throsbys och Withers definition men 
betonar särskilt den sociala relation som utvecklas mellan konstnären och 
publiken på teatern eller i konsertlokalen. Hos Heilbrun och Gray (1993) sägs att 

                                           
7 Detta framhölls under en föreläsning på konferensen ”Arts Management – a Performance Perspective” på 
Södertörns högskola den 4 september 1999.  
8 „Ein generelles Definitionsmerkmal ist für sie, daß künstleriche Darbietungen in direkter Übermittlung von 
Künstlern zu einem am gleichen Ort zur gleichen Zeit präsenten Publikum gelangen. ” (Wahl-Zieger, 1978, s 18) 
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performing arts består av teater, opera, symfoniska konserter och dans. Det är 
också samma definition som vi finner redan hos Baumol och Bowen (1966) och 
hos Hansmann (1986). Heilbrun och Gray (1993, s 5) vill precis som Throsby 
och Withers inte räkna in pop, rock och jazz, men de avstår, inte utifrån egna 
värderingar, utan på grund av att denna indelning skulle vara etablerad i littera-
turen. Kotler och Scheff (1997) håller i stort sett fast vid den traditionella indel-
ningen, men de har flera exempel från jazzens område. I Scheff och Kotler 
(1996a) saknas en explicit definition av performing arts, men det framgår att för-
fattarna skiljer mellan performing arts och ”popular entertainment”. Den först-
nämnda kategorin skulle främst distribueras av nonprofit-organisationer och led-
as av konstnärligt fackfolk medan den senare var vinstdrivande och distribuerad 
via marknaden. Författarna framhåller dock att skillnaderna ofta upplevdes som 
större av mottagarna än vad som var motiverat av konstens egen natur. Deras 
uppfattning tycks vara att det inte finns någon klar och absolut gräns mellan de 
två kategorierna. Åt samma håll pekar en uppsats om rockmusik i Nederländerna 
(Rutten, 1993). I landets statliga kulturpolitik har bland annat vissa element i 
rockmusiken definierats som konst och därmed fått finkulturstatus (ibid). Även 
på fransk mark tycks man inte ha något emot att vidga begreppet performing 
arts. I en artikel om ”spectacle vivant” nämner författaren särskilt ”le jazz, le 
rock et la chanson” (Roussel, 1996). Vogel (1990) räknar också cirkus till per-
forming arts. Ytterligare en företeelse som rimligen kan räknas in är det som 
kallas ”performances” eller ”performance art”. Enligt Carlson (1996, s 100 ff) 
finns rötterna till detta i det tidiga 1900-talet. Företeelsen utvecklades dock 
främst under 1970-talet och framåt. Carlson (ibid) finner det dock svårt att läm-
na en entydig definition. Gemensamt skulle emellertid vara att man intresserar 
sig mer för kroppsliga uttryck än för det talade. Till den här kategorin kan räk-
nas sådant som ”environments, happenings, live and conceptual art” (ibid). I 
Nationalencyklopedin definieras ”performance” som en bildkonstform där 
konstnären själv framför verket inför publik. Karaktäristiskt skulle vara en vilja 
”att nå utöver etablerade konstformer och sammanhang” (Performance, 1994). 
 
Jag har svårt att se fördelarna med en insnävning av den grundläggande defini-
tionen: med performing arts avses konstnärliga framföranden förmedlade av 
konstnärer till en samtidigt fysiskt närvarande publik. Den definitionen gör att 
man åtminstone delvis slipper den fruktlösa klassificeringen av vad som är fint 
nog att räknas med eller inte. Begreppen konstnär och konstnärliga framförand-
en kan nämligen få sin innebörd bestämd av hur någon enda person som gör an-
språk på att tillhöra konstvärlden klassificerar en viss företeelse. Den som anser 
sig vara konstnär är alltså detta. På det här sättet kan även vad experter på om-
rådet bedömer som ytterligt mediokra företeelser komma att ses som konst (Se 
till exempel Holbrook & Zirlin, 1985, s 9). I alla former av performing arts finns 
en gemensam kärna: avsaknaden av en fysisk produkt, mötet med en närvarande 
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publik och någon form av konstnärlig ambition hos producenten. Detta är också 
min syn på begreppet. 
 
Inom alla former av performing arts har man att ta ställning till vad som skall 
produceras och hur detta skall göras. En orkester har att utforma ett konsertpro-
gram. Vad skall stå på repertoaren vid orkesterns olika framföranden? Vilka sol-
ister och dirigenter skall man använda sig av? I princip kan liknande frågor ställ-
as för andra typer av performing arts. Repertoararbete är i tämligen liten omfatt-
ning beskrivet i litteraturen. Det som finns handlar mest om vem som fattar de 
formella besluten men nästan inget finns om olika aktörers informella inflytande 
(Köping, 1993; Revermann, 1985; Vikström, 1978). Lagercrantz (1995) har 
dock betonat betydelsen av det informella skeendet ”utanför sammanträdesrum 
och protokoll” (op cit, s 40), men hennes arbete fokuserar inte repertoarfrågorna 
så några mer djupgående synpunkter erhålls inte. Även Lundborg (1997) har be-
rört informella aspekter på repertoararbetet. 
 
Utifrån litteraturen har jag i alla fall lyckats plocka fram något om det formella 
beslutsfattandet. Styrelsernas makt förefaller ha minskat vad gäller de enskilda 
komponenterna i repertoaren (Ek, 1978; Ringby & Rosenqvist, 1978; Vikström, 
1978). Däremot har man fortfarande en ekonomisk makt som skulle kunna 
tvinga eller åtminstone påverka exempelvis teatrar att spela sådant som attraher-
ade publiken eller låg i linje med något som styrelsen önskade (Revermann, 
1985; Vikström, 1978). En styrelse kan också ge direktiv om de principer efter 
vilka repertoaren skall utformas.  
 
När styrelsernas makt minskade var det först chefernas som ökade. På vilket sätt 
dessa chefer samrådde med andra vet vi inte så mycket om. Förmodligen hade 
regissörer och dirigenter stort inflytande. När sedan personalen och då främst 
teaterns skådespelare fick större inflytande skedde en del längs formella kanaler, 
men åtskilligt kom andra vägar. Repertoararbetet kan sägas vara en del av det 
estetiska spel som ledningen har att underhålla (Jfr Guillet de Monthoux, 1993). 
Med tanke på att området är bristfälligt kartlagt förefaller det rimligt att ställa 
sig ett par konkreta frågor: Hur går det till när en producent inom performing 
arts bestämmer vad som skall spelas? Vilka aktörer är inflytelserika i repertoar-
arbetet? 
 
Ännu magrare blir forskningens bidrag när det gäller motiven för de gjorda val-
en. Man kan visserligen säga att de motiveringar till pjäsval som Ek (1978) re-
spektive Ringby och Rosenqvist (1978) fört fram skulle kunna ses som ett för-
sök att lyfta fram kriterier för repertoarvalet. En närmare granskning av motiver-
ingarna får dem dock att framstå som tämligen allmänna och knappast använd-
bara i en situation när man har att välja mellan olika pjäser. Kanske rörde det sig 
om efterhandskonstruktioner som närmast tjänade som försäljningsargument. 
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Revermann (1985) har redovisat synpunkter från en teaterchef som ville se re-
pertoaren som en kompromiss mellan vilja och förmåga. Speciellt nämndes ock-
så publiken, politikerna, tekniken och ekonomin som restriktioner. Men bara det 
som var motiverat av konstnärliga skäl kunde komma upp på repertoaren. Någon 
definition av konstnärlighet lämnades emellertid inte. 
 
Vikströms tidigare nämnda tanke att en teaters repertoar kanske inte var resultat-
et av ett medvetet val utan mer ett resultat av den allmänna tidsandan (Vikström, 
1978, s 403) pekade också på att den här processen långt ifrån var en renodlat 
rationell beslutssituation. Repertoaren kommer på något sätt ändå till stånd gen-
om att man väljer ut sådant som i någon mening uppfattas som bra. Varför spel-
ar man just det man gör och varför bestämmer man sig inte för något annat?  
 
Men repertoararbetet är inte begränsat till exempelvis pjäsvalet på en teater. Där 
ingår också bland annat överväganden kring regissörer, scenografer och be-
manning. På motsvarande sätt övervägs dirigenter och solister när det gäller ork-
estrar. Jag söker här svar på frågan: Hur går det till när producenter inom per-
forming arts väljer ut dem som skall medverka i en viss produktion? 
 
Om det nu är svårt att ur litteraturen vaska fram direkta beslutskriterier för re-
pertoarvalet är det kanske något lättare att finna vad man kunde kalla för ut-
gångspunkter för repertoararbetet. På Göteborgs stadsteater har man exempelvis 
debatterat om man skulle tvinga fram en ändring av repertoarinriktningen för att 
öka publiken och därmed förbättra ekonomin (Vikström, 1978). Utifrån detta 
känns det rimligt att fundera över vad man inom performing arts skulle kunna ha 
för utgångspunkter för sitt repertoararbete? I ekonomiskt svåra tider kunde 
kanske repertoaren färgas av att somligt medförde lägre produktionskostnader 
än annat. En rimlig tanke vore också att personalen ville spela sådant man tyckte 
om eller kunde dra personlig fördel av. Utifrån den beskrivning av förhållandena 
på Göteborgs stadsteater som Vikström (op cit) lämnat har det också framgått att 
det var viktigt för skådespelarna att pjäserna förmedlade ett för dem önskvärt 
budskap och fungerade som en opinionsbildande kraft. 
 
Olika former av performing arts bygger dock på att man har en publik som i 
någon mening uppskattar det man gör. Man kan emellertid vinna uppskattning 
på olika sätt. Man kan antingen försöka ge publiken det den helst vill ha – då tal-
ar vi om kundorientering – eller så kan man utforma sin produkt utifrån egna 
kvalitetsvärderingar och därigenom försöka bli omtyckt – då talar vi om pro-
duktorientering (Jämför Kotler & Andreasen, 1991 och Kotler & Scheff, 1997). 
Holbrook och Zirlin (1985, s 31) hävdade att vinstdrivande konstföretag var 
kundorienterade medan nonprofits skulle vara produktorienterade. Ibland talar 
man också om produktions- eller producentorientering. I det första fallet kan så-
dant som produktionens vidmakthållande bli centralt. I det andra fallet kan det 
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till exempel handla om de medverkandes arbetstillfredsställelse. Men även det 
icke vinstinriktade företaget måste rimligen ta hänsyn till marknaden. Det hand-
lar då inte bara om den betalande publiken och andra betalande kunder. Som tid-
igare nämnts räknas även de finansiärer som möjliggör verksamheten till mark-
naden. Finansiären kan kräva en viss inriktning av repertoaren för att medverka. 
Men finansiärer brukar oftast ha en tämligen låg profil. Det är inte fint att in-
skränka konstens frihet. Det finns uppenbarligen en föreställning om att en fri 
konst behövs för att ett samhälle skall utvecklas på ett bra sätt. En konst som i 
alltför hög grad anpassade sig till sin marknad skulle inte fylla den funktionen. 
Konsten skulle rent av dö. (Jämför Holbrook & Day, 1994 och Guillet de 
Monthoux, 1993) Det finns också tankar om att det för konstproducenter inte 
skulle vara fint eller rent av vara oacceptabelt att erkänna att man tog kommersi-
ella hänsyn (Bourdieu, 1977/1993, s 155 ff). 
 
Det förefaller alltså som utgångspunkten för repertoararbetet kunde variera åt-
skilligt. Alla aktörer kan knappast ha samma bedömningskriterier. Här finns frö-
et till de olika uppfattningarna i kvalitetsfrågor: man värderar saker olika. Denna 
brist på samsyn kan finnas bland aktörerna inom en producent av performing 
arts och rimligen också mellan producenten och marknaden. Litteraturen ger ex-
empel på att det finns en stor publik som främst vill att teatern skall roa, medan 
teatern själv snarare vill oroa. Gold (1983) talade om att alla teatrar i det långa 
loppet dock hade att anpassa sig till ”box office realities”. Hos Gold är det en 
anpassning till publikpreferenser, men jag har tidigare lyft fram konstproducent-
ens beroende av finansiärers och olika typer av personals medverkan och en 
eventuell anpassning till dessas önskemål. Hur en sådan anpassning skulle gå till 
och vad den mer konkret skulle innebära är oklart. Detta leder till två konkreta 
frågor: Hur påverkas en producent inom performing arts av att vara beroende 
av att skaffa erforderliga resurser för den konstnärliga produktionen? Kan man 
i repertoararbetet märka något av en eventuell konflikt mellan konstens krav 
och marknadens? 
 
Ett rimligt antagande är att svenska teatrar, privatteatrarna undantagna, inte är 
kundorienterade. Detsamma torde gälla andra finkulturellt orienterade produc-
enter inom performing arts. Man strävar efter att få sina produkter, repertoarer-
na, erkända för sina konstnärliga kvaliteter. Det är alltså något annat än ekonom-
ernas marknadsorienterade kvalitetsbegrepp. Ett problem är att det här med 
konstnärlig kvalitet är tämligen oprecist. Frey (1994) hävdar till exempel att det 
inte är meningsfyllt att tala om bra eller dålig konst. Bäck (1992) menar däremot 
att exempelvis termerna bra och dåligt räcker långt vid kvalitetsbedömning. 
Konstnärlig kvalitet blir kanske synonymt med det som aktören själv uppskattar. 
För att komma bort från subjektivt tyckande kring kvalitet förespråkas ibland 
någon form av absoluta bedömningskriterier. Kriterierna kan variera något men 
har normalt en koppling till de fyra kriterier (complexity, originality, coherence 
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och intensity) som förts fram av Bordwell och Thompson (1990). Mot dem som 
förespråkade absoluta kvalitetskriterier invände de som istället ville anlägga ett 
mer receptionsteoretiskt perspektiv. Bourdieu (1979/1994) kunde ses som en 
ledande företrädare för den riktningen. Själv har jag svårt att se hur fasta kvali-
tetskriterier skulle kunna användas redan i repertoararbetet. Samtidigt förefaller 
den produktorienterade och anslagsfinansierade producenten inom performing 
arts inte i första hand vara inriktad på att utgå från mottagarens bedömningar. 
Att man ligger långt ifrån Warhols och Lyotards uppfattning (refererad hos 
Björkegren, 1992) om att avsaknaden av estetiska kriterier skulle göra att det 
enda måttet på god konst var dess förmåga att generera vinst förefaller emeller-
tid uppenbart. 
 
Litteraturen ger oss sålunda föga hjälp. Alla resonemang om konstnärlig kvalitet 
tycks dessutom att gälla ex post, det vill säga man granskar en föreställning när 
den är färdig. När det gäller repertoaröverväganden i vid bemärkelse handlar det 
snarare om vilken konstnärlig potential ett visst alternativ erbjuder och om detta 
är förenligt med producentens förutsättningar och marknadens begränsningar. 
Sådana överväganden berörs i mycket liten utsträckning i litteraturen och jag 
ställer mig därför frågan: I vilken utsträckning förs resonemang om kvalitet inför 
produktionen av performing arts och vad avser i så fall denna diskussion? 
 
Så här långt har de frågor jag ställt inte explicit berört kostnadsaspekten. Men 
självklart är de kostnader som kan förknippas med olika alternativ omöjliga att 
bortse ifrån. Här är konflikter mellan ekonomi och konstnärliga önskemål att 
vänta. Det är dock möjligt att sådana konflikter är svåra att se eftersom det enligt 
Bourdieu (1977/1993) skulle vara vanligt med ett förnekande av ekonomiska 
överväganden inom konstnärlig produktion. Man kan också tänka sig att konst-
producenter aktivt söker möjligheter till kostnadssänkningar för att därmed kun-
na frigöra resurser till ökad produktion. En relevant frågeställning skulle då 
vara: Hur förhåller sig producenter inom performing arts till situationer där re-
surserna är otillräckliga i förhållande till de konstnärliga målen? 
 
Utifrån de frågor, som i avsnittet markerats med kursiv stil, är det möjligt att 
mer översiktligt ange vad detta arbete inriktas mot. Det handlar sålunda om hur 
resursanskaffningen inverkar på den konstnärliga utformningen inom perform-
ing arts. Det handlar vidare om hur man där utformar sitt repertoararbete och om 
de i denna process involverade aktörerna. Arbetet belyser också vilka överväg-
anden som kan ligga bakom tillkomsten av en repertoar, bland annat vad gäller 
begreppet kvalitet och en antagen konflikt mellan konstens och marknadens 
krav. 
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Med denna inledning har jag i grova drag angivit vad avhandlingen skall handla 
om. I det närmast följande kapitlet kommer jag som nämnts att redovisa en 
första delstudie om repertoararbetet på Norrbottensteatern. 
 
 



 

 29

 
 
2 Repertoararbetet på Norrbottensteatern 

 
 
Som framgått av kapitel 1 har avhandlingen tillkommit i två steg. I det här kapit-
let presenteras i komprimerad form det första steget, en explorativ studie av re-
pertoararbetet på Norrbottensteatern. För en utförligare framställning hänvisar 
jag till min licentiatuppsats (Wahlberg, 1997). Metodövervägandena redovisas 
endast relativt kortfattat i detta kapitel. Redovisningen är främst inriktad på hur 
jag rent praktiskt gått tillväga. Ett samlat och mer teoretiskt grepp på metodfråg-
orna följer sedan i kapitel 4.  
 
Kapitlet har disponerats så att jag, efter den nämnda redovisningen av metod-
övervägandena, lämnar en del bakgrundsinformation om Norrbottensteatern. 
Därefter följer en kronologisk beskrivning av repertoararbetet. Sedan present-
eras repertoararbetet för sex specifika pjäser. Även arbetet med 82 relativt 
snabbt refuserade pjäser har behandlats. Kapitlet avslutas med en diskussion av 
fallen. 
 
 
2.1 Metodöverväganden för studie I 
 
När jag påbörjade mitt forskningsprojekt sökte jag inte explicit förankring i 
teorin utan närmade mig mitt problemområde på ett induktivt sätt. Litteratur 
med inriktning specifikt på repertoararbete var inte heller särskilt frekvent. En 
tanke var också att den empiriska studien skulle kunna uppenbara företeelser 
och förhållanden av sådan karaktär som en mer precis syftesformulering med 
teoretiska utgångspunkter skulle kunna ha filtrerat bort. Inledningsvis hade jag 
sålunda ett problem som främst identifierats utifrån min egen praktiska verksam-
het1, och jag sökte en ”verklighet” där jag närmare kunde skärskåda detta pro-
blem. Den verkligheten blev Norrbottensteatern. En närmare diskussion av 
motiven för detta val finns i kapitel 4, men redan här kan framhållas att motiven 
främst var av praktisk art: teatern fanns på orten och accessmöjligheterna be-
dömdes som goda. 
 
Parallellt med det empiriska arbetet i studie I sökte jag litteratur inom problem-
området. Genom en korsbefruktning mellan de empiriska och de teoretiska stud-
ierna ökade min förförståelse, och därur framväxte successivt en insikt om vad 

                                           
1 Min egen bakgrund beskrivs närmare i avsnitt 4.2. 
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som var intressant att undersöka närmare. Studie I kan närmast beskrivas som en 
relativt omfattande explorativ fallstudie. 
 
Under våren 1994 genomförde jag en förstudie2 där jag bland annat fann att 
Norrbottensteatern inte i någon nämnvärd omfattning följde andra teatrar i sitt 
repertoarval. Förstudien omfattade också några explorativa intervjuer: en med 
teaterchefen och fyra med teaterns dramaturg. När jag efter sommaren påbörjade 
min egentliga studie med observationer kunde jag göra detta utifrån en ökad för-
förståelse.  
 
Gränsen mellan förstudien och den egentliga studien var inte knivskarp. Jag 
studerade i princip ett års repertoararbete. Merparten av detta repertoararbete var 
inriktat på att hitta bra pjäser och goda regissörer för artonmånadersperioden 
hösten 1995 till och med hösten 1996. En del av arbetet var dock mer långsiktigt 
och pekade fram mot 19983. Den mer formella delen av förstudien kan dock säg-
as ha börjat med de tidigare nämnda explorativa intervjuerna med teaterchefen 
och dramaturgen i början av maj 19944.  
 
I det fortsatta arbetet använde jag i första hand observation för att bygga upp 
min förståelse. Observationen kompletterades emellertid med intervjuer och in-
formella samtal. Dessutom använde jag mig av olika dokument, som protokoll 
eller dylikt. Den egentliga undersökningen kan sägas ha sammanfallit med den 
tid, 23 augusti 1994–10 oktober 19955, då jag regelbundet var observatör på möt-
en på Norrbottensteatern. För att belysa repertoararbetet för den här aktuella ar-
tonmånadersperioden räckte det inte med att se på vad som hände under den av 
mig observerade tiden. Det räckte inte ens att utnyttja förstudiens explorativa in-
tervjuer. Jag var dessutom tvungen att med hjälp av intervjuer försöka få fram en 
bild av vad som skett tidigare, ibland flera år tidigare. På samma sätt såg jag det 
som nödvändigt att fylla på med en del information om saker som inträffat efter 
den primärt studerade perioden. 
 
Observation som forskningsmetod har åtminstone en stor avigsida: den är tids-
krävande. Allt kan inte heller observeras utan ett urval måste ske. Vissa situa-
tioner torde vara mer informationstäta än andra. Sammanträden där teaterns re-
pertoar på något sätt behandlades bedömdes av mig vara sådana situationer. Mitt 
observerande ägde därför främst rum vid olika sammanträden, och jag närvarade 
vid 91 längre eller kortare sådana möten6 som tillsammans tog omkring 140 tim-
                                           
2 Förstudien finns i sin helhet redovisad i min licentiatuppsats (Wahlberg, 1997). 
3 I min fallstudie beskriver jag också ett sådant mer långsiktigt projekt, ”Musikalen” (fall 6). 
4 Båda intervjuerna ägde rum 4 maj 1994 – med teaterchefen på förmiddagen och med dramaturgen på sen efter-
middag. 
5 Den 23 augusti 1994 hade repertoarkommittén sitt första möte för hösten. Att jag slutade just den 10 oktober 
kan motiveras med att man vid den tidpunkten på allvar började ägna sig åt repertoaren för 1997. 
6 Dessa finns förtecknade i kronologisk ordning i slutet av detta arbete. 
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mar i anspråk. Ett problem var dock att i förväg veta vilka möten som skulle visa 
sig intressanta för mitt syfte. Ett annat problem var att överhuvudtaget få reda på 
vilka möten som skulle äga rum. Jag kom dock under arbetets gång till insikt om 
betydelsen av att närvara på de så kallade prodmötena7 som under större delen 
av min studie ägde rum varje måndagsmorgon under ungefärligen en halvtimme. 
På dessa möten närvarade främst teknisk och administrativ personal och man 
gick där igenom allt som skulle hända under den närmaste tiden. Från slutet av 
november 1994 till i början av oktober 1995 var jag med på 26 av dessa möten 
och kunde därigenom hålla mig bättre informerad om vad som kunde komma att 
beröra repertoararbetet och som borde bevakas på något sätt. Ett intressant ob-
servationstillfälle var också den studieresa till London som ett 40-tal av de an-
ställda på Norrbottensteatern gjorde i början av juni 1995. I och med att jag kun-
de följa med på resan gavs unika möjligheter till informella och förtroendeskap-
ande kontakter samtidigt som jag fick direkt insyn i den del av teaterns långsikt-
iga repertoararbete som resor av detta slag utgör. 
 
Ett konkret problem med mina observationer var att jag av praktiska skäl inte 
kunde närvara på alla möten. Informella möten, hastigt beslutade möten eller 
möten som flyttats till en ny tid var extra svåra. I dessa fall fick jag dock andra-
handsinformation genom främst dramaturgen. Men jag informerade mig även 
genom andra personer som närvarat. Allt skedde inte heller på formella möten: 
aktörer kunde oplanerat stöta på varandra i korridorer och på kafferaster. Några 
aktörer kunde också bestämma sig för att träffas för att prata om repertoararbet-
et. Till en viss del fick jag i efterhand reda på sådant, och många gånger lämna-
de också dessa informella möten tydliga spår till efterföljande möten. 
 
Min observation skedde helt öppet och under relativt låg interaktion. Jag försök-
te också markera min roll som utanförstående genom att rent fysiskt placera mig 
vid sidan av den grupp som träffades. Jag förde regelmässigt anteckningar under 
mötena och hade i förväg bestämt mig för att vara speciellt uppmärksam på så-
dant som anknöt till publik, arrangörer, politiker och kvalitet. Efter varje möte 
hade jag för avsikt att upprätta något slags informellt protokoll för senare ana-
lysarbete. I praktiken fick jag dock av tidsskäl begränsa mig till att se igenom 
och komplettera mina anteckningar efter mötena. Jag brukade till exempel göra 
noteringar om saker som jag inte förstått ordentligt. Sedan följde jag upp med 
frågor till någon med bättre insikt.  
 
Jag gjorde 21 längre8 eller kortare intervjuer.9 De längre intervjuerna genomför-
des med ett undantag öga mot öga. Många av de kortare intervjuerna gjordes 

                                           
7 En mer formell benämning var produktionsmöten, men jag tror inte att jag hörde mötena kallas så någon gång. 
8 Jag har betraktat en intervju som längre när den tagit mer än tjugo minuter i anspråk. 
9 Intervjuerna har förtecknats i slutet av uppsatsen. Några intervjuer har syftat till att få fram uppgifter av mer 
avgränsad karaktär och varit mycket korta. Den totala intervjutiden uppgick till omkring 23 timmar. 
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däremot per telefon. Samtliga längre intervjuer, med tre undantag, bandades10, 
men det hände också att jag fick stänga av bandspelaren under något känsligt 
parti av intervjun. Jag gjorde då minnesanteckningar efter intervjun. De här in-
tervjuerna var löst strukturerade, men inför varje intervju noterade jag för min 
egen hjälp vilka frågeställningar jag ville få belysta. Det rörde oftast sig om fem 
eller sex punkter. Jag bemödade mig dock att inte styra så hårt att den intervju-
ade av frågorna hindrades från att presentera sin sanning. Viktigt var att vinna 
intervjupersonernas förtroende eftersom det i annat fall knappast hade varit möj-
ligt att avhandla känsligare ämnen med framgång. Av de bandade intervjuerna 
gjorde jag ordagranna utskrifter, där inte enbart det sagda noterades utan även 
andra omständigheter av betydelse, som till exempel icke-verbala reaktioner och 
yttre störningar. I samband med telefonintervjuerna och de icke bandade inter-
vjuerna förde jag anteckningar som jag sedan gick igenom och förtydligade när 
intervjun avslutats.  
 
Min huvudinformatör var Norrbottensteaterns, vid min studies början, relativt 
nytillträdda dramaturg11. Att just dramaturgen fick en så central roll i mitt in-
formationssamlande berodde på att hon ledde arbetet i repertoarkommittén. Med 
henne genomförde jag tolv formella intervjuer om sammanlagt cirka 14 tim-
mar12. Under de inledande intervjuerna skaffade jag mig en uppfattning om hen-
nes syn på sig själv i dramaturgrollen och de förväntningar hon hade på sina nya 
arbetsuppgifter. Jag fick förslag på andra personer som kunde vara av intresse 
för min studie. Av tidsmässiga orsaker var det inte möjligt att intervjua alla tänk-
bara personer, men jag tror dock inte att ytterligare information på ett dramatiskt 
sätt skulle ha förändrat bilden. En mängd informella samtal har stärkt mig i den 
uppfattningen. Eftersom jag ville studera repertoararbetet ur de på teatern verk-
samma aktörernas perspektiv var det heller inte aktuellt att intervjua personer 
utanför teatern. Ett exempel på detta är att styrelsen endast fått röst genom sina 
protokoll. Det kändes dock självklart att kontakta teaterns förra dramaturg som 
de facto varit inblandad i några av de pjäsförslag som kom att diskuteras i arbet-
et med den nya repertoaren. 
 
Vid sidan av de formella intervjuerna använde jag mig av det informella samtal-
et. Det rörde sig om tämligen oförberedda och ostrukturerade pratstunder med 
personer på eller utanför teatern. När dessa pratstunder resulterat i problemrelev-
ant information av betydelse gjorde jag snarast efteråt någon form av minnesan-
teckning av det väsentligaste. Många av samtalen var med teaterchefen och 
                                           
10 I ett fall fungerade inte bandspelaren och i de två andra fallen var det tekniskt svårt att banda eftersom inter-
vjuerna dels gick ut på att få dramaturgens syn på oklara partier i mitt empiriska material, dels diskutera de be-
dömningar som redovisats i bilaga 1. 
11 Hon tillträdde den 1 april 1994, det vill säga ungefär en månad innan jag påbörjade mitt empiriska arbete. 
Under de första månaderna arbetade hon halvtid för att avsluta sina tidigare arbetsuppgifter på radion. Hon av-
slutade på egen begäran sin anställning på Norrbottensteatern i juli 1996. 
12 Därutöver har jag fått information i stort och smått vid ett stort antal informella samtal. 
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dramaturgen, men det var många fler som bidrog. Under arbetets gång fick jag 
också förtroenden från ett antal personer. Den typen av information kunde själv-
fallet inte redovisas utan vidare. Jag ser det därför i första hand som att min egen 
förförståelse ökades. Genom de informella samtalen fick jag hjälp att tolka det 
jag annars hade haft svårt att förstå. I viss mån påverkade också informationen  
vilka personer jag kom att intervjua och vilka frågor jag sedan ställde under de 
formella intervjuerna. 
 
Utifrån observationer, intervjuer och informella samtal samt dokument och upp-
gifter i olika former av tryckt material sammanställde jag en databas på drygt 
hundra sidor som grund för min fallstudie.13 Denna databas har samma grund-
struktur som den här redovisade fallbeskrivningen, men den innehåller en hel del 
uppgifter som jag har bedömt ligga utanför ramen för mitt problemområde. 
Databasen innehåller vidare ett stort antal direkta citat som i fallbeskrivningen 
återgivits indirekt och i komprimerad form. Den kronologiska redogörelsen har 
påtagligt begränsats och redovisas nu i avsnitt 2.5. Databasen innehåller också 
ett avsnitt om de olika aktörerna som helt har utgått i uppsatsens fallbeskrivning. 
Ytterligare en väsentlig skillnad mellan databasen och den här redovisade fall-
studien är att fallbeskrivningen inte innehåller mer än ett urval av de pjäser som 
på allvar diskuterats i repertoararbetet. 
 
Efter att ha granskat de sexton pjäser som jag hade mest insamlat material om-
kring, och som jag också behandlat i min databas, fann jag sex pjäser som på ett 
tydligt sätt skilde sig åt i några väsentliga avseenden14. Jag ser det som sex olika 
fall inom ramen för teaterns repertoararbete. Ett sjunde fall skulle utgöras av 82 
idéer som aldrig varit riktigt nära att bli en del av teaterns repertoar, men som 
ändå varit föremål för någon form av repertoararbete. De sju fallen har också 
försetts med rubriker som i någon mån pekar på vad som är karakteristiskt för 
respektive fall. 
 
För det sjunde fallet har jag utgått direkt från mina anteckningar från observa-
tionerna och därigenom fått fram en lista på 82 refuserade pjäsförslag. Listan 
innehöll uppgift om tidpunkt för första omnämnande och om antal möten då re-
spektive pjäsförslag behandlats. Sedan gjorde jag en preliminär bedömning av 
vem som var initiativtagare, vilka aktörer som varit drivande och motivet till 
varför pjäsen föll bort. Denna preliminära bedömning kom sedan att granskas 

                                           
13 Innan denna databas sammanställdes hade jag börjat med att göra en rent kronologisk registrering av det ske-
ende som jag förnummit genom främst intervjuer och observationer. Detta material har aldrig funnits samman-
ställt i sin helhet eftersom jag på ett tidigt stadium ur kronologin lyfte ut och särredovisade sådant som var pjäs-
specifikt eller kunde kopplas direkt till någon av repertoararbetets aktörer. 
14 De sexton pjäserna utgjordes dels av de nio som fanns med på den repertoar som presenterades i februari 1995 
(figur 2:1). Till detta kom en pjäs som diskuterades intensivt under hela den tid mitt empiriska arbete pågick och 
som kom med i 1996 års repertoarbeslut. Återstående sex pjäser hade slutligen refuserats efter att ha ingående 
diskuterats. En av dessa fanns med bland mina fall (fall 3). 
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och kommenteras av dramaturgen. Utifrån hennes synpunkter har smärre juster-
ingar gjorts i förhållande till den preliminära bedömningen. De reviderade be-
dömningarna från det sjunde fallet redovisas i bilaga 1. 
 
Av det föregående har framgått att jag utifrån mina observationer och intervjuer 
sammanställde en databas ur vilken material till fallstudien hämtades. Materialet 
föreföll i förstone en smula svåröverskådlig, men när jag i ett arbetsexemplar 
markerade olika aktörers aktiviteter15 syntes det snart vilka aktörer som förekom 
ofta. 
 
Nästa steg var att sammanställa materialet i olika kategorier16. Med en penna i 
annan färg markerades sådant som kunde vara omständigheter av betydelse för 
repertoarbeslutet. Speciellt uppmärksam var jag på det som kunde ha med kvali-
tet eller den tänkta konflikten mellan konst och marknad att göra. Markeringarna 
gav upphov till preliminära kategorier. När jag hänförde något till en existerande 
kategori jämförde jag detta med de andra företeelserna i samma kategori. Stäm-
de det inte in övervägde jag en annan eller en ny kategori. Jag lade då märke till 
att repertoararbetet var av olika karaktär under den studerade tiden. Utifrån des-
sa iakttagelser konstruerade jag en modell för repertoararbetet.17 Därmed kunde 
mina uppgifter om fall 1–6 delas upp på de tre faserna. Det väsentligaste av 
detta finns sammanställt i bilaga 2, 3 och 4. Allt har dock inte rymts på det be-
gränsade utrymmet varför jag till en viss del har fått söka mig tillbaka till fall-
studien för kompletterande uppgifter. En del av mitt empiriska material avser ett 
stort antal refuserade pjäsidéer (fall 7). Hur detta material sammanställts har 
redan beskrivits. Tilläggas bör att det även här är så att kodningen fått växa fram 
ur materialet. Materialet redovisas i bilaga 1 och sammanfattas i tre kommenter-
ade tabeller i själva fallbeskrivningen (avsnitt 2.6.7). 
 
 
2. 2 Norrbottensteatern 
 
Norrbottensteatern, landets äldsta länsteater, började sin verksamhet 1967. Teat-
ern har egna scener, kontorslokaler och verkstäder i Luleå, men turnerar dess-
utom i länets övriga kommuner. 1976 blev teatern en stiftelse med Norrbottens 
läns landsting och Luleå kommun som huvudmän (Norrbottensteatern, 1992). 
Sedan 1993 har det dock rått oenighet om teaterns framtida organisationsform. 
Landstinget uttalade att man ville tillskapa en ny kulturförvaltning i vilken bland 
annat Norrbottensteatern skulle ingå (Norrbottens läns landsting, 1993, s 57), 

                                           
15 T stod för teaterchefen och Dr för dramaturgen. På liknande sätt markerades övriga aktörer. 
16 Drivande aktör/aktörer, Avgörande kriterier och händelser, Regissör, scenograf och bemanning, Kvalitet, 
Konstnärlighet/marknad och Kundorientering/produktorientering. Jag hade ursprungligen fler kategorier, men 
antalet exempel i respektive kategori blev alltför litet. 
17 Modellen presenteras närmare i avsnitt 2.7.2 och 2.7.3.  
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men någon överenskommelse med den andra huvudmannen, Luleå kommun, 
träffades inte. På Norrbottensteatern fruktade man de ökade styrmöjligheter en 
förvaltningslösning skulle innebära. 
 
Teatern leds av en teaterchef som är underställd en politiskt tillsatt styrelse. Den 
teaterchef som verkade när min studie genomfördes hade tillträtt 1988 efter att 
tidigare ha varit skådespelare på teatern. När studien påbörjades uppgick person-
alstyrkan till omkring 65 årsverken. Man brukade säga att Norrbottensteatern 
karaktäriserades av en demokratisk tradition. Något uttalat stöd för denna tradi-
tion fanns dock inte i teaterns stadgar. Karakteristiskt var också att Norrbottens-
teatern saknade fast anställda regissörer. Den så kallade länsregissören hade 
visserligen sitt tjänsterum på Norrbottensteatern och deltog dessutom i reper-
toarkommitténs arbete under det år min studie omfattade, men hon var anställd 
av Amatörteatrarnas riksförbund för att arbeta med amatörteater runtom i länet 
och hörde alltså inte till teaterns personal. En övergång till ett system med fasta 
regissörer diskuterades emellertid under våren 1995. 
 
Norrbottensteaterns budgetomslutning låg på drygt 30 miljoner kronor. Teatern 
levde under trycket av dålig ekonomi. Politikerna hade inte velat skjuta till 
medel utan krävt att teatern skulle ”trimma organisationen”. Eftersom Norr-
bottensteatern till och med 1995 haft cirka 95 procent av sina utgifter finansiera-
de anslagsvägen kan man säga att det direkta beroendet av gager18 och biljettför-
säljning varit av underordnad betydelse. Det var också bara när teatern spelade 
på egen scen i Luleå som man överhuvudtaget hade några biljettintäkter.19 Före 
1996 hade man dessutom ett system som innebar att Norrbottensteatern inte fick 
några gager för de föreställningar som spelades i länet utanför Luleå. Kommun-
erna hade istället i förväg bidragit med belopp som relaterats till respektive kom-
muns skattekraft. Biljettintäkterna tillföll den lokala arrangören som fick an-
vända dessa för att betala bland annat scenhyra och scenarbetare. Eventuellt 
överskott kunde sedan användas för att köpa annan kultur. 
 
I landstingets förslag till kulturpolitiskt program (Norrbottens läns landsting, 
1993, s 48 ff) presenterades ett förslag som skulle stärka ”kommunernas självbe-
stämmanderätt vad gäller kulturutbud och kulturpolitisk inriktning” (op cit, s 
50). Kommunerna skulle inte längre betala en klumpsumma och sedan få före-
ställningar av Norrbottensteatern utan istället köpa det man verkligen ville ha.20 
Man skulle också kunna lägga sina beställningar hos någon annan kulturproduc-
ent. Förändringen skulle medföra en påtagligt ökad självfinansiering: ”Under en 
                                           
18 ”Gage” är i teatervärlden bland annat en benämning på den ersättning en teater begär av en arrangör för att 
spela en föreställning. 
19 Det kan också nämnas att Luleå kommun fick betala gage för de skolföreställningar man ville ha. 
20 Detta var inget helt nytt. Man hade längre tillbaka haft ett system med gager, men det avskaffades i mitten på 
80-talet. I praktiken är det dock inte säkert att man får köpa det man verkligen vill. Det kan vara scenstorlekar 
eller krav på rimliga turnéläggningar som förhindrar detta. 
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treårsperiod öka självfinansieringsgraden till 20% av kostnaderna” (op cit, s 16). 
Det låter mycket, eftersom motsvarande siffra i utgångsläget var omkring fem 
procent, men delvis handlade det om att en del av stödet skulle flyttas från pro-
ducenten till arrangören. Om arrangörerna fortsatte att köpa i ungefär samma ut-
sträckning som man tidigare blivit tilldelad skulle inga allvarligare problem upp-
stå för teatern. 
 
För att detta förslag skulle kunna genomföras var det emellertid nödvändigt att 
en överenskommelse kunde träffas med länets primärkommuner. För att få kom-
munerna att gå över till det nya systemet satsade landstinget en miljon kronor i 
form av ett regionalt arrangörsstöd. För att på något sätt värna de regionala kul-
turinstitutionerna skulle bidraget också kopplas till att kommunerna lade minst 
30 procent av sina beställningar hos dessa. Hälften av pengarna skulle gå till 
barn- och ungdomskultur. (Ny modell …, 1995) Det var länge oklart vilket dis-
tributionssystem som skulle komma att gälla framöver. I slutändan blev det dock 
endast två kommuner som höll fast vid det gamla tilldelningssystemet. Teatern 
stod med andra ord inför en situation där man i större utsträckning än tidigare 
var beroende av att någon ville betala för föreställningarna. 
 
 
2.3 Formella krav på repertoaren 
 
Det som formellt styrde teaterns arbete var främst § 2 i stiftelsens stadgar: 

 
Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att i första hand inom Norrbottens län med 
fast ensemble och på annat sätt driva eller organisera konstnärlig teaterverksamhet och 
därmed förenlig verksamhet samt att förvalta stiftelsens handlingar och tillgångar. 
 
   Norrbottensteatern ska genom sina arbetsformer och sin repertoar21 medverka till att 
skapa en bättre samhällsmiljö och jämlikhet. Teatern ska verka för att undanröja för-
domar, geografiska, ekonomiska och sociala hinder som gör teatern till fåtalets pri-
vilegium. 
 
   Teaterns produktioner och distributionsformer ska möjliggöra att teatern når män-
niskorna i deras miljö. 
 
   Norrbottensteatern ska värna och vitalisera demokratin genom att vara ett slagkraftigt 
alternativ till den kommersiella kultur som passiviserar människor. 
 
   Norrbottensteatern ska aktivera, stimulera till medskapande och göra oss medvetna 
om att vi kan påverka vår situation i gemenskap med andra. 
 
   Teatern ska utvecklas i samverkan med länets befolkning i samarbete med andra 
institutioner och organisationer.22 

                                           
21 Min kursivering 
22 Stadgarna för Stiftelsen Norrbottensteatern återfinns i en bilaga till ett protokoll från landstingets fullmäktige-
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I stiftelsens målsättningsparagraf slogs alltså fast att det handlade om konstnär-
lig verksamhet. Konkret om repertoaren sades att den skulle medverka till att 
skapa en bättre samhällsmiljö och jämlikhet. Det kan synas som en till intet för-
pliktande formulering, men i en utvecklingsplan kommenterade teatern målsätt-
ningsparagrafen med att ”all verksamhet på Norrbottensteatern, repertoararbete, 
publikarbete, turnéplanläggning m m baseras på dessa mål” (Norrbottensteatern, 
199223). I utvecklingsplanen framhöll teatern vidare att man medvetet prioritera-
de kvalitet framför kvantitet. Något klargörande av vad det skulle innebära att 
prioritera kvalitet lämnades dock inte. 
 
I utvecklingsplanen angav teatern också riktlinjer för 1992-94 års verksamhet: 

 
Teatern ska stå mitt i verkligheten och angå folk idag. 
NT ska satsa på ett lokalt verk per år,  
fortsätta att spela för barn och ungdom varje år24,  
prioritera turnerandet minst lika högt som spel i Luleå,  
samt fortsätta att stimulera amatörverksamheten i länet. (Norrbottensteatern, 1992) 
 

Det här med att satsa på ett lokalt verk per år och att framhålla att man skulle 
spela för barn och ungdom var inget som stadgarna explicit tvingade teatern till, 
men det tycktes, som framgår nedan, åtminstone från landstinget sida vara ett 
starkt önskemål. Det hävdades vidare att bara den teater som tog risker kunde ut-
vecklas på lång sikt och att stor publik inte var något självändamål. Teatern 
önskade också ”ett ökat risktagande av publiken - man ska våga låta sig över-
raskas, uppröras och förundras”. Man framhöll dock att målet ändå skulle vara 
att nå fler med teaterns utbud och att detta skulle åstadkommas genom en ut-
veckling av samarbetet ute i länets kommuner. (op cit) 
 
Redan av de inledande explorativa intervjuerna25 framgick att styrelsen skulle ha 
krävt besparingar utan att dessa fick gå ut över produktionsnivån. Något uttryck 
för den uppfattningen har jag emellertid inte kunnat finna i styrelseprotokollen. 
På något sätt tycks man dock ha krävt att teatern skulle ”upprätthålla verksam-
heten”. Innebörden av detta skulle ha varit ett oförändrat antal uppsättningar och 
föreställningar. 
 
Landstinget uttryckte i sin kulturutredning (Norrbottens läns landsting, 1993) 
önskemål om sådant som rimligen skulle få konsekvenser för repertoararbetet 
om det kom till genomförande. Blotta existensen av förslaget skulle också kunna 
påverka teaterns repertoaröverväganden. Utredningen innehöll nämligen bland 
                                                                                                                                    
sammanträde, 11 juni 1993. 
23 Hänvisningen är till ett häfte på fem sidor plus försättsblad. Utgivningsår saknas, men innehållet pekar på 
1992. I häftet finns målsättningsparagrafen från stadgarna återgiven och detta i samma lydelse som i de tidigare 
citerade stadgarna från 1993.  
24 Längre fram i dokumentet säger man att teatern ”ska fortsätta att spela barn- och ungdomsteater varje termin”. 
25 Här avses intervjuer med teaterchefen och dramaturgen under maj och juni 1994. 
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annat krav på att kulturinstitutionerna skulle öka sin regionala profilering och att 
minst femtio procent av verksamheten skulle rikta sig till barn och ungdom. 
Samarbete mellan olika konstformer och samproduktion med fria grupper an-
befalldes. Dessutom framhölls att man skulle tillhandahålla ”service och tjänster 
med stor känslighet för de enskilda kommunernas och beställarnas önskemål” 
(op cit, s 15). Ett år senare hade landstinget infogat utredningens tankar under 
rubriken ”Krav och riktlinjer” i sin plan för 1995.26 
 
 
2.4 Teaterchefens beskrivning av repertoararbetet 
 
Grunden i repertoararbetet är att man tar fram pjäsalternativ som man sedan har 
att ta ställning till. Av en explorativ intervju med teaterchefen framgick att man 
läste kring 150 pjäser om året. Mer än 140 av dessa skulle plockas bort. Somligt 
av detta föll bort utan nämnvärd diskussion medan annat diskuterades under 
lång tid. Åtskilligt av repertoararbetet gällde sedan val av regissörer och sceno-
grafer. 
 
Vid den nämnda intervjun med teaterchefen fick jag en bild av hur det hela skul-
le fungera. Merparten av repertoararbetet skedde i en fackligt utsedd repertoar-
kommitté. Utöver de av facket utsedda ledamöterna deltog teaterchef och 
dramaturg27 i kommitténs arbete. Enligt teaterchefen skulle repertoarkommittén 
sammanträda två och en halv timme en gång i veckan på en i princip fast tid 
oavsett om någon av ledamöterna hade förhinder. Alla på teatern skulle kunna 
gå dit och presentera sina idéer om pjäser eller om regissörer. Allting rapportera-
des sedan till fackmötet28, där teaterchefen dock inte var med. Efter det att fack-
mötet sagt sin mening fattade teaterchefen själv beslut, men han sade sig re-
spektera majoritetsbeslut från fackmötet. Sedan skulle teaterstyrelsen konfirmera 
chefens beslut.29 
 
I intervjun hävdade teaterchefen också att Norrbottensteatern inte sneglade på 
andra, svenska och utländska, teatrars repertoar när man fastställde sin egen. Att 
flera svenska teatrar spelade samma pjäs skulle vara en slump, en ”tidens 
anda”.30 En förstudie31 kring Norrbottensteaterns eventuella beroende av andra 
teatrars repertoar gav stöd för teaterchefens uppfattning. Även om det inte hand-
                                           
26 Landstingsplan 1995 fastställdes av landstingsfullmäktige den 13 december 1994. Något motsvarande beslut 
hade inte fattats av den andra huvudmannen, Luleå kommun (uppgift från kultursekreteraren i Luleå kommun). 
27 Det framgick att arbetet skulle ledas av dramaturgen som också var sammankallande. 
28 Teaterchefen nämnde inte att det också fanns ett allmänt repertoarmöte som vid tiden för intervjun var ett 
fackligt organ med uppgift att diskutera repertoarkommitténs förslag. Repertoarmötet kunde rekommendera 
fackmötet att besluta på visst sätt. Under hösten 1994 fick, som framgår längre fram i mitt arbete, repertoarmötet 
sin roll i repertoararbetet stärkt. 
29 Intervju med teaterchefen, 4 maj 1994 
30 Intervju med teaterchefen, 4 maj 1994 
31 Förstudien, som byggde på uppgifter ur Teaterårsboken 98 (1998), redovisades i bilaga 1 i licentiatuppsatsen. 
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lade om att direkt plocka upp pjäsidéer från andra teatrar torde omvärldens teater 
kunnat ha betydelse. Teaterchefen reste på grund av internationella åtaganden en 
hel del och såg då teater. Personal deltog på olika teaterfestivaler eller gjorde 
studieresor. Repertoarkommitténs ledamöter fick vidare ersättning av teatern för 
alla utlägg för teaterbiljetter. De uppmuntrades alltså att se så mycket teater som 
möjligt.32 
 
Ungefär samtidigt som jag påbörjade min studie på Norrbottensteatern tillskapa-
des på teaterns initiativ en referensgrupp bestående av sex representanter för län-
ets arrangörer. Gruppen skulle utgöra ett diskussionsforum med syfte att förbätt-
ra samarbetet mellan teatern och arrangörerna. Redan på det första mötet med 
gruppen hade man från teaterns sida informerat om vad man tog hänsyn till när 
man ställde samman en repertoar. Nedanstående citat antyder också de avväg-
ningar som måste göras i repertoararbetet. 

 
Redan när repertoarkommittén föreslår pjäser, har man haft i åtanke att alla scener skall 
få något, att olika målgrupper i skolan skall tillgodoses med teater, att byarna får en del 
av föreställningarna med jämna eller ojämna mellanrum, och så vidare. 
   Vid varje pjäsval diskuteras också uppsättningsidéer och till slut skall det hela passas 
ihop till en repertoar som går att genomföra i praktiken med de personella och ekonom-
iska resurser teatern har. (Ur informationsmaterial – Referens: senaste nytt från Norr-
bottensteaterns referensgrupp, nr 1/94) 
 

Av den nämnda explorativa intervjun med teaterchefen framgick att Norr-
bottensteatern inte gjorde några marknadsundersökningar. Teaterchefen utgick 
istället från sig själv och från personer han samtalat med.33 Även dramaturgen 
sade vid ett senare tillfälle att hon tog avstamp i de egna preferenserna: ”refer-
ensen för mig måste vara det som jag innerligast själv skulle vilja se”.34 
 
 
2.5 Repertoararbetet – en kronologisk översikt 
 
I slutet av februari 1995 presenterades Norrbottensteaterns repertoar avseende 
perioden hösten 1995 – hösten 1996 för press och arrangörsombud. Teaterchef-
en inledde presskonferensen sittande i en gammal rissla som han menade skulle 
”symbolisera resan genom Norrbotten och världen”. Där så var möjligt framhöll 
han att handlingen utspelades i länet eller att upphovsmannen hade en koppling 
dit.35 Den presenterade repertoaren sammanfattas i följande figur: 
 

                                           
32 Intervju med teaterchefen, 4 maj 1994 
33 Intervju med teaterchefen, 4 maj 1994 
34 Intervju med dramaturgen, 25 oktober 1994 
35 Presskonferens, 24 februari 1994 
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 Hösten 1995 Våren 1996 Sommaren/Hösten 1996 
  

Resan till Ugri-La-Brek 
(Thomas Tidholm) 
Urpremiär 
 
Nysningen 
(Neil Simon efter Tjechov) 
Sverigepremiär36 
 
 
Norrbotten sjunger och 
berättar 

 
Ung dialog 
 
 
 
Ainos drömmar 
(Ann-Kristin Lundström) 
 
 
 
Bordsdansare 
(Martin Lindberg) 
Urpremiär 

 
Här har du ditt liv 
(Leif Sundberg efter Ey-
vind Johnson) 
Urpremiär 
 
Rigoletto 
(Text: Irena Kraus efter 
Hugo/ Piave 
Musik: Rolf Hedberg 
efter Verdi) 
 
Kainos sång 
(Urban Lindh) 

 
Figur 2:1. Norrbottensteaterns repertoar hösten 1995 – hösten 1996 (Uppgifterna är sam-
manställda ur ”Norrbottensteatern repertoar hösten 1995, våren 1996, hösten 1996”) 

 
Efter repertoarens offentliggörande fanns en hel del kvar att ta ställning till. Man 
hade till exempel inte klart med regissörer till alla uppsättningar. Inte heller be-
manningen i övrigt var klar. 
 
I mitten av juni 1995 sammanträdde teaterns styrelse. Där klubbades en flyttning 
av ”Rigoletto” till våren 1997. Enligt protokollet hade teaterchefen informerat 
om repertoaren hösten 1995 till och med hösten 1997. Styrelsen hade också be-
slutat godkänna repertoarförslaget.37 
 
Under hösten 1995 blev det klart med en produktion som kom att benämnas 
”Experiment Studio”. Detta program presenterades på det sedvanliga februari-
mötet med arrangörerna38. Under våren 1996 utvecklades detta till en uppsätt-
ning av Shakespeares ”Macbeth” med ett trettiotal roller på fyra skådespelare.39 I 
och med detta var också repertoaren för de arton månaderna klar. ”Macbeth” var 
den enda pjäs som hade tillkommit sedan repertoaren presenterades i februari 
1995. Man skulle kunna säga att den på något krokiga vägar kommit att ersätta 
”Rigoletto” (jfr figur 1). Mer än hälften av den fastställda repertoaren hade 
redan spelats färdigt när Macbeth fullbordade repertoarbygget. 
 
Jag började det här avsnittet med att lyfta fram den repertoar som presenterades i 
februari 1995. Vad hade då hänt dessförinnan? Somliga komponenter hade 
diskuterats mycket länge och var mer eller mindre bestämda när jag i augusti 

                                           
36 Detta var vad man trodde vid presentationstillfället. Ett par månader senare gavs dock två gästspelsföreställ-
ningar av en teater från Finland. 
37 Protokoll från teaterstyrelsen, 15 juni 1995 
38 Repertoarpresentation, 23 februari 1996 
39 Uppgift från ledamot i repertoarkommittén, 7 maj 1996 
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1994 började mina observationer på Norrbottensteatern. Annat växte fram efter 
hand. 
 
Diskussionen var inledningsvis knappast alls inriktad på hur repertoaren konkret 
skulle se ut. Det man diskuterade var den ekonomiska kris som teatern befann 
sig i och dess allmänna konsekvenser för repertoaren och repertoarkommitténs 
arbete. Meningarna var delade om huruvida repertoarkommittén skulle beakta 
ekonomiska förhållanden eller hålla sig till det konstnärliga när man övervägde 
pjäser. 
 
Under september och början av oktober 1994 diskuterades enskilda pjäser och 
regissörer. Det dröjde dock innan man på allvar kom in på hur en repertoar i sin 
helhet skulle kunna se ut. Allteftersom hösten led sågs emellertid inte pjäsför-
slagen längre som enskildheter utan som delar i den väv som skulle komma att 
utgöra teaterns samlade repertoar. I slutet av oktober då repertoarkommittén 
hade tagit upp ett 40-tal pjäsförslag40 började man använda sig av en metod som 
gick ut på att alternativa kombinationer noterades på ett stort papper på vägg-
en.41 Redan en vecka senare fick ett första repertoarförslag växa fram på ett nytt 
papper där man månad för månad kunde se vad som skulle repeteras respektive 
spelas. Man arbetade med flera versioner och det förekom ibland alternativa 
pjäsförslag. En del förslag hamnade på papperet utan att ha diskuterats mer än 
högst tillfälligt.42 Det här pågick under ett par veckor. Som ersättning för ett in-
ställt repertoarmöte i början av november skickade dramaturgen ut ett material 
där två alternativa repertoarförslag presenterades för teaterns personal.43 På re-
pertoarmötet delades sedan ett tredje repertoaralternativ ut.44 Detta tredje alter-
nativ är det som ligger närmast den repertoar man offentliggjorde i februari 
1995. 
 
Fram till det allmänna repertoarmötet i mitten av november hade mer än femtio 
pjäsförslag varit uppe till någon form av behandling. Pjäserna på de tre reper-
toarförslagen presenterades och diskuterades på det nämnda repertoarmötet. Det 
papper som repertoarkommittén arbetat fram för de olika pjäsidéernas placering 
i tiden fanns med på mötet. Där gjordes vissa strykningar och tillägg. Detta 
möte, som pågick i cirka tre timmar, var egentligen det enda tillfället då reper-
toaren diskuterades mer ingående i ett större forum.45 

                                           
40 Enligt bilaga 1 hade 36 ej realiserade pjäsförslag i någon mening behandlats. Till detta kom förslag som sen-
are accepterades eller åtminstone på allvar diskuterades. 
41 Repertoarkommittén, 31 oktober 1994 
42 Repertoarkommittén, 8 november 1994 
43 Jag erhöll ett exemplar per post. Det var stämplat den 11 november 1994. 
44 Allmänt repertoarmöte, 18 november 1994 
45 På ett tidigare repertoarmöte i oktober hade diskussionen endast gällt enskilda pjäser. 
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På fackmötet i slutet av november ägnades 12 minuter till repertoarfrågor. En 
del barnpjäser ströks då det blivit klart att initiativtagaren till dessa skulle lämna 
teatern. Man hann med att ge klarsignal till att fortsätta arbetet på två tänkbara 
pjäser och ett sommarteaterprojekt med amatörer, man hann besluta om att göra 
de så kallade berättarprojekten46 trots motståndet bland många skådespelare och 
man beslöt att beställa manus för ett uruppförande.47 På det möte i repertoarkom-
mittén som ägde rum dagen efter fackmötet föreföll hösten mer eller mindre fär-
digdiskuterad. En ledamot menade att det var ”en jättebra höst – ingen av våra 
pjäser är spelade nån annanstans. Folk kommer att komma upp för att se vad vi 
gör”.48 Två veckor senare kommenterade han det fullständiga repertoarförslaget 
som det såg ut då: ”Bara nytt! Det känns jättefint.”49 På fackets decembermöte 
ägnades cirka 40 minuter, till repertoaren. Det mesta av den tiden avsåg in-
formation och frågor.50 
 
På det beslutande repertoarmötet i slutet av januari 1995 framkom att repertoar-
förslaget skulle avse arton månader istället för de sedvanliga tolv. Teaterchefen 
tyckte det var angeläget att komma i fas med det nya spelåret som framgent 
skulle sammanfalla med kalenderåret. Med assistans av en ledamot i repertoar-
kommittén presenterade så teaterchefen repertoarförslaget i sin helhet. Han in-
ledde med att säga: ”Det blir en lysande repertoar!” Marknadschefen51 fyllde på 
med att hon såg det som ”en imponerande repertoar med flera Sverigepremiärer 
och nyskrivna saker”52. Efter några kortare frågor beslutade repertoarmötet att 
repertoaren skulle få det föreslagna utseendet.53 
 
På fackmötet i januari 1995 rådde oklarhet om huruvida det var repertoarmötet54 
som skulle uttrycka de fackliga synpunkterna på repertoaren eller om det fortfar-
ande var fackmötet som tog ställning i denna fråga. Hursomhelst fattade man ett 
beslut och framhöll att detta beslut endast avsåg själva pjästitlarna och att 
                                           
46 Med detta avsågs ett antal småproduktioner där skådespelare ensamma eller i små grupper skulle ut på småort-
er i länet och berätta historier av olika slag. Detta skulle ske utan scenografi och av naturliga orsaker skulle pro-
duktionskostnaderna bli låga. Positivt för ekonomin var dessutom att landstinget skulle gå in med pengar i de fall 
textförfattarna var från länet. 
47 Fackmöte, 21 november 1994 
48 Repertoarkommittén, 22 november 1994 
49 Repertoarkommittén, 6 december 1994 
50 Fackmöte, 13 december 1994 
51 Hon var dessutom en av de fackligt utsedda ledamöterna i repertoarkommittén. Hon var vald för sitt intresse 
för repertoarfrågor och för att hon var beredd att ta på sig extraarbetet med att läsa pjäser. I kommittén hade hon 
ingen speciell uppgift att se till marknadens önskemål. (Intervju med marknadschefen, 3 november 1994)  
52 Senare samma dag menade dramaturgen att det här med urpremiärer var sådant som räknades i Teatersverige. 
Hon såg det inte som fåfänga utan snarare som en praktisk fråga. Det handlade om att bli recenserad vilket sedan 
påverkade möjligheterna att rekrytera såväl skådespelare som regissörer. Hon ville dock inte se det som syno-
nymt med hög kvalitet. (Intervju med dramaturgen, 23 januari, 1995) 
53 Allmänt repertoarmöte, 23 januari 1995 
54 Senare framgick att repertoarmötet inte längre skulle vara ett fackligt organ utan vara öppet för all personal 
oavsett facklig tillhörighet. Det betydde bland annat att teaterchefen kunde vara med på mötena. (Teaterchefen 
och producenten på repertoarkommittén, 24 augusti 1995) 
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resterande detaljer fick tas upp på fackmötet i februari. Det bör påpekas att re-
pertoaren klubbades i stort sett utan diskussion, och detta på 10 minuter.55 På 
fackmötet i februari meddelade fackets representanter i teaterstyrelsen att reper-
toaren fått godkänt av den nya styrelsen. Det fanns dock ett förbehåll: det skulle 
finnas ekonomi för förslaget. Man diskuterade dock inte vad detta förbehåll 
kunde innebära i praktiken.56 Vid ett informellt samtal med teaterchefen ett par 
dagar före offentliggörandet av repertoaren menade dock denne att det inte skul-
le ”få några konsekvenser”.57 
 
Efter denna kronologiska översikt av repertoararbetet kommer jag att mer i de-
talj redovisa hur specifika pjäser hanterades. Jag presenterar också ett stort antal 
relativt snabbt refuserade pjäsförslag.  
 
 
2.6 De sju fallen 
 
Så här långt och som en bakgrund till min fallstudie har den yttre ramen för 
repertoararbetet beskrivits i komprimerad form. Inledningsvis presenterades 
Norrbottensteatern och dess repertoararbete på ett mycket översiktligt sätt. Där 
lämnades också en kronologisk framställning av teaterns repertoararbete under 
ett år.  
 
 
2.6.1 Det redan klara ”Här har du ditt liv”58 
 
Ungefär samtidigt som jag påbörjade min empiriska studie stod det klart att ”Här 
har du ditt liv” skulle upp på repertoaren. Det här projektet hade emellertid en 
mycket lång förhistoria. Redan i mitten av 80-talet hade teaterchefen tänkt sig 
att göra en monolog utifrån ”Romanen om Olof”. Den här idén hade han diskut-
erat med regissören Le, och de hade talat om att monologen skulle repeteras in 
då och då i köket i Le:s Stockholmsbostad. Efterhand hade de kommit fram till 
att det inte skulle bli en monolog utan en vanlig spelpjäs. Den här pjäsen hade 

                                           
55 Fackmöte, 30 januari 1995 
56 Fackmöte, 13 februari 1995 – Den exakta lydelsen av teaterstyrelsens beslutet var: Styrelsen beslutade: – att 
fastställa repertoaren för 1996 under förutsättning att budgeten kan lösas. (Protokoll från sammanträde …, 10 
februari 1995) 
57 Informellt samtal med teaterchefen, 20 februari 1995 
58 Någon gång under förberedelserna med den här pjäsen ändras namnet från ”Romanen om Olof” till ”Här har 
du ditt liv”. Användningen av det nya namnet är dock inte konsekvent. Jag använder den benämning som i den 
faktiska situationen kommit till användning på teatern. 
   ”Romanen om Olof” av Eyvind Johnson är en självbiografisk berättelse i fyra delar där den andra delen heter 
just ”Här har du ditt liv”. Den delen har också givit namn åt Jan Troells filmatisering av romansviten. Vid ett till-
fälle under hösten 1994 menade någon att verket var mest känt under det namnet som därför också var bättre 
som namn på pjäsen. 
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även funnits med i bilden när man 1991 hade bestämt sig för den stora satsning-
en på pjäser i Norrbottensmiljö.59 
 
Under våren 1994 var Le fortfarande aktuell, inte bara som regissör utan också 
för att göra dramatiseringen. Behandlingen i repertoarkommittén och på fack-
mötet var dock ej avklarad fullt ut. Enligt dramaturgen hade Le varit på teatern i 
maj 1994 och berättat om sitt projekt. Folk skulle först ha varit en smula skept-
iska, men så hade teaterchefen helt plötsligt fått fram att föreställningen skulle 
göras i Björkelund i Boden på den plats där Eyvind Johnsons hus stod och då 
som sommarteater ”med den här gamla Dagning Röd-dekoren inne i ett jättetält, 
ljust, vitt, vackert tält mitt i sommarnatten”60. Idén till detta hade tydligen dykt 
upp då teaterchefen av en slump träffat någon från Bodens kommun i en skid-
backe och då blivit lovad att kommunen skulle stå för tältet om de spelade i 
Björkelund. Efter denna teaterchefens vision hade stämningen plötsligt blivit 
positiv.61  
 
Under hösten 1994 diskuterades ”Här har du ditt liv” knappast alls. Pjäsen tyck-
tes inte heller ha tagits upp med referensgruppen, teaterns och arrangörernas dis-
kussionsforum. Pjäsen fanns dock med på alla översiktliga framställningar av re-
pertoaren som diskuterades på teatern och ingen ifrågasatte att man skulle spela 
den. 
 
En vecka in i februari hade teaterns tekniker ett möte där man bland annat dis-
kuterade det så kallade ”Norrbottensrummet” som just då användes för pjäsen 
”Kirra”. Rummet var svårhanterligt för teknikerna och rymde bara omkring 80 
personer. Kritiken var massiv. Även från arrangörshåll fanns missnöje med 
”Norrbottensrummet”. Man ansåg att det rymde en alltför liten publik. Någon 
omedelbar reträtt från teaterchefen gjordes dock inte.  
 
På ett personalmöte ett par veckor efter repertoarpresentationen läste teaterchef-
en upp ett brev från Le som skulle ha gjort dramatiseringen av ”Här har du ditt 
liv” och sedan regissera den. Av brevet framgick att han inte ansåg att Johnsons 
text hade den episka kvalitet som krävdes för honom som arbetade texttroget. På 
det här mötet gav också teaterchefen definitivt upp tanken på att återanvända det 
så kallade Norrbottensrummet. Han tänkte sig istället ett cirkustält med halv-
arena och plats för 250 personer.62 

                                           
59 Intervju med teaterchefen, 17 mars 1996 
60 Intervju med dramaturgen, 10 maj 1994 
61 Intervju med dramaturgen, 10 maj 1994 
62 Personalmöte, 10 mars 1995 
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Dramaturgen hade genast en idé om att ersätta Le som regissör med skådespel-
erskan och regissören Gl63. Oberoende av detta hade teaterchefen föreslagit att 
Kj skulle få ta hand om dramatiseringen.64 På ett produktionsmöte dryga två 
veckor efter Le:s avhopp meddelade teaterchefen att just Kj skulle skriva manus. 
Han karaktäriserades som ett tryggt val och en god yrkesman. En av administrat-
örerna frågade om Kj hade något förslag på regissör. Enligt teaterchefen skulle 
han inte haft det. Kj skulle arbeta med dramatiseringen i två månader innan detta 
bestämdes.65 
 
På repertoarkommittén dagen efter var inte teaterchefen närvarande. När drama-
turgen redovisade situationen framhöll hon att regissörsfrågan fortfarande var 
öppen men att Gl var aktuell. Hon skulle ha förmågan att lyfta fram det poetiska. 
Repertoarkommittén var vidare enig om att det var Gl som borde regissera ”Här 
har du ditt liv”.66 Dramaturgen hade uppmanats av repertoarkommittén att säga 
till teaterchefen att inte dra iväg och prata med någon och lova något. I slutet av 
april hade hon också talat med Gl som varit ”ganska intresserad”. Hon ville dock 
ha med en kompositör för att kunna känna tillräcklig trygghet.67 Några veckor 
senare var dramaturgen påtagligt orolig för att Gl inte skulle säga ja.68 
 
På ett repertoarkommittémöte ett par dagar senare framhöll en ledamot att det 
var viktigt med levande musik. Dramaturgen kommenterade detta med att Gl 
säkert skulle bli ”mer sugen om hon fick riktiga musiker”.69 På skådespelarmötet 
följande dag konstaterade teaterchefen att det behövdes musiker till ”Här har du 
ditt liv”. Teatern fick skjuta på ”Rigoletto” tills det gick att få musiker från 
Norrbottensmusiken.70 Till slut hade också det efterlängtade ”jaet” kommit.71 
Märkligt nog tycks inte detta ”ja” ha berörts på något av de mötesdagar som 
man hade på teatern i slutet av maj.  
 
I början på maj 1996 startade så repetitionsarbetet och i mitten av juli genom-
fördes premiären programenligt. 
 

                                           
63 Gl var under 1970-talet skådespelare på Norrbottensteatern och är därför personligt bekant med en stor del av 
teaterns personal. 
64 Informellt samtal med dramaturgen, 10 mars 1995 
65 Produktionsmöte, 27 mars 1995 
66 Repertoarkommittén, 28 mars 1995 
67 Informellt samtal per telefon med dramaturgen, 27 april 1995 
68 Intervju med dramaturgen, 11 maj 1995 
69 Informell repertoarkommitté, 16 maj 1995 
70 Skådespelarmöte, 17 maj 1995 
71 Intervju med dramaturgen, 7 mars 1996 
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2.6.2 Det tämligen normala ”Nysningen” 
 
Det som gör ”Nysningen” till ett tämligen normalt fall är att pjäsidén dök upp 
efter det att min empiriska studie påbörjats men innan repertoaren i sin helhet 
fått en fastare form. Pjäsen diskuterades och kom också med på den repertoar 
som offentliggjordes. Efter åtskilliga turer kring valet av regissör och scenograf 
och komplikationer av ekonomisk karaktär kom den dock slutligen till genom-
förande. 
 
I slutet på oktober 1994 nämnde dramaturgen att det skulle bli aktuellt att åka till 
Helsingfors den kommande helgen för att se teater. Det var en av inspicienterna 
som skulle hämta en utlånad scenografi där och då skulle man passa på när resan 
ändå var delvis betald. Dramaturgen och marknadschefen, som också var leda-
mot i repertoarkommittén, skulle åka med.72 Enligt inspicienten hade man sedan 
helt enkelt sett vad som råkat gå för tillfället.73 
 
När Helsingforsresan efter hemkomsten redovisades för repertoarkommittén be-
rättade dramaturgen att man hade hittat ”en gudomlig sak”: ”Nysningen”. Pjäsen 
var för tre manliga och två kvinnliga skådespelare. Den var tidigare inte spelad i 
Sverige och hon hade redan beställt den för läsning.74 
 
Till nästa möte hade ingen läst pjäsen ordentligt. En ledamot hade dock snabb-
läst och han tyckte att den verkade ”skitbra”.75 Senare samma dag hade man ett 
repertoarmöte där dramaturgen började med ett mycket engagerat referat av 
pjäsen. Man genomförde också en informell ”reading”76 av den första berättel-
sen. En av de medverkande frågade om de skulle ta en till. Teaterchefen tyckte 
dock att det räckte. Man skulle kopiera och uppmana folk att läsa istället. Han 
framhöll också att repertoarkommittén förordade pjäsen till hösten 1995. Det 
skulle bli en Sverigepremiär77. En person sade sig inte tycka om pjäsen, men i 
övrigt verkade stämningen positiv. Teaterchefen såg det också som en fördel att 
pjäsen inte krävde stora scener och omfattande dekor. När den gjordes i Helsing-
fors hade man gjort den på ett väldigt enkelt sätt.78  
 
På fackmötet ett par dagar senare beslöt man utan diskussion att gå vidare med 
”Nysningen”.79 Att det blev så torde ha berott på att den pjäs, ”Herrar”, som 

                                           
72 Repertoarkommittén, 31 oktober 1994 
73 Informellt samtal med en av teaterns inspicienter, 18 september 1995 
74 Repertoarkommittén, 8 november 1994 
75 Repertoarkommittén, 18 november 1994 
76 En ”reading” innebär att de olika rollerna i en pjäs läses av olika skådespelare. 
77 Så blev det dock inte eftersom den finska teater där man hittade pjäsen var på gästspel i Sverige under våren 
1995.  
78 Allmänt repertoarmöte, 18 november 1994 
79 Fackmöte, 21 november 1994 
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varit alternativet passade sämre med den ensemble man hade. Kritiska synpunkt-
er på den pjäsen hade framförallt framförts från teaterns kvinnor. 
 
Några veckor tidigare hade man diskuterat regissörsfrågor i repertoarkommittén. 
Man hade speciellt diskuterat en manlig regissör. Här tycktes det gå en skiljelin-
je mellan teaterchefen och en manlig ledamot å ena sidan och flera av kvinnorna 
å den andra. Kvinnornas kritik gällde både regissörens arbetssätt och det konst-
närliga resultatet. En kvinna sade att hon inte ville vara med i ”Nysningen” om 
det skulle bli den här regissören. En annan tyckte att han kanske kunde vara ok 
till något annat men inte till ”Nysningen”.80 Någon menade att det också handla-
de om hur besluten skulle fattas på teatern. Regissörsuppdrag skulle man inte få 
för att man råkade hamna på samma flyg som teaterchefen.81 Man skulle heller 
inte kunna få sin vilja fram genom att driva de egna idéerna genom chefen. Re-
pertoarkommitténs arbete blev i så fall meningslöst.82 
 
En vecka senare nämndes en välkänd skådespelare som tidigare arbetat på Norr-
bottensteatern som tänkbar regissör. Han skulle vara intresserad av att prova på 
regiuppdrag och var dessutom intresserad av Tjechov. Förslagsställaren var be-
redd att ta kontakt med honom men misstänkte att man inte kunde konkurrera 
med privatteatrarna rent ekonomiskt. En annan kandidat, som många gärna hade 
sett, avfördes från diskussionen på grund av sin vacklande hälsa.83 I början av 
december berättade dramaturgen att teaterchefen hade haft kontakt med Jå om 
regin.84 På repertoarmötet ett par veckor senare sade sig teaterchefen också före-
slå just Jå som regissör. Han fick stöd av en skådespelare som ansåg att Jå både 
var ”jättesympatisk” och gjorde bra jobb. En skådespelare föreslog istället Em.85 
På ett repertoarmöte en månad senare framgick att Jå hade tackat nej. Han skulle 
inte ha sett hur han kunde jobba med pjäsen.86 
 
Tidigare samma dag hade teaterchefen informerat produktionsmötet87 om ekono-
min på ett sådant sätt att dramaturgen hade upplevt ”Nysningen” som hotad 
eftersom ”Nysningen” var den enda produktion där man inte var bunden av kon-
trakt. Dramaturgen sade sig ha velat få bort frågan från dagordningen och detta 
skulle ha lett till att teaterchefen känt sig förnärmad och misstänkliggjord för att 
”sitta på sin kammare och fatta beslut”. De skulle ha varit påtagligt osams, men 

                                           
80 Dramaturgen hade ett par veckor tidigare framhållit att han dessutom var för dyr. (Repertoarkommittén, 8 
november 1994) 
81 Mot detta invände en ledamot att teaterchefen hade samma rätt ”att lägga ut beten” som alla andra. 
82 Repertoarkommittén, 22 november 1994 
83 Repertoarkommittén, 29 november 1994 
84 Fackmöte, 6 december 1994 
85 Allmänt repertoarmöte, 20 december 1994 
86 Allmänt repertoarmöte, 23 januari 1995 
87 Produktionsmöte, 23 januari 1995. Produktionsmöten ägde rum varje måndagsmorgon. Under cirka 30 minut-
er gick man igenom det som var aktuellt under veckan. Mötena var öppna för all personal. 



2 Repertoararbetet på Norrbottensteatern 

 48

de hade försonats innan de gick vidare till repertoarkommittén som satt och 
väntade på dem.88 Där berättade teaterchefen också om de inbesparingar teatern 
var tvungen att göra under 1995. Den enda pjäs som skulle gå att plocka bort var 
alltså ”Nysningen”. En annan lösning hade varit att permittera sex personer, men 
det skulle också ha inneburit att man fått stryka en produktion. Båda dessa lös-
ningar skulle dock ha varit omöjliga eftersom styrelsen även ställt ett krav på 
sex produktioner om året.89  
 
Vad gällde regissörsfrågan diskuterades ett antal namn under januari och febru-
ari, bland annat den person som regisserade i Helsingfors. På fackmötet i slutet 
av januari framgick att man övervägde att ha samma scenograf på ”Nysningen” 
som på ”Ugri-La-Brek”. Detta skulle vara möjligt eftersom ”Ugri-La-Breks” 
scenograf var den som gjort den finska scenografin.90  
 
På ett skådespelarmöte en vecka senare diskuterade man Am som var teaterchef-
ens förslag till regissör. Efter det att två fackligt aktiva skådespelare uttalat att 
hon var bra hade ingen sagt något mer. Trots detta vet jag att det hos en del 
fanns kritiska synpunkter och då främst mot brister i personregin. Varför denna 
opposition inte kom fram vill jag inte uttala mig om. På detta skådespelarmöte 
hade även andra namn förts fram. Dramaturgen hade under pågående möte fått i 
uppdrag att gå iväg för att ringa Ln. Han hade varit upptagen till ”Nysningen”, 
men var intresserad av en annan pjäs, ”Bordsdansare”.91 
 
På ett produktionsgruppsmöte92 i början av mars diskuterades åter frågan om 
regissör till ”Nysningen”. De som tillfrågats hade tackat nej. Ett nytt namn, Em, 
var aktuellt.93 Teaterchefen tyckte att man kunde köpa in scenografikonceptet 
från Finland och låta Kb94 anpassa det efter Norrbottensteaterns förutsättningar. 
Här påtalade dramaturgen att hon såg det som märkligt att lägga fast allt utom 
regissören. Sedan var det hon som fick ”det delikata uppdraget” att ringa och 
säga att allt redan var bestämt. Teaterchefen menade att det handlade om att tea-
tern hade en önskan om att kunna spela på riktigt små scener och då fick inte en 

                                           
88 Intervju med dramaturgen, 23 januari 1995 
89 Repertoarkommittén, 23 januari 1995. Senare framhöll dramaturgen att politikerna knappast kunde se det som 
motiverat att lägga pengar på en teater som bara kunde producera en uppsättning under halvt år. Att lägga ned 
”Nysningen” vore alltså riskabelt ur överlevnadssynpunkt. 
90 Fackmöte, 30 januari 1995 
91 Mötet ägde rum den 6 februari 1995. Jag närvarade inte på detta möte eftersom det kolliderade med det nyss 
nämnda teknikermötet. Jag har dock informerat mig om vad som avhandlades genom informella samtal. Ln blev 
också den som sedan kom att sätta upp ”Bordsdansare”. 
92 Produktionsgruppen är ett mindre organ som i praktiken fungerar som teaterchefens beredningsgrupp. 
93 Hon hade dock nämnts av en skådespelare redan i december (Allmänt repertoarmöte, 20 december 1994) utan 
att något intresse hade uttryckts av de närvarande. 
94 Kb var alltså, som redan nämnts, den som gjort den nu aktuella finska scenografin och som skulle göra sceno-
grafin för ”Ugri-La-Brek”. 
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regissör komma och säga något annat. Dramaturgen och teaterchefen var här 
högst oense. Något klart beslut nådde man inte heller fram till.95 
 
På repertoarkommittén följande dag berättade dramaturgen att Em troligen skul-
le säga ja. Hon var dock inte beredd att ta den finska scenografin utan ville ha en 
egen scenograf (Jn) med sig. Här kan nämnas att Em och Kb träffats Stockholm 
och kommit fram till att de inte skulle göra ”Nysningen tillsammans. När det 
gällde bemanningen framhöll teaterchefen att varje regissör hade sina drömmar, 
men att det ännu inte var helt klart med rollbesättningen. Dramaturgen tillade att 
det var bestämt att In, som arbetade på teatern, skulle vara kostymör.96 På reper-
toarkommittén ett par veckor senare, samma dag som Em skulle besöka Norr-
bottensteatern, framhöll en av ledamöterna, som tidigare förefallit vara på teater-
chefens linje, att man var tvungen att ge Em förutsättningar att göra ett bra jobb. 
Hon hade ju en scenograf hon ville arbeta med, men teaterchefen hade hittills 
sagt nej; han förmodades vara ute efter att spara pengar.97 Resultatet blev att Em 
fick igenom sitt krav på egen scenograf. 
 
I slutet av april fanns det dock fortfarande inget kontrakt mellan Em och teatern 
eftersom teatern ännu inte skickat Em och hennes tilltänkte scenograf något kon-
traktsförslag. Dramaturgen hoppades i alla fall att det skulle ordna sig.98 På Riks-
teaterns teaterdagar i Hallunda anförtrodde mig dramaturgen att Em av teater-
chefen hade pressat fram ett ja till sina önskemål om rollbesättningen. Drama-
turgen såg det som en rimlig kompensation för allt strul som varit kring sceno-
graffrågan, men regissören för ”Ugri-La-Brek” skulle ha varit upprörd över att 
hans önskemål ej beaktats.99 På teaterdagarna i Hallunda hade dramaturgen träff-
at både ”Nysningens” regissör och scenograf. Det hade då framgått att den sen-
are hade trott att hans uppdrag också omfattade kostymeringen. Han brukade 
göra den själv och blev mycket missnöjd över tanken på att någon annan skulle 
stå för den delen.100  
 
Som redan nämnts hade det varit upprörda känslor hos regissörerna kring be-
manningen. Även i ensemblen fanns irritation över det sätt som rollbesättningen 
presenterades på. Vissa reaktioner tydde på att irritationen också gällde vad man 
faktiskt placerats på.101 
 
I slutet av maj besökte regissören och scenografen teatern under en dag. Vid sid-
an av rundvandring i lokalerna och ett första möte med främst den tekniska 
                                           
95 Produktionsgruppen, 6 mars 1995 
96 Repertoarkommittén, 7 mars 1995 
97 Repertoarkommittén, 28 mars 1995 
98 Intervju med dramaturgen, 25 april 1995 
99 Informellt samtal med dramaturgen, 3 maj 1995  
100 Intervju med dramaturgen, 22 februari 1996 
101 Möte om berättarprojekt, 11 maj 1995 och intervju med dramaturgen samma dag 



2 Repertoararbetet på Norrbottensteatern 

 50

personalen diskuterade man bland annat olika scener. Uppsättningen skulle ju 
göras för att kunna spelas på relativt små scener. I Luleå kunde det dock vara in-
tressant att spela på den stora scenen för att kunna ta in en större publik. Teat-
erns producent konstaterade att en sådan flyttning självklart var intressant ur 
publiksynpunkt, men flyttningen fick bara ske om inte konstnärliga skäl talade 
emot.102  
 
På ett personalmöte i slutet av maj framkom att teaterstyrelsens arbetsutskott 
haft ett möte. Där hade konstaterats att budgeten var underbalanserad med 1,4 
miljoner. Det skulle vara helt uteslutet med nya pengar. Fyra saker låg så fast att 
det inte gick att bli av med kostnader om man strök produktionen. Eventuellt 
kunde man låta bli att turnera med en pjäs. Teaterchefen meddelade att han ville 
”hitta argument för att slippa lägga ned 'Nysningen'”. Men teatern skulle ändå 
räkna på vad man kunde spara in genom att lägga ned ”Nysningens” turné. För-
slag på att förenkla byggandet, rekvisitan och programbladet framfördes som 
alternativ. Producenten konstaterade att turnerandet var ett måste för teaterns 
överlevnad och att de flesta kostnader var fasta, eftersom man snart bara hade 
hyra och personal.103 Trots alla problem kunde ”Nysningen” genomföras enligt 
uppgjorda planer. 
 
 
2.6.3 Nådde inte ända fram ”Att förhöja livskänslan” 
 
Pjäsen ”Att förhöja livskänslan” hade kommit in i bilden kort innan min studie 
påbörjades. Den diskuterades intensivt men nådde aldrig den slutliga repertoaren 
trots att den fanns med på ett av de alternativa repertoarförslagen. 
 
Författaren hade på eget initiativ skickat in sin pjäs till Norrbottensteatern. Efter 
att ha legat på teatern utan att någon haft tid att göra något gick sedan pjäsen ut 
på läsning och två av ledamöterna i repertoarkommittén sades ha funnit den 
”högst intressant”. En tredje hade varit intresserad av att göra regin. Författaren 
hade också träffat kommittén104 och då sagt sig vara beredd att jobba vidare med 
pjäsen. Hon skulle också deltaga i den dramatikerkurs som DI105 skulle anordna 
med start hösten 1994.106 
 
När ”Att förhöja livskänslan” i början av hösten 1994 diskuterades i repertoar-
kommittén menade någon att författaren lät rollgestalterna säga för mycket. En 
annan ledamot fann pjäsen ångestskapande. Man kom också in på tänkbar 

                                           
102 Möten om ”Nysningen”, 23 maj 1995 
103 Personalmöte, 30 maj 1995 
104 Detta skedde 24 maj 1994. 
105 Dramatiska Institutet 
106 Intervju med dramaturgen, 17 maj 1994 
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regissör. Dramaturgen trodde inte att länsregissören skulle få ledigt från Ama-
törteatrarnas riksförbund. Själv kunde dramaturgen tänka sig Gl107 om hon inte 
var upptagen. Senare framgick också att manus sänts till henne.108 Dramaturgen 
trodde det kunde gå hur som helst. Det uppgavs också att teaterchefen inte prior-
iterade den här pjäsen, men att han ändå var beredd att acceptera den om det var 
den allmänna viljan.109 
 
På det allmänna repertoarmötet i mitten av oktober var det ett tiotal personer 
som hade synpunkter på pjäsen. En skådespelare jämförde med Norén och fann 
att Norén var intressantare. Här gick den frustrerade kvinnan på tomgång och 
överraskande vändpunkter saknades. Skådespelaren kände sig inte drabbad. Han 
trodde dock att pjäsen efter bearbetning av en regissör skulle gå att använda trots 
innehållsliga brister. En annan skådespelare såg det som en svart fars. Hon hade 
tyckt om pjäsen men menade samtidigt att mycket behövde skrivas om och 
undrade om författaren var beredd att göra det. En ledamot i repertoarkommittén 
sade att han gillade pjäsen: ”Det är ju så. Det går inte framåt i verkligheten. 
Spela den för fan!” Liknande tankar framfördes av flera mötesdeltagare. En per-
son tyckte helt enkelt: ”Ett underbart projekt!” En person från marknadsavdel-
ningen upplevde pjäsen som jobbig, men hon var samtidigt positiv till den. Hon 
var dock införstådd med att det kunde vara svårt att motivera någon att se pjä-
sen. En av ledamöterna i repertoarkommittén menade att det var ”jättespännande 
att den var härifrån och att det var tre tjejroller”. Samtidigt såg han den här pjäs-
en som något som verkligen var annorlunda. Teaterchefen fick sista ordet och då 
märktes inte något av den reserverade hållning det tidigare sagts mig att han 
hade: ”Det är ointressant att hon är härifrån. Det är en spännande pjäs. Vi ska 
inte vela utan ge Ht den här chansen. _ _ _ Den bör göras hösten 95.” Han fram-
höll att han gärna ville ha Gl eller Am till regin. Det var dock klart att han i 
första hand önskade Am till just den här pjäsen.110 
 
Några veckor senare, på ett möte med repertoarkommittén föreföll det dock som 
om hösten var en omöjlighet. Det skulle inte gå att få rätt regissör (Gl) förrän i 
december och så var en av de tilltänkta skådespelarna  upptagen av ett cafépro-
gram i TV. Det kunde inte bli annat än en vårproduktion.111 På nästa repertoar-
kommitté verkade regissörsfrågan än besvärligare än tidigare. Gl skulle ha tvek-
at. Hon hade känt tveksamhet inför ”gestaltningen”.112 Det framgick klart att 

                                           
107 Gl hade tidigare arbetat på Norrbottensteatern som skådespelare. Omkring nio månader senare accepterade 
hon uppdraget att regissera ”Här har du ditt liv”. Hon hade redan tidigare nämnts i samband med tanken på en 
kvinnoinriktad grupp på teatern (repertoarkommittén, 30 augusti 1994). 
108 På repertoarkommittén 31 oktober 1994 framgick dock att Gl inte hade tid förrän tidigast under senhösten 
1995 och att hon tyckt att teatern borde leta efter någon annan. 
109 Repertoarkommittén, 20 september 1994 
110 Allmänt repertoarmöte, 14 oktober 1994 
111 Repertoarkommittén, 8 november 1994 
112 Jag hade några dagar tidigare råkat möta Gl på en gata i Stockholm och vi hade kommit att prata om Luleå 
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repertoarkommittén var angelägen om att man skulle göra allt för att förmå Gl 
att komma.113 En viss tveksamhet torde ha funnits inför pjäsen. I två av de alter-
nativa utkast till repertoar som tagits fram inför repertoarmötet i november fanns 
”Att förhöja livskänslan” visserligen med, men i det tredje alternativet var den 
borta. Där stod att läsa: ”Ht:s pjäs är lagd på mognad.”114 När pjäsen ”Att för-
höja livskänslan” diskuterades på repertoarmötet samma dag ville en av leda-
möterna i repertoarkommittén att mötet skulle uttrycka att man verkligen ville 
spela den. En deltagare ansåg pjäsen vara deprimerande. En annan framhöll att 
man var tvungen att skratta för att stå ut. Dramaturgen såg det som angeläget att 
få in en ny dramatiker varje år, och den här pjäsen skulle åstadkomma detta. En 
skådespelare påtalade brister i texten och menade att den behövde bearbetas. En 
annan skådespelare sade att han inte tyckte om pjäsen men att han ändå stödde 
den. En manlig ledamot i repertoarkommittén menade att det var ”bra tjejroller” 
i pjäsen som var spännande men ännu inte färdig. Han såg det som nödvändigt 
att chansa litet när det fanns så mycket entusiasm bland de närvarande. En in-
spicient tyckte att det var självklart att man skulle prova. Det måste vara tillåtet 
för teatern att misslyckas – det var därför man var en regionteater. Mötet beslut-
ade också att rekommendera fackmötet att säga ja till pjäsen.115 
 
På fackmötet togs också ett enhälligt principbeslut om att gå vidare med ”Att 
förhöja livskänslan”. Dessförinnan hade en ledamot i repertoarkommittén vädjat 
om ett beslut för att kunna trycka på Gl att ta på sig regissörssysslan.116 Att det 
fanns en påtaglig entusiasm för pjäsen hjälpte nu inte. På repertoarkommittén en 
vecka senare rapporterade dramaturgen att Gl hade tackat nej med hänvisning 
till sina barn. Även en annan kvinnlig regissör, Sb, som hade läst pjäsen och 
ställt ett antal viktiga frågor kring den på den skrivarkurs där författaren deltog, 
hade tackat nej med motiveringen att hon inte ville vara hemifrån så länge. 
Andra diskuterade namn ledde inte heller fram till något mer konkret.117 
 
På repertoarkommitténs första decembermöte inledde dramaturgen med att kon-
statera att man saknade regissör till ”Att förhöja livskänslan” och därför var 
tvungen att skjuta upp den.118 En formell bekräftelse kom en vecka senare på ett 
fackmöte. Beslutet var att lägga den åt sidan så länge. Ett visst missnöje tycktes 
dock finnas med detta. En ledamot i repertoarkommittén hävdade att den inte 
var mer ofärdig än ”Ainos drömmar” och att det knappast skulle bli lättare att 
hitta en regissör till den. Dramaturgen var beredd att ha pjäserna som alternativ 

                                                                                                                                    
och då hade hon sagt att det var barnen som var problemet. 
113 Repertoarkommittén, 18 november 1994 
114 Diskussionsunderlag till repertoarmötet, 18 november 1994 
115 Allmänt repertoarmöte, 18 november 1994 
116 Fackmötet, 21 november 1994 
117 Repertoarkommittén, 29 november 1994 
118 Repertoarkommittén, 6 december 1994 
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till varandra.119 På repertoarmötet en vecka senare meddelade dramaturgen att 
hon ville skjuta på ”Att förhöja livskänslan” tills den var ”mer klar”. Inga in-
vändningar restes.120 
 
Var då ”Att förhöja livskänslan” borta för gott? Författaren som hade fortsatt 
andra året på den tidigare nämnda DI-kursen arbetade hela tiden på sin pjäs. Den 
blev också allt bättre.121 Ett kortare avsnitt ur pjäsen framfördes också av skåde-
spelare från Norrbottensteatern på en offentlig ”reading” i samband med att den 
tidigare nämnda DI-kursen avslutades.122 
 
 
2.6.4 Sista minuten ”Stairway to Heaven” 
 
Det här fallet är speciellt därför att idén till projektet inte tycks ha dykt upp förr-
än samma dag som repertoarmötet skulle ta ställning till repertoaren i sin helhet. 
Det ledde till att idé och pjäsbeslut kom att gå hand i hand. Därför är det natur-
ligt att det även efter själva pjäsbeslutet fanns åtskilligt att diskutera och ta ställ-
ning till. 
 
Det första möte med repertoarkommittén som jag närvarade vid under 1995 fick 
en försenad start eftersom dramaturgen och teaterchefen haft ett konfliktfyllt 
möte. Som redan beskrivits i fall 2, ”Nysningen”, gällde konflikten teaterchefens 
tankar om att det kunde bli nödvändigt att lyfta bort den pjäsen från repertoaren. 
Efter det att osämjan lagt sig hade teaterchefen fått en idé om en ungdomskabaré 
som skulle ersätta ”Rigoletto” som då skulle flyttas till hösten. Efteråt har dra-
maturgen berättat att hon då inte hade motsatt sig idén. Hon tyckte att det bråk-
ats nog. Hon hade bara sagt att hon sett tanken på ett år utan musikteater som 
vansinnig och menade och menade att det var detta som lett fram till att idén om 
en ungdomskabaré kläcktes av teaterchefen.123 
 
När sedan dramaturgen och teaterchefen anlände till repertoarkommittén nämn-
de de inget om att de varit rejält osams. Teaterchefen berättade istället att ”Rigo-
letto” måste flyttas till hösten 1996 eftersom Kr inte hade tid att skriva librettot i 
tid för en våruppsättning. Den ensemble som var tänkt för detta skulle istället få 
jobba med en ungdomskabaré under våren. Ensemblen skulle själv få välja för-
fattare. Det framgick att teaterchefen såg detta som sitt och dramaturgens 
gemensamma förslag.124 Han framhöll vidare att 1996 skulle bli ett ungdomsår. 

                                           
119 Fackmöte, 13 december 1994 
120 Allmänt repertoarmöte, 20 december 1994 
121 Intervju med dramaturgen, 7 mars 1996 
122 Offentlig ”reading”, 27 april 1996 
123 Intervju med dramaturgen, 23 januari 1995 
124 Detta dementerades inte av dramaturgen. 
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Marknadschefen konstaterade att man genom flyttningen av ”Rigoletto” också 
hade hösten klar.125 På repertoarmötet någon timme senare talade man om att 
”Rigoletto” inte skulle hinna bli klar och att det skulle bli en ungdomskabaré 
istället. På det mötet restes inga invändningar mot vare sig flyttningen av ”Rigo-
letto” eller idén med en ungdomskabaré som ersättning.126 På kvällen samma 
dag menade dramaturgen rentav att alla varit positiva.127 Inte heller på fackmötet 
en vecka senare framfördes några invändningar.128  
 
Trots att dramaturgen hade varit med när idén till ungdomskabarén hade kläckts 
föreföll hon inte fullt ut entusiastisk. Efter att ha kommit fram till att det faktiskt 
skulle vara möjligt att få manus till ”Rigoletto” klart i sådan tid att den ändå 
skulle kunna spelas våren 1996 samtidigt som hon kände osäkerhet inför ung-
domskabarén bestämde hon sig för att höra med teaterchefen om det gick att 
hålla frågan öppen på repertoarpresentationen.129 Teaterchefen hade dock varit 
”alldeles för kär” i sin ungdomskabaré för att ens vilja fundera över att ta bort 
den.130  
 
Den information som fanns om ungdomskabarén i det häfte som tagits fram in-
för repertoarpresentationen var tämligen mager. Kabarén hade dock fått ett 
namn: ”Ung dialog”. (Norrbottensteatern, 1995) På presskonferensen talade teat-
erchefen om en ren Norrbottensteaterproduktion.131 Dagen därpå när repertoaren 
presenterades för arrangörerna sade teaterchefen att man skulle lägga örat mot 
jorden och lyssna in den norrbottniska ungdomen och sedan ge den det den inte 
visste att den ville ha.132 
 
Efter repertoarpresentationen började man diskutera regissörer. Teaterchefen 
ville ha regissörsfrågan löst till i maj och han ville om möjligt ha samma regiss-
ör till ungdomsprojektet och ”Rigoletto”. Regissören borde vidare anställas på 
tvåårskontrakt. Em133 kunde vara tänkbar, men en stund senare hade han uppen-
barligen kommit på någon annan. Det gällde Ej som enligt honom var bra på att 
utgå från noll i arbetet med en ensemble.134 
 

                                           
125 Repertoarkommittén, 23 januari 1995 
126 Allmänt repertoarmöte, 23 januari 1995 
127 Intervju med dramaturgen, 23 januari 1995 
128 Fackmöte, 30 januari 1995 
129 Informellt samtal med dramaturgen, 20 februari 1995 
130 Informellt samtal per telefon med dramaturgen, 23 februari 1995 
131 Presskonferens, 24 februari 1995 
132 Arrangörsmöte, 25 februari 1995 
133 Hon var påtänkt som regissör till ”Nysningen” som skulle spelas hösten 1995 (fall 2). 
134 Repertoarkommittén, 7 mars 1995 
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I slutet av april 1995 var ännu inte något bestämt om regissör. Teaterchefen ville 
dock vid den här tidpunkten ha Ce från Rosteriet135 som tidigare gjort flera 
samarbetsprojekt med teatern. Teaterchefen tänkte sig att Ce skulle arbeta på 
samma sätt med teaterns skådespelare som han tidigare gjort med ungdomar. 
Dramaturgen sade sig vara skeptisk till tanken och såg hellre att Ce fick sätta 
upp något utifrån ett färdigt manus. Hennes förslag var ”Möss och människor” 
och Ce skulle åtminstone i förstone ha varit entusiastisk inför detta. Dramaturg-
en ville också hellre se en av skådespelarna på teatern som regissör till ung-
domskabarén. Teaterchefen menade dock att denna skådespelare själv skulle stå 
på scenen. En anledning till att dramaturgen var angelägen om ”Möss och män-
niskor” vid just den här tidpunkten var att man det kommande spelåret förmod-
ligen skulle ha en skådespelare som var lämpad för en svår roll i den pjäsen. 
 
Dramaturgens entusiasm över ”Ung dialog” var uppenbarligen begränsad. Hon 
tyckte det kändes osäkert och riskabelt. ”Det fanns inget tema; det fanns inget, 
inget någonting”. Hon föreföll frukta att ansvaret för ett manus skulle läggas till 
hennes redan tunga arbetsbörda.136 Några veckor senare kallade hon projektet för 
”den soppan”. Hon trodde att teaterchefen fortfarande ville att Ce skulle göra 
”Ung dialog” enligt Rosterietmodellen. Hon funderade över om det fanns eko-
nomiska överväganden bakom chefens tankar. Enligt ekonomichefen fanns inget 
budgeterat för regissör till ”Ung dialog”. Dramaturgen funderade över om teat-
erchefen hade tänkt sig att få Ce gratis av kommunen. Enligt henne skulle även 
Ce ha fått intrycket att teaterchefen var ute efter en lösning som inte skulle kosta 
något. Hursomhelst skulle Ce inte kosta resor och traktamente så han skulle bli 
billigare än någon söderifrån. Att utse Ce till regissör skulle också innebära att 
man samtidigt kunde få en scenograf, nämligen Ce:s kollega från Rosteriet, St.137 
 
På ett skådespelarmöte i mitten av maj framhöll teaterchefen att Ce och St hade 
ett konstnärligt arbetssätt som det vore roligt att gå vidare med i ett profession-
ellt sammanhang. Någon menade att man med ett överförande skulle tappa den 
terapeutiska dimension som de vanliga produktionerna från Rosteriet hade haft. 
Flera skeptiska röster hördes. Det ifrågasattes om det var något att vinna i att 
överföra det här arbetssättet till professionell teater. Någon menade att det blev 
för mycket med två egenskapade projekt138 direkt efter varandra. Utöver teater-
chefen var det två fackligt aktiva skådespelare som uttryckte sig direkt positivt 
om projektet. Hos de övriga tycktes det finnas en hel del skepsis. Lyhördheten 
för detta hos de drivande var klen.139 
                                           
135 ”Rosteriet” är vad man kallar en kulturskola för ungdomar som av olika anledningar inte fortsatt på gymna-
siet efter grundskolan. 
136 Intervju med dramaturgen, 25 april 1995; Av programbladet för ”Stairway to Heaven” framgår mycket riktigt 
att dramaturgen varit med och skrivit texter. 
137 Intervju med dramaturgen, 11 maj 1995 
138 Det första var det så kallade berättarprojektet.  
139 Skådespelarmöte, 16 maj 1995 
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Mötet fortsatte nästa dag. De kritiska rösterna hördes inte på samma sätt den 
andra dagen. Det var i stort sett bara de två skådespelare som var för lösningen 
som yttrade sig. Den ene såg fram emot att få höra vad Rosteriets ungdomar 
ville att teatern skulle spela för dem. Den andre menade att man skulle få ”en 
oerhört skruvad vuxenvärld – djävligt spännande att få deras beskrivning av 
vuxenvärlden”140. Det hela mynnade ut i att teaterchefen sade sig ha uppfattat det 
som att man borde fortsätta tanken på att jobba med Ce och St i ”Ung dialog”.141 
 
På repertoarmötet dagen efter berättade teaterchefen att skådespelarmötet sagt ja 
till Ce och St. Ett visst ifrågasättande av hela projektet kom i dagen. Teaterchef-
en tyckte då att det tjafsades om projektet skulle ifrågasättas. Han hävdade att 
beslut var taget i demokratisk ordning om ”Ung dialog” och att det nu bara 
handlade om regissör och scenograf. En administratör undrade vad teknikerna 
hade att säga om den föreslagna scenografen. Man svarade att han var OK. Hon 
fortsatte då att undra om inte musikerna blev uppbundna av turné under maj när 
de samtidigt skulle repetera med ”Här har du ditt liv”. Dramaturgen svarade att 
man inte hade tänkt på det eftersom den ursprunglige regissören till ”Här har du 
ditt liv” inte hade haft samma krav på musik som den nu föreslagna. En ledamot 
i repertoarkommittén menade då att det kanske inte var nödvändigt att alla mu-
siker var med hela tiden. Sedan aktualiserade marknadsavdelningen en diskus-
sion om målgruppen. Man undrade om det nu, när man skulle sälja, var möjligt 
att vända sig till en bredare publik: inte bara till ungdomar utan även till vuxna. 
Teaterchefen hävdade då att teatern fått ett uppdrag, så att om det inte gick att 
sälja så fick ”dom stå där med skammen”. Han torde ha avsett de politiker som 
angivit vem man skulle spela för142. Från administrationen framhölls att det var 
viktigt att ett eventuellt misslyckande inte lastades på marknadsavdelningen.143 
 
Någon gång under hösten 1995 bytte ”Ung dialog” namn. Det hade varit teater-
chefen och regissören som, när de en kväll satt och pratade kring en för uppsätt-
ningen central sångtext av Led Zeppelin, hade kommit på att namnet skulle 
ändras till just ”Stairway to Heaven”.144 Marknadsavdelningen hade ställts inför 
fullbordat faktum. Därifrån hade man inte alls uppskattat detta sena namnbyte. 
”Ung dialog” var ett bra namn som redan var inarbetat. Också en del arrangörer 
skulle ha börjat sitt marknadsföringsarbete kring en pjästitel som inte längre 

                                           
140 Detta citat tyder på att den personen tänkt sig en annan uppläggning än den som de övriga diskuterade. 
141 Skådespelarmöte, 17 maj 1995 
142 På repertoarkommittén tidigare samma dag hade teaterchefen framhållit att ”Ung dialog” hade ersatt ”Rigo-
letto” som ett projekt inriktat mot ungdom: ”Vi får inte byta målgrupp hur som helst.” (teaterchefen på repertoar-
kommittémöte, 18 maj 1995) 
143 Allmänt repertoarmöte, 18 maj 1995 
144 Informellt samtal med teaterchefen, 15 februari 1996 
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fanns.145 Premiären ägde rum på utsatt dag: den sista februari 1996. Recensenter-
na var påtagligt kritiska mot uppsättningen. 
 
 
2.6.5 Det ej genomförda ”Rigoletto” 
 
Det här fallet bygger på en gammal idé som fått nytt liv kort innan min studie 
påbörjades. Projektet var med i den preliminära repertoardiskussionen under 
november 1994 och kom också med på den repertoar som presenterades i febru-
ari 1995. Därefter kan vi följa hur ”Rigoletto” föses allt längre bort från scenen. 
 
När dramaturgen började på Norrbottensteatern i april 1994 pratade hon med 
vad hon kallade olika nyckelpersoner. När hon kom till Ro, en av teaterns mus-
iker, hade han förefallit besviken över att ett projekt, som han tidigare varit 
mycket entusiastisk för, inte hade kommit till utförande. Det som avsågs var 
”Rigoletto”, ett musikprojekt för högstadiet.146 Enligt dramaturgen hade projekt-
et lagts åt sidan för att man inte hittat någon lämplig regissör till det. Dessutom 
hade ”En dansk skalle”147 kommit emellan. Den aktuelle musikern skulle ha känt 
tveksamhet inför att ”riva upp det på nytt”.148 Dramaturgen hade dock engagerat 
sig i saken och projektet fick en form av nystart. Den ursprungliga idén till att 
göra ”Rigoletto” skulle dock inte ha kommit från den här musikern utan från 
teaterns förra dramaturg (Kr) som länge hade drömt om att få göra ”Rigoletto” 
för barn. Hon hade berättat om sin idé för Ro som då skulle ha blivit ”jätteen-
tusiastisk”.149 
 
Under höstens första del sades inte mycket om ”Rigoletto”. På repertoarmötet i 
oktober diskuterades projektet helt kort.150 På repertoarkommittén i slutet av 
månaden hade den placerats på repertoaren för hösten 1996. Man tänkte sig en 
opera i ungdomsmiljö istället för i originalets hovmiljö. Den tänkta målgruppen 
var grundskolans högstadium.151 
 
”Rigoletto” var på repertoarkommittén en vecka senare152 fortfarande aktuell för 
hösten 1996 och fanns också med på ett av de repertoarförslag som presentera-
des på repertoarmötet i mitten av november. Som tänkbar regissör nämndes Hs 
från Finland153.154 Den regissören intresserade flera personer på Norrbottens-

                                           
145 Intervju med länsmarknadsföraren, 11 mars 1996 
146 Intervju med dramaturgen, 10 maj 1994; kompletterande uppgifter, 29 maj 1996 
147 Den spelades hösten 1992. 
148 Intervju med dramaturgen, 17 maj 1994 
149 Intervju med Norrbottensteaterns dramaturg 1988–1994, 20 mars 1996 
150 Allmänt repertoarmöte, 14 oktober 1994 
151 Repertoarkommittén, 31 oktober 1994 
152 Repertoarkommittén, 8 november 1994 
153 Förslaget hade först framkastats av marknadschefen på ett möte med repertoarkommittén, 31 oktober 1994. 
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teatern och man verkade söka efter en lämplig pjäs för honom att regissera och 
det dök upp fler alternativ som låg närmare till än just ”Rigoletto”. I slutet av 
november hade Ro, som skulle skriva eller snarare skriva om musiken, och Kr, 
som skulle göra textbearbetningen, pratat med varandra. Enligt dramaturgen 
hade också arrangörernas entusiasm varit stor inför det här projektet.155 I slutet 
av november var det främst våren 1996 som diskuterades trots att Norrbottens-
musiken inte hade möjlighet att medverka förrän hösten 1996. Dramaturgen var 
orolig för att våren inte skulle bli tillräckligt ”fräck” och ville ha ”Bordsdansare” 
kompletterad med ”Rigoletto”.156  
 
På ett repertoarmöte straxt före jul avhandlades musiken. Dramaturgen hade re-
sonerat med Norrbottensmusiken om man därifrån hade möjlighet att medverka 
med en stråkkvartett. Det föreföll som denna kvartett, på grund av andra åtagan-
den, inte kunde medverka mer än högst tre veckor åt gången. Ro som skulle göra 
musiken framförde sina önskemål: han ville ha ”åtta musikanter och fyra musik-
er”. Det var viktigt för honom att musikanterna dominerade – annars skulle det 
bli opera. Han hade gärna sett att en av länets mest etablerade musikgrupper 
kunnat medverka, men det föreföll omöjligt. Enskilda medlemmar ur gruppen 
fick nog istället bilda ”musikgruppen Rigoletto” och sedan söka pengar för sin 
medverkan. Han såg sålunda att det fanns en hel del problem att lösa. Dessutom 
behövdes fyra sångare. Ro föreföll inte övertygad om att ”Rigoletto” verkligen 
skulle komma att realiseras. Han ansåg det vara klokt att ha ett reservprojekt om 
det här inte skulle gå att genomföra.157 
 
Tämligen snart visade sig farhågorna befogade. Som nämnts i samband med 
redovisningen av det föregående fallet, ”Stairway to Heaven”, hade inte den till-
tänkta pjäsdramaturgen tid att skriva librettot. Efter ett krismöte mellan teater-
chefen och dramaturgen, som delvis inkräktade på repertoarkommitténs mötes-
tid, meddelade teaterchefen kommittén att det var nödvändigt att flytta ”Rigo-
letto” till hösten 1996 och ersätta den med en ungdomskabaré. En ledamot kon-
staterade då att också hösten 1996 var klar i och med att ”Rigoletto” flyttats dit. 
Teaterchefen påpekade vid samma tillfälle att det var nödvändigt att Länsstyr-
elsen sköt till pengar. Man hade bara fått klart med pengar till kören.158 
 
På repertoarmötet en stund senare lämnade teaterchefen samma information som 
han tidigare presenterat för repertoarkommittén. Den tilltänkte musikskrivaren 
(Ro) var nöjd med framflyttandet av ”Rigoletto” men ville att arbetet med 
                                                                                                                                    
Hs hade etablerat sig som en radikal regissör. Han hade tidigare med framgång arbetat med musikprojekt. 
154 Allmänt repertoarmöte, 18 november 1994 
155 Repertoarkommittén, 29 november 1994 
156 Repertoarkommittén, 22 november 1994 
157 Allmänt repertoarmöte, 20 december 1994 – Senare på det här mötet nämndes pjäsen ”Brevbäraren från 
Arles” som ett reservalternativ till ”Rigoletto”. 
158 Repertoarkommittén, 23 januari 1995 
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sångpedagog skulle komma igång snarast. Dramaturgen förde fram ett 
regissörsnamn som teaterchefen avfärdade med: ”Jag tror inte han är mannen för 
det.” Teaterchefen undrade om man kunde fatta beslut om ”Rigoletto” och ung-
domskabarén: ”Vi fick idén 09.12 idag. Det blir en lysande repertoar.”159 Dra-
maturgen var dock inte lika övertygad. Som redan nämnts i fallet ”Stairway to 
Heaven” försökte hon få teaterchefen att skrota tanken på en ungdomskabaré 
och istället spela ”Rigoletto” enligt de tidigare planerna.160 
 
”Rigoletto” presenterades kort och koncist för press och arrangörer. Tiden var 
knapp och frågorna gällde endast någon detalj. Åhörarna verkade mer intress-
erade av det som låg närmare i tiden.161 
 
Em, som var aktuell för att regissera ”Nysningen”, hade nämnts som tänkbar 
regissör till både ”Ung dialog” och ”Rigoletto”.162 Däremot sågs tydligen inte Rg 
som rätt regissör till ”Rigoletto” trots att man allvarligt övervägde att anställa 
henne på tvåårskontrakt163. Rg hade enligt uppgift inte heller själv varit speciellt 
intresserad av just ”Rigoletto”.164 Mot slutet av april 1995 hörde jag första gång-
en talas om att Rigoletto kunde bli svår att genomföra under hösten 1996. Orsak-
en var att Kr på grund av tidsbrist inte kunde skriva librettot. Teaterns egen 
dramaturg hade själv heller inga möjligheter att få fram ett libretto i tid för en 
höstpremiär. 
 
”Rigoletto” hade alltså varit i farozonen en tid på grund av att den som skulle 
göra den dramatiska bearbetningen inte ansåg sig hinna med uppgiften. I mitten 
på maj berättade dramaturgen att Kr trots allt skulle kunna göra dramatiseringen 
av ”Rigoletto”. Hon förstod emellertid inte hur de önskade åtta musikerna till 
”Rigoletto” skulle finansieras. En faktor som också gjorde en uppsättning av 
”Rigoletto” under hösten 1996 mer eller mindre omöjlig var att den för ”Här har 
du ditt liv” tilltänkta regissören ville ha den som skulle göra musiken till ”Rigo-
letto” på scenen i sin uppsättning och då skulle föreställningarna spelas under 
samma period. Detta skulle peka mot att ”Rigoletto” fick senareläggas ytterlig-
are.165 

                                           
159 Allmänt repertoarmöte, 23 januari 1995 
160 Samtal med dramaturgen, 20 februari 1995 
161 Presskonferens, 24 februari 1995 respektive arrangörsmöte, 25 februari 1995 
162 Repertoarkommittén, 7 mars 1995 
163 På ett skådespelarmöte (16–17 maj 1995) hade såväl ensemble som teaterchef uttalat att man ville anställa Rg 
på ett tvåårskontrakt. Dagen därpå hade repertoarmötet uttryckt samma uppfattning, men redan på det mötet hade 
sedan teaterchefen börjat fundera över om det var ”så stor vits att ha henne som husregissör” när det inte fanns 
några passande pjäser till henne. Under början av hösten rann så tanken på Rg definitivt ut i sanden. 
164 Uppgift på repertoarkommittén, 21 augusti 1995 
165 Intervju med dramaturgen, 11 maj 1995 
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På ett skådespelarmöte en vecka senare framhöll teaterchefen att det behövdes 
musiker till ”Här har du ditt liv”. Teatern skulle då få lov att skjuta på ”Rigolet-
to” tills man kunde få ett samarbete med Norrbottensmusiken. Att skjuta på 
”Rigoletto” skulle också innebära att man kunde göra något annat vid sidan av 
”Här har du ditt liv”.166 På repertoarkommitténs möte följande dag restes heller 
inga invändningar mot att skjuta på ”Rigoletto” till våren 1997. Här pratades om 
ett eventuellt samarbete med Skottes Musikteater i Gävle. Dramaturgen hade 
pratat med producenten hos den före detta Luleågruppen.167 Inte heller det följ-
ande repertoarmötet hade några invändningar mot vare sig den tidsmässiga flytt-
en eller det eventuella samarbetet med Skottes.168 I mitten av juni bekräftade 
teaterns styrelse flytten.169 
 
”Rigolettos flyttning från hösten 1996 torde inför styrelsen ha motiverats med 
den svaga ekonomin. Det fanns dock även vad man kallade konstnärliga orsaker 
till flyttningen. Det fanns en koppling till ”Här har du ditt liv”. Regissören ville 
ha levande musik och detta blev sedan ett allmänt önskemål på teatern och då 
fanns inga musiker att tillgå till ”Rigoletto”. Det diskuterades också att man 
skulle ha samma regissör till dessa pjäser. I så fall skulle Gl ha kunnat anställas 
på ettårskontrakt.170  
 
Det ekonomiska motivet till att teatern inte kunde fylla upp luckan efter ”Rigo-
letto” med någon annan produktion under hösten 1996 var att styrelsen krävde 
att man skulle ha arbetat bort det ackumulerade underskottet före ingången av 
1997. Man var dock klar över att det ekonomiska trångmålet skulle kunna pressa 
iväg ”Rigoletto” ytterligare. Första gången jag hörde detta antydas var när en av 
administratörerna på ett fackmöte sade att hon hade hört av ekonomichefen att 
man nog skulle få ”plocka bort 'Rigoletto' även 1997”171. Yttrandet väckte ingen 
större uppmärksamhet så antingen var det redan känt eller också hade alla sina 
aningar om det. På repertoarkommittén en vecka senare nämnde en av ledamöt-
erna att man kunde skjuta på ”Rigoletto” ett år till för att få råd med en parallell-
produktion under hösten 1996. Inte heller här blev det någon påtaglig reaktion.172 
Ytterligare en vecka senare föreslog repertoarkommittén att ”Rigoletto” skulle 
flyttas framåt från våren 1997 till förslagsvis våren 1998. I och med detta såg 
inte heller repertoarkommittén det längre som ändamålsenligt att anställa någon 
regissör på långtidskontrakt.173 En kort tid efter detta upphörde min kontinuer-
liga närvaro på teatern.  
                                           
166 Skådespelarmöte, 17 maj 1995 
167 Repertoarkommittén, 18 maj 1995 
168 Allmänt repertoarmöte, 18 maj 1995 
169 Protokoll från teaterstyrelsen, 15 juni 1995 
170 Repertoarkommittén, 18 maj 1995 
171 Yttrande på fackmöte, 11 september 1995 
172 Repertoarkommittén, 18 september 1995 
173 Protokoll från repertoarkommittén, 26 september 1995 (I protokollet anges felaktigt att det rörde sig om ett 
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Några gånger under hösten 1995 frågade jag en ledamot i repertoarkommittén 
vad som hände med ”Rigoletto” och fick då intrycket att den inte var helt borta 
utan kunde komma igen. Då jag närvarade på repertoarpresentationen för 1997 
framgick att referensgruppen, som träffats på morgonen samma dag, undrat över 
vart ”Rigoletto” tagit vägen. Med anledning av denna undran informerade 
teaterchefen samtliga arrangörer om att ”Rigoletto” flyttats till 1998 av ekonom-
iska skäl. Teatern skulle ha bedömt det som att ”Rigoletto” var den pjäs som var 
lättast att skjuta på. Pjäsen var dock beställd och Kr var igång med sitt arbete.174 
 
Dramaturgen trodde dock inte att det skulle bli något av ”Rigoletto”. Det var 
”för låg energi” kring den. Såväl text- som musikskrivare hade blivit besvikna så 
många gånger att de inte riktigt orkade satsa. I och med att hon själv skulle för-
svinna från teatern fanns heller ingen kvar som skulle driva frågan. Flyttningen 
till 1998 såg hon bara som ett första steg på väg mot nedläggning av projektet.175 
 
Ungefär samtidigt som dramaturgen delgav mig sin pessimistiska syn på pro-
jektets framtid hade Kr skrivit till teatern och avsagt sig arbetet med dramatiser-
ingen. Ett par veckor därefter sade Kr sig ha upplevt ”all lust från teatern”, men 
att hon helt enkelt inte hade ansett sig ha den tid som krävdes och hon tog helt 
på sig skulden för att det inte blev något av projektet. Hon framhöll att det, när 
det gällde kreativa processer, nog var så att man skulle göra saker medan lusten 
fortfarande fanns.176  
 
 
2.6.6 Det pågående ”Musikalen” 
 
Det här fallet handlar om ett musikalprojekt. Idén dök upp redan under arbetet 
med teaterns förra musikal våren 1994. Idén hade sålunda sett dagens ljus några 
månader före min studies början. Inte förrän ungefär en vecka efter det jag av-
brutit min närvaro på teatern nådde man fram till att projektet också skulle gen-
omföras. Repertoararbetet med ”Musikalen” har med andra ord nästan helt sam-
manfallit med den tid som min undersökning omfattat. 
 
Redan den dag jag började min empiriska studie hade teaterchefen visioner om 
en ny musikal: 

 
… en dröm som jag har lagt fram och sagt att jag vill ha en originalmusikalpremiär 
innan 98 av samma gäng som gjorde ”Cabaret” … jag är redan igång och snackar med 

                                                                                                                                    
repertoarmöte.) 
174 Teaterchefen på repertoarpresentationen, 24 februari 1996 
175 Informellt samtal med dramaturgen per telefon, 5 mars 1996 
176 Intervju med Norrbottensteaterns dramaturg 1988–1994, 20 mars 1996 



2 Repertoararbetet på Norrbottensteatern 

 62

dom. Ett helt original, ett svenskt musikaloriginalverk som ska ha världspremiär … det 
tycker vi känns jätteroligt på hela teatern. (Intervju med teaterchefen, 4 maj 1994) 
 

Ungefär två veckor senare hörde jag dramaturgen första gången tala om den 
”jättemusikal” som föreslagits av männen bakom ”Cabaret”. Till gruppen ville 
de också knyta Pr som författare. Repertoarkommittén hade uttryckt att gruppen 
hade dess ”förtroende att fortsätta spåna”.177 Ytterligare några veckor senare fick 
jag veta att gruppen hade kommit in med en begäran om att få göra en ny musik-
al med Norrbotten Big Band och detta utifrån Shakespeares kungadramer178. Av 
gruppens brev hade framgått att man ansåg sig ha fått en inbjudan från teater-
chefen. Dramaturgen trodde att det kanske rörde sig om något tal som han hållit 
på premiärfesten. Det skulle vidare på teatern ha framkommit kritik mot att 
gruppen utökades. Dramaturgen uttryckte också tankar om att det här gick litet 
för fort med tanke på projektets storlek.179 
 
När jag under våren 1994 först hörde talas om musikalprojektet upplevde jag 
inte att det fanns någon odelad entusiasm för detta. Dramaturgen hade ju till ex-
empel sagt att det gick litet för fort med tanke på projektets storlek. I slutet av 
augusti tycktes skepsisen ha tilltagit. Framför sig såg hon en situation där man 
för att få råd med detta skulle tvingas nöja sig med svältproduktioner vid sidan 
om.180 I mitten av september 1994 var det klart att författarna skulle komma in 
med en synopsis.181 En månad senare föreföll, enligt dramaturgen, ”di där herrar-
na … mer eller mindre ha begravt idén med den här stora Shakespearehistorien”. 
Istället hade de börjat titta på ett uppslag som teaterchefen bidragit med, nämlig-
en ”Bottenvikspiraten” som också var dramaturgens favoritprojekt och som hon 
ansåg sig ha fått ett halvt löfte om att dramatisera. Hon uppgav sig ha blivit 
”tvärsur” på teaterchefen och också påtalat för Bm, den tilltänkte regissören, hur 
det låg till. Han skulle ha retirerat snabbt och smidigt och sagt att ”Bottenviks-
piraten” säkert skulle bli väldigt lyckad men att den inte var det hetaste för dem. 
En annan av de tre i produktionsgruppen, författaren Pr hade varit en smula be-
kymrad över att ha lagt ned två veckor på ”Bottenvikspiraten”, men han hade 
backat och sagt sig dela dramaturgens uppfattning att den nog skulle göra sig 
bäst som sommarteater på Seskarö182. Efter sitt samtal med Pr gav dramaturgen 
uttryck för en viss vacklan visavi ”Bottenvikspiraten”183:  

 

                                           
177 Intervju med dramaturgen, 17 maj 1994 
178 En satsning på Shakespeares kungadramer skulle ha lett till en kollision med en annan av teaterchefens fram-
tidsdrömmar.  
179 Intervju med dramaturgen, 8 juni 1994 
180 Intervju med dramaturgen, 24 augusti 1994 
181 Repertoarkommittén, 20 september 1994 
182 Seskarö ligger i närheten av Haparanda och där har gjorts ett par uppmärksammade produktioner i samarbete 
mellan amatörer och Norrbottensteatern. 
183 Intervju med dramaturgen, 25 oktober 1994; jag var närvarande när dramaturgen samtalade med Pr per tele-
fon eftersom samtalet ägde rum i en paus i min intervju med henne. 
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… det är ju faktiskt möjligt att di har en bättre grej på gång med den och då, då måst di 
kanske få göra den. (Intervju med dramaturgen, 25 oktober 1994) 
 

På repertoarkommittén en vecka senare berättade dramaturgen att teaterchefen 
redan i augusti skulle ha gett bort hennes pjäs, som hon skulle ha börjat dram-
atisera under våren 1995, till ”de fyra grabbarna”. Han skulle ha sagt att han inte 
hade tålamod att vänta. En ledamot sade att han ”skulle ha blivit skitförbannad”. 
Flera av kommitténs ledamöter markerade att de inte ville att det här Stock-
holmsgänget skulle göra ”Bottenvikspiraten”.184 
 
På repertoarmötet i mitten av november redogjorde teaterchefen för ett brev från 
musikalgruppen. De hade kommit fram till att Shakespeares kungadramer inte 
skulle vara något: ”Richard III skulle inte bli bättre som musikal.” De hade hel-
ler inte fastnat för ”Bottenvikspiraten”. Det fanns några saker som de funderade 
över, men just nu hade man inom gruppen ”förälskat sig i olika pjäser”. Teater-
chefen menade att om man skulle göra en originalmusikal så skulle det vara en 
Norrbottenshistoria men att detta inte kunde bli aktuellt förrän till 1997. Han 
tyckte också att det var roligt att gruppen var ”igång så lustfyllt”.185 
 
I början på det nya året nämnde dramaturgen för repertoarkommittén att det var 
”Svarta Björn”186 som skulle bli musikal till hösten 1997. Teaterchefen fyllde på 
med att det skulle bli premiär till teaterns trettioårsjubileum.187 
 
I samband med repertoarpresentationen i februari 1995 sades inget om ”Musi-
kalen” eftersom den var planerad till en tidpunkt bortanför de 18 månader som 
repertoarbeslutet avsåg. På repertoarkommitténs möte i början av mars kom dis-
kussionen in på musikalprojektet. En ledamot påtalade att han kände irritation 
när han hörde talas om projektet i termer av ”ska bli av”. En annan undrade om 
teatern var låst och fick av teaterchefen svaret ”nej”. Man skulle få en synopsis 
och först då skulle man ta ställning.188 
 
I mitten av maj 1995 berättade dramaturgen att författarna hade lagt ner stor 
möda på en berättelse om Svarta Björn, men att det på Norrbottensteatern var-
ken fanns förankring eller intresse. Teaterchefen ville dock ha premiär i septem-
ber på trettioårsdagen av den första premiären. Från författarhåll skulle man ock-
så ha blivit bestört över att den tänkta titelrollsinnehaverskan inte alls tänkte stå 
på scenen utan avsåg att arbeta på den scenskola som planerades.189 

                                           
184 Repertoarkommittén, 31 oktober 1994 
185 Repertoarmötet, 18 november 1994 
186 ”Svarta Björn” var en mytomspunnen kocka under den tid då malmbanan byggdes. 
187 Repertoarkommittén, 23 januari 1995; ungefär samma sak sades sedan på det allmänna repertoarmötet en 
stund senare. 
188 Repertoarkommittén, 7 mars 1995 
189 Intervju med dramaturgen, 11 maj 1995 
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Några dagar senare besvarade teaterchefen en fråga från en av ledamöterna i re-
pertoarkommittén om hur det var med ”pojkarnas musikalprojekt”. Teatern skul-
le få ett förslag och sedan fick man ta ställning, men oavsett om det skulle bli 
den här musikalen eller ”Bottenvikspiraten” avsåg teaterchefen att driva frågan 
om att få ligga still med teaterns jubileumsproduktion för att fullt ut kunna ut-
nyttja den stora scenens alla tekniska möjligheter190. Normalt gick inte det efter-
som scenerna ute i länet inte erbjöd samma förutsättningar.191 Vid ett senare till-
fälle menade teaterchefen att det också framstod som politiskt möjligt att ligga 
still i Luleå.192 På teaterstyrelsens junisammanträde informerade sedan teater-
chefen om planerna att inte turnera med jubileumsproduktionen. ”Styrelsen lade 
informationen med godkännande till handlingarna …”.193  
 
Det fanns en påtaglig irritation i repertoarkommittén över hur den här produk-
tionen i praktiken beslutats. Beslutet var inte förankrat vare sig i repertoarkom-
mittén eller hos facket. När teaterchefen konfronterades med detta verkade han 
något överrumplad och sade: ”Är det inte det. Då får vi lov att ta det den fjär-
de194”.195 På något sätt verkade dock alla inne på att det inte gick att stoppa pro-
jektet: ”Det har inte gått rätt till, men det har gått för långt så nu beslutar vi och 
sen ger vi dem allt stöd.”196 Någon menade att det var kört redan efter premiär-
festen för ”Cabaret” där den nu aktuella trion tyckt sig få en inbjudan till ett nytt 
jätteprojekt till teaterns trettioårsjubileum. Ett definitivt produktionsbeslut skulle 
fattas under september 1996 när man hade ett manus att titta på. En av anled-
ningarna till skepsisen inför projektet verkade vara ett missnöje med att musikal-
en inte skulle komma att göras utifrån den kompetens som fanns på teatern. 
Norrbottensteatern hade inga direkta musikalartister även om några i ensemblen 
var duktiga sångare. Teaterchefen förnekade dock att det skulle krävas musikal-
röster och framhöll att han sagt till den tilltänkte regissören att ”vi är vi, och att 
vi inte köper in artister utifrån”197 Han bad också dramaturgen att säga till regiss-
ören om detta. ”Cabaret” hade varit ett försök att göra det på det traditionella 
sättet – den här musikalen skulle skrivas så att det var möjligt för alla att vara 
med.198 
 
                                           
190 Senare har dramaturgen berättat att hon försökte stoppa tanken på att inte turnera med ”Musikalen”. Hon såg 
det som livsfarligt att åter utmana opinionen ute i länet. Hon anspelade på den kritik som riktats mot teatern när 
turnén med ”Dagning Röd” ställdes in några år tidigare. (informellt samtal med dramaturgen, 13 november 
1996) 
191 Repertoarkommittén, 18 maj 1995 
192 Personalmöte, 30 maj 1995 
193 Enligt protokoll från styrelsemöte, 15 juni 1995 
194 Här avsåg han det allmänna repertoarmötet den 4 september 1995. 
195 Repertoarkommittén, 24 augusti 1995 
196 Yttrande på repertoarkommittén, 24 augusti 1995 (före teaterchefens ankomst till mötet) 
197 Yttrande av teaterchefen på repertoarkommittén, 24 augusti 1995 
198 Repertoarkommittén, 24 augusti 1995 
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När dramaturgen på nästa repertoarkommitté redovisade sin kontakt med regiss-
ören framgick att denne blivit” oerhört upprörd” och menat att det skulle vara 
samma koncept som ”Cabaret”. Sångrösterna skulle kunna matcha storbandet 
och det skulle vara proffsdansare. Teaterns dåvarande producent, som närvarade 
på repertoarkommittén, sade att han också fått uppfattningen att det var ett oför-
ändrat koncept som diskuterats. En av ledamöterna höll med, men beklagade 
samtidigt att jubileumsföreställningen skulle få den här formen. Det är ingen 
överdrift att säga att repertoarkommittén var kritiskt inställd till den här musikal-
satsningen.199 
 
På det efterföljande repertoarmötet  började teaterchefen med att redogöra för 
projektets tillkomst. Glädjen hos dem som medverkade i ”Cabaret” hade enligt 
honom varit det som initierat tanken på att ”göra det igen” och då med en norr-
bottnisk originalmusikal. Dramaturgen sammanfattade vad hon fått reda på om 
den tänkta handlingen vid ett samtal med regissören och därefter fick en av leda-
möterna i repertoarkommittén redogöra för skälen till kommitténs skepsis inför 
projektet. 
 
I den efterföljande diskussionen menade fackets ordförande att det skulle vara 
fel om man inte gjorde det med dem som redan fanns på teatern. Det skulle dess-
utom bli dyrt med en massa frilansare. En av teknikerna berättade att han spon-
tant hade tänkt: ”Vad ska våra skådisar göra hösten 97?” Teaterchefen framhöll 
då att hela 1997 var ett jubileumsår. Ekonomichefen framförde sin oro över eko-
nomin eftersom kostnaderna var så mycket högre än för vanliga uppsättningar. 
En ledamot i repertoarkommittén menade att man måste uppträda juste från tea-
terns sida så att musikalförfattarna visste vad som gällde. Det var fråga om ett 
konstnärligt val: ”Är det vi eller dom som ska bestämma?” Teaterchefen svar-
ade: ”Det är vi som betalar, så vi bestämmer. Om det är professionella dansare 
måste de finansieras externt.” 
 
En skådespelare undrade över vad kvinnorna egentligen skulle göra i en så ut-
präglat manlig pjäs. En av de skådespelare som själv medverkat i ”Cabaret” 
undrade om teatern verkligen ville göra det här när det var så vagt och dyrt. Dra-
maturgen försökte sammanfatta med att säga att ”kanske var det så att ”Cabaret” 
var kul för dem som var med, men i övrigt inte”. En påtagligt irriterad teaterchef 
framhöll att man på teatern hade uttalat att man ville göra en musikal. Dramat-
urgen svarade då att ”dessa entusiastiska röster hörs icke”. När en skådespelare 
sedan frågade varför storbandet skulle vara med svarade teaterchefen: ”För att 
det var så roligt”200. 

                                           
199 Repertoarkommittén, 4 september 1995 
200 På repertoarkommittén tidigare samma dag hade teaterchefen sagt att Norrbotten Big Band var utgångspunkt-
en men att inget i detalj sagts om hur det skulle användas. Här föreföll det finnas en låsning som skapade oenig-
het på teatern. 
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En ledamot i repertoarkommittén påpekade att man brukade beställa synopsis 
innan man tog ställning till en pjäs. Hon sade sig vara förvånad över att hon 
själv inte fått reda på hur långt projektet avancerat. Nu undrade hon om kommit-
tén aktivt skulle ha beredskap för ersättningspjäser om det inte skulle fungera. 
Teaterchefen svarade att manus skulle finnas i november-december 1995 och att 
ett produktionsbeslut skulle tas först i september 1996. Ledamoten svarade då: 
”Det måste finnas en grundmurad entusiasm för att något sådant här skall gen-
omföras. Jag kan inte heller utläsa någon.” Flera mötesdeltagare förklarade att 
de inte kände sig delaktiga i projektet och sade att de räknade med att göra andra 
saker. När någon frågade vilka som kände sig delaktiga i projektet blev det tyst 
och ingen anmälde sig. En upprörd teaterchef fann det hela makalöst och undra-
de över vad man hade möten till. Flera personer yttrade sig och sade att de såg 
det som naturligt om författarna och projektets musikaliske ledare anpassade sig 
efter den teater som fanns och inte byggde på att folk skulle skaffas utifrån. Det 
framgick emellertid också att en hel del av teaterns tekniker hade upplevt det 
som positivt att jobba med ”Cabaret”. En fortfarande mycket irriterad teaterchef 
hävdade att samma koncept bara skulle betyda dessa tre personer och inget 
annat. Han menade vidare att det här andades en allmän negativism mot projekt-
et och att han var rädd att fortsätta även de andra projekten. Här opponerade sig 
två i repertoarkommittén och menade att musikalprojektet var annorlunda efter-
som skådespelarna inte var utbildade till musikalartister och den musikaliske 
ledaren ville ha samma typ av sångare som i ”Cabaret”. Fackets ordförande 
framhöll att om inte regissören ville göra uppdraget utifrån teaterns utgångs-
punkter så skulle han avsäga sig det. Efter en paus beslöt sedan repertoarmötet 
att uppdra åt teaterchefen och dramaturgen att till projektgruppen framföra vad 
som framkommit på mötet.201 
 
Efter detta möte hade teaterchefen, producenten och dramaturgen pratat igenom 
saken och kommit fram till att man inbördes måste prata ihop sig. De hade sedan 
alla tre pratat med regissören och han hade i sin tur pratat med de andra i den 
grupp som arbetade med musikalen. Enligt vad jag erfarit skulle man ha modi-
fierat sin uppfattning och någon form av kompromiss föreföll möjlig. Klart var 
dock att storbandet skulle ligga fast men att man skulle få ta folk med de 
sångröster de hade. Dramaturgen trodde också att det fanns en del på teatern 
som var positiva, men att de låg lågt därför skådespelarna var så tveksamma.202 
 
Musikalen diskuterades även på fackmötet en vecka senare. Diskussionen utgick 
från ekonomichefens oro för ekonomin. Någon menade att det inte var fackets 
sak ”att bromsa det här”. En annan röst inflikade: ”Det är hemskt att vi ska få 
                                           
201 Allmänt repertoarmöte, 4 september 1995 
202 Uppgifterna om vad som hänt efter repertoarmötet härrör från ett informellt telefonsamtal med dramaturgen, 
7 september 1995. 
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ont i magen av ekonomin. Det är ledningens sak.” Flera personer framhöll att 
det var chefens uppgift. ”Han har ju redan sagt att han ska fixa det. Vi har inget 
ekonomiskt ansvar.” En mötesdeltagare med lång facklig erfarenhet203 ansåg att 
det var en principfråga:  

 
Det är en principiell fråga. Vi har ännu inte fallit i fällan att göra föreställningar och åka 
runt med två personer. Vi bör göra ambitiösa satsningar på regionala projekt och jag ser 
att det är tre stora satsningar som motiverar vår existens: Här har du ditt liv, Læstadius 
och musikalen. Detta ska vara vår drivkraft framåt för oss. Får vi inte resurser till detta 
lägger vi ned teatern. Låt oss slåss för att skapa en ny svensk dramaturgi. (Fackligt aktiv 
skådespelare på fackmöte, 11 september 1995) 
 

Något omedelbart svar på detta kom inte utan en av skådespelarna i repertoar-
kommittén undrade istället om ifrågasättandet av musikalen bara berodde på 
ekonomisk ängslan och menade att det helt enkelt saknades entusiasm: ”Är det 
inte tillräckligt intressant konstnärligt eller vad handlar det om?” Fackets ordför-
ande knöt an till den framförda tanken på att lägga ned teatern om man inte fick 
tillräckliga resurser: ”Vi diskuterar inte om vi ska lägga ned en verksamhet utan 
det är en fråga om vad vi ska spela.”204  
 
Musikalen kom också upp på det första mötet med den nyvalda repertoarkom-
mittén. Dessförinnan hade dock dramaturgen och en repertoarkommittéledamot 
träffat regissören i Stockholm205 och därigenom fått en mer försonlig inställning 
till projektet. Någon påstod att teaterchefen stod i begrepp att skriva kontrakt. 
Ingen visste om det fanns något som band teatern. Kanske hotade ett fett skade-
stånd om man backade ur. Dramaturgen berättade att när hon hade talat om för 
regissören att det fattades fyra miljoner skulle denne ha blivit ordentligt upphets-
ad. Han tycktes nu i alla fall ha backat och var inställd på att skriva för teaterns 
personal. En ledamot i repertoarkommittén försökte förstå satsningen utifrån att 
jätteprojekten kunde skapa goodwill för teatern. Någon framhöll att det var för 
att få bra anseende i Teatersverige. En annan person kände sig inte heller över-
tygad om att musikalen verkligen skulle komma att genomföras: ”Vi måste ha 
… ett alternativ till musikalen.”206 På mitt sista möte med repertoarkommittén 
framgick att regissören och Pr skulle komma upp till Luleå den följande veck-
an.207 På mötet i Luleå hade kritiska synpunkter framförts, men man hade lyssnat 
på varandra och luften hade rensats. ”De är ju sympatiska personer”, framhöll en 
skådespelare när jag långt efteråt frågat vad som hände på mötet. Efter de tvås 

                                           
203 Den här personen medverkade också i Cabaret. Han har en god sångröst och skulle definitivt hålla måttet i en 
ny musikal. 
204 Fackmöte, 11 september 1995 
205 Detta skedde 16 september 1995. 
206 Repertoarkommittén, 18 september 1995 
207 Repertoarkommittén, 10 oktober 1995 
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besök i Luleå var motståndet brutet och det hade inte varit några problem att få 
personalens godkännande till att sätta ”Musikalen” på repertoaren för 1997.208 
 
Vad som hänt därefter låg utanför ramen för min studie och har inte undersökts 
närmare. Musikalens handling kom dock att förläggas till malmbanebygget och 
året blev 1900. Pjäsen fick slutligen namnet ”Bergets hjärta” och hade som plan-
erat premiär hösten 1997. 
 
 
2.6.7 Det snabbt försvunna 
 
Det här fallet kretsar kring de pjäsidéer som inte blev mer än just idéer. En del 
av dem hade mer eller mindre av en tillfällighet kommit att plockas upp som 
komponenter i kompletta repertoarförslag, men de var ändå aldrig på allvar rikt-
igt aktuella. 
 
Rubriken ”Det snabbt försvunna” syftar alltså på de många pjäsidéer som hastigt 
dök upp för att sedan försvinna utan att någonsin ha varit i närheten av att kom-
ma upp på Norrbottensteaterns repertoar. En del av dessa idéer kan till och med 
klassas som rena hugskott som kanske inte ens var menade som något som man 
skulle ta upp till en seriös repertoardiskussion. Det kan ha varit en pjäs någon 
sett på en annan teater eller bara hört talas om eller något som föreslagits av 
någon utanför repertoarkommittén. Alla idéer kom inte ens så långt att de nådde 
repertoarkommittén eller dök upp på något möte överhuvudtaget.209 Det fanns 
exempelvis några sceniskt helt omöjliga texter som författats av personer som 
själva kontaktat teatern.210 
 
I bilaga 1 redovisas 82 ej realiserade idéer som framförts på de sammanträden 
jag bevistat under ett år.211 I de fall idén varit kopplad till en färdig text, och det 
inte rörde sig om en pjäs som någon sett framföras på en annan teater, hade åt-
minstone någon i repertoarkommittén läst den aktuella texten innan man tog 
ställning. Av de 82 idéerna var det omkring femton som mer på allvar övervägd-
es i något sammanhang. Ungefär lika många fladdrade bara förbi helt hastigt. 
Det är rätt självklart att det inte fanns någon som engagerade sig på ett mer djup-
gående sätt i dessa pjäser och agerade för att få dem på repertoaren. En pjäs kan 
dock ha tagits upp på allvar trots att den enligt bilaga 1 bara figurerat på ett eller 

                                           
208 Informellt samtal, 9 mars 1996 
209 Sådana idéer har inte redovisats i bilaga 1 även om jag känt till dem. 
210 Intervju med dramaturgen, 8 juni 1994 
211 Jag är fullt medveten om att valet av tolvmånadersperiod (30 augusti 1994–29 augusti 1995) kan ifrågasättas. 
Skulle jag istället räkna året från 1/7 1994 till 30/6 1995 blev min lista 11 pjäsidéer kortare. Motivet till att jag 
inte gjort så var att den tidiga hösten 1994 blev så speciell, bland annat på grund av uppslitande personalin-
skränkningar, att man då inte hade ro att tänka på repertoaren. 
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två möten.212 Detta kan bero på att det varit fråga om något som redan var inne i 
processen när jag började min studie. Det här gäller naturligtvis främst pjäsidéer 
i början på listan. Det kan också vara fråga om sådant som inte hunnit slutbe-
handlas under den tolvmånadersperiod som bilaga 1 avser. I några fall hann man 
också diskutera en pjäsidé mycket noggrant på ett eller två möten.213 Några av de 
82 pjäsidéerna diskuterades inte mer än marginellt på teaterns interna möten. 
Det handlade då snarast om rapportering av vad som hände i den musikalgrupp 
som satt i Stockholm och arbetade.214 Med beaktande av nyss nämnda reserva-
tioner var mer än hälften (47) av idéerna bara nämnda på ett möte. Nämnda på 
två möten var 18 idéer. Det var alltså endast 17 idéer som diskuterades under tre 
eller fler möten. Men det bör då observeras att ytterligare fem mer utförligt be-
handlade, men ändå refuserade, repertoarförslag inte ingick i dessa siffror. 
 
Initiativet till de ej realiserade pjäsidéerna fördelade sig på olika aktörer enligt 
nedanstående sammanställning. Uppgifterna är hämtade från bilaga 1. 
 

TABELL 2:1. Initiativ till ej realiserade pjäsidéer 
 

Aktör Antal initiativ215 
Dramaturgen 22 
Skådespelare 17 
Repertoarkommittéledamöter 12 
Teaterchefen 10 
Författare/Manusförfattare 8 
Regissörer 6 
Musikalgruppen 5 
Länsregissören 5 
Extern förslagsställare 2 
Personal (ej skådespelare) 1 
Oklara fall 2 

 
Av materialet framgår att dramaturgen var den som stått för flest förkastade 
pjäsidéer. Gruppen skådespelare kom tvåa i det avseendet. Om man dessutom 
tar hänsyn till att merparten av repertoarkommitténs ledamöter var skådespelare 
så blir det den gruppen som stod för flest förkastade idéer. 
 
Fanns det då någon aktör som oftare än andra förgäves drev de idéer som det 
inte blev något av? Det förefaller som om mycket av det dramaturgen engagera-
de sig i inte kom till genomförande. Det mest karakteristiska för de refuserade 
idéerna tycks annars ha varit just det att det inte fanns någon som aktivt drivit 

                                           
212 I en del fall kan jag ha missat att notera en hastigt förbivirvlande kommentar om en pjäs. Jag har inte heller 
närvarat på alla möten och från något av dessa har det inte heller funnits något protokoll. Protokollen är inte hel-
ler heltäckande. De frekvensuppgifter som anges måste sålunda ses som minimiuppgifter. 
213 Exempel på detta är: 1, 9, 33, 39, 47, 50, 65, 72, 74 och 81. 
214 Detta gäller 41–45 i bilaga 1. Den här musikalgruppen finns närmare beskriven i avsnitt 2.6.6. 
215 Summan blir inte 82 utan 90 eftersom det för vissa pjäsidéer har angivits mer än en initiativtagare. 
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dem.216 I hela 54 fall har inte någon drivande aktör kunnat urskiljas. I de fall (28 
stycken) där det funnits en drivande aktör har initiativtagaren nästan genomgå-
ende varit inblandad (26 fall). Endast i 11 fall har någon identifierats som driv-
ande vad gäller andras idéer. 
 

TABELL 2:2. Aktörer som aktivt drivit pjäsidéer 
 

Drivande aktör Antal 
Ingen identifierad 54 
Initiativtagaren 26217 
Dramaturgen218 6 
Repertoarkommittén 2 
Övriga 3 

 
Att säga varför pjäsidéer föll bort kan vara svårt. Ibland försvann de rent av 
omärkligt utan att saknas av någon.219 En granskning av listan över de 82 idéerna 
(bilaga 1) ger den bild som redovisas i tabell 2:3. 
 
Den vanligaste enskilda orsaken till att någon av dessa idéer inte nått fram till 
teaterns repertoar var helt enkelt att den inte förmått intressera repertoarkommit-
tén (14 fall). Det näst vanligaste motivet var att någon annan teater hade satt upp 
eller skulle sätta upp den aktuella pjäsen (8 fall). Om man ger sig in på det något 
vanskliga med att slå ihop anledningar i grupper kan man se att aktörer utanför 
teatern själv, exempelvis författare och regissörer, påfallande ofta var inbland-
ade i det som inte fick en chans (14 fall). Viktiga var också faktorer kring själva 
pjäsen (13 fall). Det bör vidare påpekas att en hel del idéer inte var definitivt av-
förda från fortsatt övervägande (17 fall). Ekonomin föreföll inte vara viktig 
(bara 3 fall). Inte i något fall gjordes explicita kopplingar till publikpreferenser, 
men sådant kan naturligtvis dölja sig under rubriker som ”Passar ej Norrbottens-
teatern”. Det grundmaterial som ligger bakom bilaga 1 ger dock inget direkt stöd 
för en sådan tanke. 
 

                                           
216 Gränsen mellan att någon drivit en sak eller inte är tämligen vag och godtycklig. Uppgifterna i bilaga 1 bygg-
er på egna iakttagelser och synpunkter från dramaturgen på Norrbottensteatern. Överensstämmelsen mellan våra 
bedömningar var god, men dramaturgen ansåg sig kunna ange några fler drivande aktörer än vad jag själv urskilt. 
Trots detta kan det tänkas att någon anser sig ha drivit en sak utan att detta kommit med i sammanställningen. 
Under alla omständigheter torde dock sammanställningen peka på en tendens i materialet. 
217 De fördelar sig enligt följande: dramaturgen 10; teaterchefen 5; musikalgruppen 5; skådespelare 2; repertoar-
kommittéledamöter 2; länsregissören 2 
218 I resten av tabellen avser uppgifterna om antal endast de fall där aktören ej själv varit initiativtagare. För in-
itiativtagarna har en specifikation lämnats i föregående not. 
219 Den nya repertoarkommittén fick exempelvis på sitt andra möte i slutet av september 1995 en förteckning 
över pjäser som nyligen hade diskuterats (Protokoll från repertoarkommittén, 26 september 1995). Värt att not-
era är att en del av de pjäser som diskuterats tidigare under hösten fallit bort utan att jag märkt att de medvetet 
lagts åt sidan. 
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TABELL 2:3. Orsak till bortfall av ej realiserade pjäsidéer 

 
Orsak till bortfall Antal 

Pjäsberoende faktorer: 
• Texten 

 
7 

 

• Pjäsens värderingar 3  
• Uppsättningsvillkor 3 13 
Profilberoende faktorer: 
• Bristande intresse 

 
14 

 

• Passar ej Norrbottensteatern 3 17 
Bemanningsfaktorer: 
• Organisationsbetingat 

 
2 

 

• Ensemblens sammansättning 5  
• Initiativtagaren ej kvar 2 9 
Passar ej i pjäsmixen  5 
Externt beroende: 
• Författaren/Manusförfattaren 

 
4 

4 

• Regissören 5  
• Musikalgruppens idéer 5 14 
Ekonomi  3 
Sätts upp av annan teater  8 
Utgjorde reservalternativ  2 
Ej definitivt refuserade: 
• Aktuellt i annat sammanhang 

 
6 

 

• Eventuellt senare 3  
• Fortsatt diskussion 8 17 
Ej egentligt förslag/hugskott  4 
Okänd orsak  5 

 
 
2.7 Analys av repertoararbetet 
 
Med den här studien har jag försökt ge en bild av repertoararbetet på Norr-
bottensteatern. Jag börjar min analys med att sammanfatta den yttre ramen för 
repertoararbetet på Norrbottensteatern. Därefter presenterar jag en modell för 
detta repertoararbete. Den modellen kommer sedan att användas i den fortsatta 
analysen. Jag granskar också det inflytande olika aktörer har på repertoararbetet. 
I avsnitt 2.8 fortsätter sedan analysen av Norrbottensteaterns relation till mark-
naden: kundorientering versus produktorientering, kvalitetsdimensionen och den 
eventuella konflikten mellan konst och marknad.  
 
 
2.7.1 Den yttre ramen 
 
Redan i kapitlets början (avsnitt 2.4) gavs en första bild, baserad på en intervju 
med teaterchefen, av hur repertoararbetet fungerade i praktiken. I de stora linj-
erna stämde teaterchefens bild rätt bra med den verklighet jag upplevde under 
mitt fältarbete på Norrbottensteatern – detta trots att vissa förändringar i reper-
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toararbetets uppläggning kom att genomföras under tiden. Av min inledande 
intervju med teaterchefen framgick dock att han uppskattade det antal pjäser 
som övervägdes till omkring 150. Siffran förefaller, åtminstone för det år min 
studie omfattar, vara tilltagen i överkant. Jag skulle snarare säga att det rörde sig 
om cirka hundra.220 
 
Den yttre ramen för repertoararbetet skulle kunna sammanfattas enligt följande: 
 

1 Enskildas idéer och förslag 
2 Beredning i repertoarkommittén 
3 Diskussion och beslut på det allmänna repertoarmötet 

(tidigare var detta endast en rekommendation till fackmötet) 
4 Teaterchefen beslutar enligt punkt 3 
5 Teaterstyrelsen (politikerna) godkänner repertoaren 
6 Kompletterande repertoarfrågor behandlas av repertoarkommittén 
7 Förändringar förankras på något sätt 

 
Idéerna och förslagens ursprung och behandling granskas sedan inom ramen för 
en egen modell av repertoararbetet. Slutsatserna vad gäller modellen för reper-
toararbetet redovisas i punktform i avsnitt 2.7.3.  
 
 
2.7.2 En modell för repertoararbetet 
 
Utifrån mina fall har jag konstruerat en modell för repertoararbetet. Modellen 
beaktar att bilden av repertoararbetet knappast är entydig. Somligt har sysselsatt 
teatern under lång tid medan annat dyker upp tämligen hastigt och landar på re-
pertoaren utan någon mer omfattande diskussion. Oavsett hur det i detalj går till 
menar jag mig ändå kunna urskilja vissa allmänna karakteristika för skeendet. 
Sålunda anser jag att repertoararbetet kan indelas i tre principiellt olika faser. De 
tre faserna är: 
 

Fas 1: idéfasen 
Idéer uppstår. Somligt gallras bort tämligen omgående medan annat diskut-
eras mer ingående. En del saker börjar dessutom på allvar övervägas för en 
placering på repertoaren. Mot slutet av fasen kan man urskilja alternativa 
repertoarförslag. Jag kallar dessa alternativa förslag för den preliminära re-
pertoaren. 
 
 

                                           
220 De 82 refuserade (fall 7) och det tjugotal pjäser (varav nio kom upp på repertoaren) som diskuterades i värde-
ringsfasen. 
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Fas 2: värderingsfasen 
Det som finns på den preliminära repertoaren är sammantaget mer än vad 
teatern har möjlighet att sätta upp och därför måste en ytterligare bedöm-
ning av de tänkbara alternativen göras. Under den här fasen handlar det inte 
bara om att pjäser försvinner utan nya idéer kan också dyka upp. Värde-
ringsfasen mynnar ut i ett repertoarbeslut och presentationen av detta. 
 
Fas 3: kompletteringsfasen 
Repertoararbetet är inte avslutat i och med att repertoaren presenterats. 
Kvar är ofta beslut om regissör, scenograf och bemanningsfrågor. Dess-
utom kan omprövning av det redan beslutade ske. Först när en pjäs haft sin 
premiär är egentligen repertoararbetet helt avslutat. Detta kallar jag för gen-
omförandet. 

 

 
 
B = fristående repertoarbeslut 
 
Figur 2:2. Repertoararbetets faser – med de sju fallen och den empiriska studiens 
tidsmässiga avgränsning 

 
För att visa hur modellen kan förhålla sig till faktiska pjäsprojekt har jag lagt in 
mina sju fall i figuren. Dessa var: 
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1 Det redan klara ”Här har du ditt liv” 
2 Det tämligen normala221  ”Nysningen” 
3 Nådde inte ända fram ”Att förhöja livskänslan” 
4 Sista minuten ”Stairway to Heaven” 
5 Det ej genomförda ”Rigoletto” 
6 Det pågående ”Musikalen” 
7 Det snabbt försvunna 82 refuserade idéer 

 
Jag har också markerat var min empiriska studie börjar och slutar. Man kan se 
att fall 1 hade en lång förhistoria och att man bestämde sig för pjäsen medan de 
övriga fallen var på idéstadiet. För att visa att det här fallet avvek från merparten 
genom att det redan fanns ett beslut har jag dragit en pil rakt igenom ”preliminär 
repertoar”. Att ingenting egentligen hänt med fallet förrän i kompletteringsfasen 
har jag låtit symboliseras av att pilen från beslutstillfället fram till repertoarpre-
sentationen gjorts tunnare än normalt. Fall 6 har överhuvudtaget ej med den be-
slutade repertoaren att göra så därför är pilen dragen utanför repertoarboxarna. 
Fall 4 dök upp först när de övriga pjäserna befann sig i slutet av värderingsfasen 
och fall 3 fick ett tvärt slut i samma fas. Modellen gör dock inte anspråk på att 
visa tidsaspekten på ett skalenligt sätt. Modellen vill kort och gott visa att reper-
toararbete fungerar på olika sätt beroende på var i repertoarprocessen man be-
finner sig. 
 
 
2.7.3 Modellens tre faser 
 
I det följande kommer jag att i punktform redovisa mina iakttagelser från de tre 
faserna. Jag tar endast upp sådant som är gemensamt för minst två fall. En sam-
manställning som visar de sju fallens öden i de tre faserna redovisas i bilagorna 
2, 3 och 4. För en mer djupgående diskussion hänvisas till licentiatuppsatsen 
(Wahlberg, 1997, avsnitt 6.2). 
 
 
Idéfasen 
 
• Prioritering av urpremiärer och Sverigepremiärer leder till en repertoar som 
skiljer sig från andra teatrars. 
 

                                           
221 Det kan, som tidigare nämnts, ifrågasättas hur normalt det här fallet är. Kanske kan man överhuvudtaget inte 
tala om normala fall. Det här fallet är i alla fall normalt såtillvida som det lever upp till författarens förutfattade 
tanke om att det under studien skulle uppstå idéer som värderades och blev till repertoarkomponenter. Därefter 
skulle det vara kvar en del kompletterande avgöranden om exempelvis regissör. Och allt detta skulle bli klart 
under ett och samma år. Detta något tvivelaktiga kriterium lever fall 2 upp till. 
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• Utomstående har mycket små möjligheter att få gehör för sina idéer om det nu 
inte är så att någon inom huset har samma idé. Utomstående tycks inte ens för-
söka föreslå vad som skall spelas. 
 
• Idéer har störst förutsättningar att komma till genomförande om de har teater-
chefen till upphov. 
 
• Idéfasen uppvisar en blandning av det mycket övertänkta och det som mer är 
en slumpens skörd.  
 
• För framgång i idéfasen krävs att någon är aktivt intresserad av idén. Allmän 
acceptans hos personalen är också viktig. Pjäsidéer förefaller vidare gynnas av 
en provinsiell anknytning.  
 
• Resonemang kring bemanningen kan lämpligen ses som en första kontroll av 
om ensemblen har förutsättningar att genomföra ett tänkt projekt.  
 
 
Värderingsfasen 
 
• Även i värderingsfasen framgår att det här med att vara först är oerhört viktigt. 
 
• En pjäs får större chans att komma på repertoaren om den speglar det regionala 
livet eller dess författare kommer från länet. Effekten tycks förstärkas av att man 
ofta samtidigt får ett uruppförande. 
 
• Även i värderingsfasen var en drivande aktör en förutsättning för framgång. 
 
• Allmän acceptans hos teaterns personal tycktes vara en faktor som påverkade 
möjligheten att komma på repertoaren.  
 
• Det förefaller rimligt att hävda att pjäsförslag som är starkt förknippade med 
en viss person ej kommer till genomförande utan den personen.  
 
• En pjäs med textmässiga brister är chanslös om man inte hittar en lämplig 
regissör till den eller någon inflytelserik aktör engagerar sig. 
 
• Det förefaller rimligt att tro att det är vanligt att ekonomiska svårigheter hant-
eras genom att kostsamma uppsättningar skjuts på framtiden och ersätts av 
billigare alternativ. 
 
• Teaterchefens aktiva stöd är av avgörande betydelse även i värderingsfasen. 
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• Det tycks helt klart att teaterchefen i några fall sökt lösningar som skulle ha 
inneburit något lägre kostnader än sedvanliga pjäskontrakt. 
 
 
Kompletteringsfasen 
 
• Följande enskilda faktorer skulle kunna hota en redan beslutad produktion: 
 
- höga kostnader i kombination med svag ekonomi hos teatern 
- problem med att få texten klar 
- förhållandet att man ej kontrakterat regissör och scenograf 
- problem att samordna med övriga produktioner 
 
• När faktorer som var för sig inte skulle ha hotat en produktion uppträder sam-
tidigt så ökar risken för att produktionen inte kan genomföras enligt planerna. 
Detta blir extra påtagligt om ingen inflytelserik aktör tar strid. 
 
• Teaterchefen bestämmer bemanningen i samråd med regissörer och med beakt-
ande av önskemål från ensemblen. 
 
• En övergång till långtidsanställda regissörer torde vara svår att genomföra om 
man håller fast vid den nuvarande modellen att först bestämma pjäserna och 
sedan regissörerna. 
 
• I kompletteringsfasen väljer Norrbottensteatern helst regissörer som man redan 
har erfarenhet av. Sena regissörsbeslut tycks öka risken för dyra lösningar sam-
tidigt som teaterchefen i vissa avseenden aktivt söker lösningar som skulle med-
föra en fördelaktig kostnadsbild. 
 
 
2.7.4 Aktörernas inflytande 
 
En pjäsidé kan vara hur bra som helst, men den är ändå chanslös om ingen blir 
intresserad och driver idén aktivt. Detta framgår tydligt av fall 7 där man kan se 
att 54 av 82 refuserade idéer saknat en aktiv förespråkare (tabell 2:2). I fall 1–6 
är initiativtagaren med ett undantag (fall 3) en person som aktivt deltagit i reper-
toarkommitténs arbete. Undantaget nådde heller aldrig upp på repertoaren. Även 
de många refuserade idéerna kommer som framgår av tabell 2:1 i en majoritet222 
av fallen från kretsen kring repertoarkommittén. Frapperande i sammanhanget är 
att endast ett förslag kom från teknisk och administrativ personal. Inte heller 

                                           
222 Av de i tabell 2:1 redovisade initiativen till pjäsförslag kom i 49 av 90 fall från personer som deltog i reper-
toarkommitténs arbete (dramaturgen, repertoarkommittéledamöter, teaterchefen och länsregissören). 
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från människor utanför den traditionella teatervärlden tycks mer än två förslag 
ha kommit.223 Vilka är då de mer betydelsefulla aktörerna i repertoarprocessen? 
 
Teaterchef, dramaturg och repertoarkommitté framstår självklart som viktiga 
aktörer. Det är också i stort sett endast personer ur den gruppen som finns upp-
tagna som aktörer i den kondenserade framställningen av fallen (bilaga 2–4). 
Någon form av roll måste dock rimligen också det allmänna repertoarmötet och 
fackmötet ha spelat. Ser man till den yttre ram som presenterades i avsnittet 
2.7.1 såg det närmast ut som att det var där det verkliga beslutet fattades och att 
det som kom därefter, det vill säga teaterchefens och styrelsens beslut, bara var 
ett formellt spel. 
 
Om vi börjar med att granska styrelsens roll kan det konstateras att inte något i 
min fallstudie pekar på att styrelsen öppet sökt påverka repertoararbetet. Signal-
erna om att budgeten skulle hållas var dock mycket klara. Konsekvenserna av 
detta kan ha blivit att teatern avstått från kostsamma produktioner (fall 5) och 
sådant där man var osäker på hur utfallet skulle bli rent publikt (eventuellt fall 
3). Styrelsens linje med krav på budgetanpassning kan vad gäller intäktssidan 
sägas ligga i linje med landstingets krav på teatern att ”visa stor känslighet för 
de enskilda kommunernas och beställarnas önskemål” (Norrbottens läns lands-
ting, 1993, s 15). Om inte länets arrangörer beställde något av Norrbottensteat-
ern skulle detta skapa ett underskott i förhållande till budgeten. Någon explicit 
anpassning till beställarnas önskemål har jag dock ej funnit i mitt empiriska 
material. Lösningar med relativt låga kostnader kom att bli intressanta (fall 4 
och i viss mån fall 2)224. Sammanfattningsvis förefaller dock inte styrelsen haft 
någon ambition att påverka repertoarens komponenter så länge teatern hållit sig 
inom de ekonomiska ramarna. Några explicita påtryckningar för att få teatern att 
leva upp till landstingets plan om regional profilering och hälften av produktion-
en med inriktning på barn och ungdom har inte heller kommit till uttryck i min 
fallstudie. Jag kan dock inte utesluta möjligheten att teaterns aktörer ändå känt 
sig utsatta för en viss press från styrelsen eller dess huvudmän och kanske 
undermedvetet till en del anpassat sig.  
 
Är då teaterchefens beslut också mest ett formellt beslut? På sitt sätt är det så, 
men det betyder inte att teaterchefen bara administrerar repertoarmötets beslut. 
Av den kronologiska översikten (avsnitt 2.5) framgick att det egentligen bara var 
vid ett tillfälle som repertoaren i sin helhet diskuterades under en längre stund 
och med deltagande av en majoritet av personalen. I övrigt tycktes det mest ha 
                                           
223 En förklaring till dessa låga siffror kan naturligtvis vara att de här grupperna har vänt sig till teaterchefen, 
dramaturgen eller någon av repertoarkommitténs ledamöter med sina förslag. 
224 Som nämnts i den kronologiska översikten hade landstinget skjutit till pengar till de så kallade berättarpro-
jekten för arvoden till författare från länet. Här fanns sålunda ett ekonomiskt incitament för teatern att satsa på 
just den produktionen och med just norrbottniska författare. ”Berättarprojekten” ingår dock inte bland mina sju 
fall. 
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handlat om enskilda komponenter eller information och formella godkännanden 
av vad repertoarkommittén hade föreslagit. 
 
Är det då i repertoarkommittén den verkliga makten ligger? Frågan kan inte 
besvaras utan att teaterchefens roll i kommitténs arbete granskas. Jag vill hävda 
att han utövat ett starkt inflytande på utformningen av de beslut som fattats i 
både kommittén och i andra organ. I min analys av skeendet i idéfasen konstat-
erades exempelvis att idéer hade störst förutsättning att komma till genomför-
ande om de hade honom till upphov (fall 1, 4 och 6). Hans aktiva stöd för något 
var också viktigt för framgång i repertoarprocessen (till exempel fall 3 i idéfas-
en). Teaterchefen fick vidare igenom idéer om manusförfattare (fall 1) samt om 
regissör och scenograf (fall 4). 
 
Ibland fanns en omedelbar enighet mellan teaterchefen och repertoarkommittén, 
men det förekom också att teaterchefen mötte påtagliga invändningar. När det 
gällde fall 6 var motståndet speciellt uttalat. Utan ett mycket envist och kraftfullt 
agerande torde han aldrig ha fått stöd för projektet. I fall 1 fick han bukt med 
personalens tveksamhet genom sin vision om tältet i sommarnatten. I fall 2 var 
det emellertid inte något av teaterchefens regissörsförslag som realiserades. 
Hans kandidater föll av olika skäl bort och när han slutligen slöt upp bakom det 
namn som dramaturgen och stora delar av repertoarkommittén önskade ville han 
inte, av ekonomiska skäl, ge regissören den scenograf hon önskade. Först när 
han hade hela repertoarkommittén emot sig gav han med sig. I kompletterings-
fasen var teaterchefen drivande när det gällde att senarelägga ”Rigoletto” (fall 
5). När teaterchefen själv var entusiastisk för ett projekt var det bråttom med 
kontraktsskrivandet (fall 1), medan det annars kunde dröja så länge att andra 
aktörer på teatern blev oroliga (fall 2). 
 
Det måste dock framhållas att teaterchefen också kunde lyssna på de invänd-
ningar som framfördes. Ibland kunde det dock ta tid som när det gällde den 
nämnda scenografen till ”Nysningen” (fall 2) eller fasthållandet vid det så kalla-
de ”Norrbottensrummet” (fall 1). Teaterchefen tycktes dock värdesätta reper-
toarkommittén. Han sade bland annat att den var hans enda forum225 för att dis-
kutera regissörer och scenografer (fall 2). Pjäsidéer kunde presenteras i olika 
fora. Det var dock i repertoarkommittén som den mest ingående behandlingen 
skedde. Det var främst kommitténs ledamöter som läste de pjäser som överväg-
des. I andra fora blev det mer av information eller formella godkännanden av re-
pertoarkommitténs förslag. Detta pekar på ett problem: svårigheten att få ett all-
mänt engagemang för repertoarfrågorna. Att teaterchefen deltog i repertoarkom-
mitténs arbete kanske ledde till att personalen i övrigt upplevde det som om de 
                                           
225 Detta förefaller dock ha varit en överdrift eftersom man kommit in på regissörer på en mängd olika möten 
där teaterchefen deltagit. Diskussionen i repertoarkommittén framstod dock som mer förutsättningslös till sin 
karaktär. 
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fackliga representanterna i repertoarkommittén och teaterchefen gjort upp om 
hur det skulle bli. För en utomstående betraktare förefaller inte ståndpunkten 
orimlig. 
 
Under hösten 1994 fick inte teaterchefen vara med på de allmänna repertoarmöt-
ena eftersom dessa var fackliga möten. I och med den förändring som innebar att 
dessa möten blev beslutande organ för all personal oavsett facklig tillhörighet 
kunde teaterchefen deltaga och plädera för sin uppfattning. Detta förefaller ha 
varit av avgörande betydelse vid hanteringen av ”Musikalen” (fall 6) och de krit-
iska synpunkter som framfördes mot ”Stairway to Heaven” (fall 4). Man skulle 
kunna se det som att det blev svårare för motargumenten att hinna växa sig 
starka. Kanske kunde det också upplevas som en smula känsligt att torgföra sin 
mening när chefen var närvarande. 
 
Som framgick av den kronologiska översikten (avsnitt 2.5) rådde oenighet i re-
pertoarkommittén om huruvida man skulle hålla sig till det konstnärliga eller om 
även ekonomiska förhållanden skulle vägas in. Som jag förstår saken skulle en 
frikoppling från det ekonomiska leda till att repertoarkommitténs arbete blev ett 
famlande i blindo om det inte förhöll sig så att man omedvetet anpassade sig till 
vad teatern brukade ha råd med. Så förefaller det också vara. Att helt bortse från 
ekonomin skulle, enligt mitt förmenande, leda till att man riskerade att hålla på 
med fel saker. Någon annan, förmodligen teaterchefen eller dramaturgen, skulle 
ta över det inflytande som repertoarkommittén då inte utnyttjade. 
 
Vilken roll hade då dramaturgen i spelet om repertoaren? Jag skulle vilja se 
henne både som en samordnande och en pådrivande kraft. Hon ledde arbetet i 
repertoarkommittén. Hon var den enskilda person som tagit flest pjäsinitiativ. 22 
av de 82 ej realiserade idéerna har initierats av henne. Hon var också den som 
varit överlägset främst när det gällt att driva pjäsidéer förgäves: 16 av 28 fall. I 
de sex fall som nådde bortanför idéstadiet226 var hon initiativtagare eller driv-
ande aktör i fall 2, 3 och 5. Fall 2 nådde fram till scenen medan de övriga två 
föll bort. Vad gäller fall 4 och 6 var dramaturgen mycket kritisk och i såväl de 
fallen som i fall 2 hamnade hon på kollisionskurs med teaterchefen. I fall 2 var 
det dramaturgens uppfattning om regissör och scenograf som i slutändan kom att 
genomföras. I fall 1 fick hon också som hon ville med regissören. Trots att några 
av dramaturgens idéer kommit till genomförande är det ingen överdrift att påstå 
att hon tämligen ofta inte fått sin vilja igenom. 
 
Marknadsavdelningen tycktes inte ha något påtagligt inflytande över repertoaren 
utöver det som tillkom all personal på Norrbottensteatern. När marknadschefen 

                                           
226 Egentligen låg fall 6 kvar i idéfasen under den tid min empiriska studie pågick. Det var först något senare 
som ”Musikalen” gick vidare. 
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satt i repertoarkommittén företrädde hon sålunda inte avdelningen utan uttryckte 
helt enkelt sin egen uppfattning.  
 
Som framgått redan i uppsatsens inledning saknade Norrbottensteatern fast an-
ställda regissörer. Man anställde sålunda normalt en regissör till en redan beslut-
ad pjäs. Vad regissören då kunde påverka inom ramen för repertoararbetet var 
egentligen bara bemanningen. En konflikt kring denna har också beskrivits i fall 
2. Jag vet att det har funnits avvikelser från detta mönster när man från teatern 
önskat samarbeta med någon riktigt etablerad regissör. I de fallen har förmodlig-
en regissören haft åtskilligt att säga till om. Under det år som min studie omfatt-
at skulle man kunna säga att ”Musikalen” (fall 6) är något åt det hållet. En liten 
grupp personer under ledning av den tilltänkte regissören hade fått tämligen fria 
händer att bestämma vad som skulle göras. När det blev klart att det skulle bli en 
originalmusikal hade dock teaterchefen deklarerat att det skulle vara en Norr-
bottenshistoria227. Några andra restriktioner vad gällde innehållet framkom dock 
inte. Av detta kan vi se att en regissör som finns med i bilden innan repertoaren 
fastställs tycks ha påtagliga möjligheter att påverka densamma. Förmodligen 
skulle en övergång till fasta regissörer få konsekvenser för maktbalansen på 
Norrbottensteatern. Man skulle få en balanserande kraft till teaterchefen. 
 
Sammanfattningsvis anser jag mig kunna säga att personalen på Norrbottens-
teatern i formellt hänseende föreföll ha en stark ställning, men att  knappast 
någon utanför repertoarkommittén tycktes ha något påtagligare inflytande. 
Teaterchefen måste rimligen ses som den i särklass mest inflytelserika aktören. 
Han var det inte bara genom sin formella makt utan också genom sitt stora in-
tresse för repertoarfrågor. Dramaturgen hade, sitt ansvar för repertoararbetet till 
trots, inte samma inflytande. För teaterns övriga anställda fanns en möjlighet till 
inflytande, men knappast någon utanför skådespelargruppen utnyttjade den. 
Fackets roll, repertoarkommittén undantagen, föreföll vara av underordnad be-
tydelse. Kanske litade man på sin repertoarkommitté. En enskilds enda chans till 
reellt inflytande föreföll vara ett starkt engagemang för något som man verklig-
en ville; sedan gällde det att påverka andra och då främst teaterchefen. 
 
 
2.8 Relationen till marknaden 
 
Min fallstudie ger inte många prov på att publiken skulle vara närvarande i 
Norrbottensteaterns repertoararbete. Inte heller finansiärernas och arrangörernas 
existens blir direkt uppenbar i mina sju fall. Det rör sig emellertid inte om något 
förbiseende från min sida. Publik och arrangörer har helt enkelt sällan 
                                           
227 Som framgår av fallet hade man från början inte alls varit låst till länets miljö utan bland annat diskuterat att 
göra en musikal utifrån ett eller flera verk av Shakespeare. Kanske kan teaterchefens nya direktiv ses som en an-
passning till dem som önskar en provinsinriktad teater. 
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diskuterats i anslutning till de olika repertoarförslagen. Det betyder dock inte att 
man på teatern varit ointresserad av sin publik. I samtal och intervjuer med såväl 
teaterchef och dramaturg som med personalen i övrigt har framkommit en ambi-
tion att ge publiken något bra. Omtanken om publiken tycks sålunda ha funnits, 
men i repertoararbetet har denna omtanke inte synliggjorts utan snarast levt 
under ytan. Diskussionen har inte explicit utgått från publikens syn på vad som 
är bra utan från teaterns eller snarare dess personals uppfattning. Till en del 
måste det nog också förhålla sig på det sättet om inte teaterkonsten skall stelna i 
det tämligen förutsägbara. 
 
 
2.8.1 Kundorientering eller produktorientering 
 
Enligt det tidigare nämnda arbetet av Holbrook och Zirlin (1985) vore det rim-
ligt att tänka sig att en icke vinstdrivande teater som producerade finkultur och 
inte populärkultur skulle vara produktorienterad. Så förhöll det sig också med 
Norrbottensteatern. Något som liknade marknadsundersökningar hade man till 
exempel inte gjort. Inte heller utnyttjades den referensgrupp teatern hade med 
representanter för arrangörerna för att ta reda på vad arrangörerna ville ha. 
Redan av min första intervju med teaterchefen framgick att de överväganden 
som gjordes istället tycktes ta den egna smaken som utgångspunkt (Jämför slutet 
av avsnitt 2.4!). Fall 1–6 erbjuder inte heller något klart exempel på att man ut-
gått från kundernas förmodade önskemål. I fall 4 uttrycktes också teaterchefens 
tanke om att man skulle lyssna utan att direkt anpassa sig. Det blev istället 
publiken som fick ”det den inte visste att den ville ha”. Formuleringen är knapp-
ast unik i Teatersverige och är kanske rent av en standardformulering när man 
bekänner sig till ett produktorienterat synsätt. Fall 4 erbjuder också ett exempel 
på att man gör ett sent namnbyte utan att höra efter med arrangörerna om detta 
skulle få negativa konsekvenser för dem. 
 
Jag kan tänka mig att se teaterns kamp för att få behålla det gamla bidragssys-
temet som ett utslag av produktorientering. Man ville inte vara tvungen att sälja 
utan föredrog att fördela produktionen efter eget huvud. Även värnandet om 
stiftelseformen torde ha handlat om teaterns oberoende: konsten skulle stå fri 
gentemot finansiärerna. Det är dock inte uteslutet att tänka sig att teatern, i och 
med ökade krav på självfinansiering, framöver kommer att tvingas till en större 
grad av kundorientering. Det behöver inte bara handla om typ av pjäsval utan 
också om formerna för hur man spelar. Teatern har till exempel tagit begränsad 
hänsyn till att det blir oekonomiskt, både för teatern och arrangören, att spela i 
lokaler som bara rymmer en mindre publik. Teaterchefens långvariga fasthåll-
ande vid ”Norrbottensrummet” (fall 1) är ett exempel på detta. 
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Jag vill påstå att Norrbottensteatern är en produktorienterad teater. Man utgår 
normalt inte från kundönskemål utan från det egna omdömet och de egna värd-
eringarna. 
 
 
2.8.2 Kvalitetsdimensionen 
 
I den kortfattade problemdiskussionen för studie I visade jag på två i grunden 
olika kvalitetsbegrepp: ekonomernas och konstnärernas. Ekonomernas hänger 
ihop med kundorientering: det är kundens uppfattning om kvalitet som gäller. 
Det konstnärliga kvalitetsbegreppet är istället kopplat till produktorientering. Ut-
ifrån det jag sagt i det förra avsnittet kan vi ha anledning att vänta oss ett konst-
närligt betonat kvalitetsbegrepp på Norrbottensteatern. 
 
De tidigare nämnda motiveringarna till pjäsval som fanns hos Ringby och Ros-
enqvist (1978) respektive Ek (1978) var kanske mer en fråga om marknadsför-
ingsargument än någon form av kvalitetskriterier som varit med redan på be-
slutsstadiet. De framgångsfaktorer jag nämnt i avsnitt 2.7.3 är något annorlunda 
till sin karaktär. De knyter mer an till den praktiska verklighet där repertoarbe-
sluten har växt fram. Det rör sig dock knappast heller om några renodlade kvali-
tetskriterier. Sverigepremiärer och urpremiärer, provinsanknytning, låga produk-
tionskostnader eller grad av lämplighet för ensemblen kan dock kanske ses som 
kvalitetsanknutet. Av dessa skulle provinsanknytningen och låga produktions-
kostnader kanske kunna ses som relaterade till önskemål på marknaden.228 
 
Analysen av de hastigt försvunna idéerna pekade inte på explicita kvalitetsre-
sonemang. De sex fallen gav inte heller prov på sådana. Kring de pjäsidéer som 
inte tidigare var allmänt kända på teatern fälldes dock några tämligen subjektiva 
värdeomdömen: en gudomlig sak, rolig och ”skitbra” (fall 2). I ett annat fall 
växlade omdömena från att ”Norén var intressantare” till ”jättespännande”. Där 
fanns också ett kriterium på bristande kvalitet: texten behövde omarbetas. (fall 
3) I ett fall ifrågasattes kvaliteten genom en hänvisning till andra uppsättningar 
av den aktuelle regissören (fall 6).  
 
Man kunde kanske säga att det inte heller i värderingsfasen fördes några ex-
plicita kvalitetsresonemang när man övervägde de olika pjäserna. Det närmaste 
man kom något sådant var att det talades om en regissör229 som delar av reper-
toarkommittén ansett göra några konstnärligt mindre lyckade uppsättningar. 

                                           
228 Jag tänker att de låga kostnaderna kunde vara intressanta för politiker och arrangörer. 
229 Det var en annan regissör än den som omtalades i idéfasen. 



2 Repertoararbetet på Norrbottensteatern 

 83

I kompletteringsfasen hoppade en tilltänkt regissör av för att den roman som han 
skulle dramatisera enligt hans egen uppfattning inte höll tillräcklig episk kvalit-
et. Detta behöver inte nödvändigtvis tolkas som en direkt kritik mot projektet 
(fall 1). Det kunde helt enkelt vara så att han inte ansåg sig vara rätt person för 
uppgiften. Jag har hursomhelst svårt att se detta som ett kundorienterat kvalitets-
begrepp. Tanken på levande musik till nämnda pjäs var knappast heller driven 
av kundönskemål. Teaterns egen önskan att göra en bra uppsättning kunde nat-
urligtvis ändå leda till kundupplevd kvalitet. 
 
När jag började min studie hade jag en föreställning om att man på teatern skulle 
synliggöra kvalitetsbegreppet när man diskuterade om en pjäs var bra eller 
mindre bra. Min föreställning om en synliggjord kvalitetsdiskussion förefaller 
dock ha varit oriktig. Visst åberopar man konstnärliga skäl och talar om konst-
närlig kvalitet, men innehållet i dessa deklarationer är magert och närmast ut-
tryck för personligt tyckande (Jämför slutet av avsnitt 2.4!). 
 
 
2.8.3 Konflikten mellan konst och marknad 
 
Den tänkta konflikten mellan konst och marknad är kopplad till det jag behand-
lat i de två närmast föregående avsnitten: Produktorientering torde i kulturskap-
ande organisationer innebära just ett betonande av konstnärliga faktorer. Då 
kommer man också in på konstnärlig kvalitet. Om vi sedan går över till begrepp-
en kundorientering och marknadsorientering så menar jag att de ofta torde kunna 
avse samma sak. I mitt arbete har dock ”marknaden” en vidare innebörd. I det 
inledande kapitlet (s 14) definierades begreppet marknad som ”alla som dispon-
erar resurser som kan bli till inkomster för konstproducenten”. Det jag sålunda 
specifikt vill komma åt i detta avslutande parti av analysdelen är hur Norr-
bottensteatern hanterat den antagna konflikten mellan konstens och marknadens 
krav. 
 
I det material som mina fall omfattar finns få klara exempel på att man på tea-
tern identifierat en konflikt mellan konst och marknad. I fall 3 menade mark-
nadschefen att det här var en bra pjäs, men samtidigt förstod hon inte hur man 
skulle motivera publiken att se den. Det var dock knappast den svårigheten som 
gjorde att Norrbottensteatern valde bort pjäsen. Bland de refuserade idéerna i 
fall 7 kan det möjligen finnas något enstaka exempel på att konstnärligt intress-
anta pjäser fallit bort med hänsyn till marknadens utseende. Som redan nämnts i 
redovisningen av fallet fanns emellertid inget i grundmaterialet som explicit 
pekade på anpassning till publikpreferenser. 
 
I samband med min diskussion kring kundorientering eller produktorientering 
framgick att det kunde bli fråga om kundorientering vid val av de former under 
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vilka man spelade. Sådana överväganden kan också ses som en möjlig konflikt 
mellan konst och marknad. Att spela för en liten publik i en liten lokal kan tänk-
as innebära en konstnärlig vinst jämfört med att spela i en större lokal. En arran-
gör kan dock värdesätta den större lokalen av ekonomiska skäl.230 Två exempel 
på sådana konflikter finns i mitt material (fall 1 och 2). I fall 2 framhölls explicit 
att flyttningen till en större scen endast fick ske om inte konstnärliga skäl talade 
emot. 
 
Mest iögonenfallande var dock teaterns beslut att inte turnera med ”Musikalen” 
(fall 6). Helt klart ansågs beslutet innebära konstnärliga vinster, men det var 
samtidigt politiskt känsligt. Fallet innebar också i ett annat avseende ett tänkbart 
exempel på anpassning231: teaterchefens uttalande om att ”Musikalen” skulle 
vara ”en Norrbottenshistoria”. Även fall 4 kan eventuellt ses som en form av an-
passning till marknaden. Teatern skulle kunna sägas ha gått landstingspolitiker-
na till mötes med ett projekt som både var ungdomsinriktat och kopplat till livet 
i länet. Det är också rimligt att tänka sig att lågbudgetsatsningar av det här slag-
et232 var mer tillkomna för att möta politikernas krav på oförändrat antal uppsätt-
ningar, urgröpta anslag till trots, än för att skapa konstnärligt intressanta uppsätt-
ningar. Så har jag i alla fall uppfattat den svala entusiasmen för projektet bland 
teaterns personal. När teaterchefen på repertoarpresentationen framhöll det norr-
bottniska (den kronologiska översikten) ville han förmodligen också visa att tea-
tern var lyhörd för den opinionen. 
 
I en facklig diskussion kring fall 6 ställs det hela på sin spets: en av skådespelar-
na säger sig förorda en nedläggning av teatern hellre än att åka runt med små-
produktioner för att hålla antalet föreställningar på den nivå politikerna önskade. 
Han ville istället ha stora ”ambitiösa satsningar på regionala projekt”. Fackets 
ordförande ville dock inte höra talas om nedläggning: han föreföll mer beredd 
att kompromissa vad gällde repertoarens utformning. 
 
Den konflikt mellan konst och marknad som jag hade trott att jag skulle finna i 
repertoararbetet har egentligen bara skymtats. Även om det skulle förhålla sig 
som Gold (1983) säger, nämligen att det i det långa loppet är nödvändigt med 
någon form av anpassning till publikpreferenser, så kan det i ett kortare perspek-
tiv vara känsligt att erkänna detta. Tanken om ett kollektivt förnekande av kom-
mersiella intressen (Bourdieu, 1977/1993) förefaller ha en viss relevans. Av ett 
refererat arbete (Vikström, 1978) framgick vidare att det sedan 1950-talet 
funnits förväntningar på politikerna i teatrarnas styrelser att hålla fingrarna borta 
från repertoarfrågorna. När de intervenerat öppet har det blivit bråk. Som jag 

                                           
230 En liten lokal i kombination med ett begränsat antal föreställningar kan dessutom leda till att en del av dem 
som vill se en föreställning faktiskt inte kan göra det. 
231 Jag tänker mig främst en anpassning till landstingspolitikerönskemål. 
232 Här finns också det så kallade ”Berättarprojektet” som dock inte ingår bland mina fall. 
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nämnt i avsnittet om aktörernas inflytande (avsnitt 2.7.4) tyder inget på att styr-
elsen på Norrbottensteatern öppet sökt påverka repertoararbetet. Jag framhöll 
emellertid att det inte kunde uteslutas att man på teatern ändå känt sig utsatt för 
en viss press från styrelsen eller dess huvudmän och kanske undermedvetet an-
passat sig. 
 
Avslutningsvis kan jag konstatera att den antagna konflikten mellan konst och 
marknad bara i begränsad utsträckning varit synlig i repertoararbetet på Norr-
bottensteatern. Konflikten kan dock ha funnits dold under ytan. 
 
I nästa kapitel kommer slutsatserna från studie I tillsammans med bidrag från 
litteraturen att leda fram till konkreta forskningsfrågor och en för avhandlingen 
preciserad syftesformulering. 
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3 Referensram och preciserat syfte 
 
 
I det här kapitlet knyter jag först an till studie I och lyfter därifrån fram ett antal 
trådar värda att spinna vidare på. Därefter presenteras en reviderad referensram. 
Syftet med denna är att sammanfatta kunskapsläget inom problemområdet. Allt i 
kapitlet kommer inte till explicit användning i analysen av det empiriska materi-
alet utan somligt får enbart ses som en källa till preciserade forskningsfrågor. 
Efter att ha redovisat utgångspunkterna för studie II går jag över till hur konst-
producentens marknad har beskrivits i litteraturen. All litteratur är inte av aka-
demisk karaktär. Det gäller inte minst i det parti som behandlar sponsring och 
välgörenhet där praktikerproducerade verk dominerar. Efter att ha beskrivit 
marknaden och dess krav går jag över till konstvärldens krav och kvalitetsbe-
greppet. Därefter redovisas hur litteraturen ser på den konflikt som förväntas 
uppstå mellan marknadens och konstens krav. I ett femte avsnitt diskuteras kost-
nadsaspekter på produktionen och möjligheten att genom rationaliseringar fri-
göra resurser för det konstnärligt intressanta. Därnäst följer en sammanfattning 
av den teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas med en diskussion som leder 
fram till forskningsfrågor och en för studie II preciserad syftesformulering. 
 
Trots att det här arbetet skall handla om performing arts finns det även en del 
litteratur från närliggande områden som har relevans för studien. Det är bland 
annat litteratur om marknadsföring av museer och andra icke vinstdrivande org-
anisationer samt litteratur om filmkvalitet som då har kommit till användning. 
 
 
3.1 Utgångspunkter för studie II 
 
Innan jag påbörjade studie I på Norrbottensteatern hade jag föreställningar kring 
en synlig kvalitetsdiskussion och en omedelbart synlig konflikt mellan konstens 
och marknadens krav. I förväg verkade båda föreställningarna rimliga. Ett antal 
referenser pekade på att det fanns en konflikt av det antagna slaget. Exempelvis 
diskuteras kundorientering versus produktorientering av många författare. Den 
konflikten visade sig dock bara marginellt i mitt empiriska arbete. Kanske var 
konflikten omedveten för aktörerna själva. Kanske var det ett förnekande i Bour-
dieus anda. Kanske tog sig konflikten andra uttryck än jag väntade och blev där-
igenom osynlig. 
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Barbro Smeds, som har en bred erfarenhet av teaterarbete, har i en liten skrift 
(Smeds, 1999) diskuterat de slutsatser jag kom fram till i min licentiatuppsats. 
Hon ställer sig frågan hur det är möjligt att forskaren inte på något av de 91 möt-
en han varit närvarande på hört konstnärliga kriterier ställas mot marknadskrit-
erier: 

 
Betyder detta att denna motsättning inte finns, att ett kvalitetskriterium inte används? 
Wahlberg konstaterar en smula sorgset att det åtminstone antagligen krävs en annan 
metod för att få syn på dem. 
    När jag talar med Norrbottensteaterns förra dramaturg, som var den som ledde dessa 
91 repertoarmöten, så konstaterar hon att kvalitetskriteriet naturligtvis är det viktigaste, 
samt att den stora diskussionsfrågan på teatern, t.ex. mellan henne och teaterchefen, 
handlade om kvalitet versus säljbarhet. 
    Varför har det inte framgått? Var och hur förs kvalitetsdiskussion om inte på reper-
toarmötena? 
    Dramaturgen säger: ”Det är väl mera sånt man pratar om på väg hem med någon om 
man råkar ha samma väg, eller efter en föreställning, om man har sett något och går ut 
efteråt”. Eller ”man vet ju ändå vad alla tycker, utan att direkt tala om det”. (op cit, s 33) 
 

Enligt Smeds skulle frågan om kvalitet vara underförstådd på repertoarmötena. 
Hon menar att de medverkandes reaktioner kan kommuniceras ordlöst genom att 
deltagarna känner till ”varandras allmänna teatersyn, smak och preferenser” (op 
cit, s 34). Ibland skulle dock detta kunna störas ”av osynliga antipatier, grumliga 
undertryckta känslor, oredovisade motiv mm” (ibid). 
 
Det här pekar närmast på att formella möten är av underordnad betydelse i sam-
band med repertoaröverväganden. Det viktiga skeendet skulle ligga på ett in-
formellt eller rent av privat plan. På något sätt tycks ändå kvalitetsöverväganden 
göras. Det tycks också finnas en konflikt mellan det man på teatern ser som bra 
och vad marknaden är beredd att acceptera. 
 
Längre fram i arbetet talar också Smeds på ett mer allmänt plan om en motsätt-
ning ”mellan säljbarhet och konstnärligt värde” (op cit, s 44) och ”en skarp kon-
flikt mellan konstnärlig frihet och ekonomisk realitet” (op cit, s 45). Det skulle 
enligt det här resonemanget vara så att diskussionen kring kvalitet och mark-
nadsöverväganden skulle föras längs informella kanaler, men att den ändå finns 
ständigt närvarande. 
 
Jag ser också ett fortsatt sökande efter denna konflikt som motiverat. Jag är ute 
efter att belysa vilka uttryck konflikten mellan konst och marknad kan ta sig och 
hur konstnärlig produktion inom performing arts påverkas av resursanskaffning-
en. Närmast redovisas de utgångspunkter som ligger till grund för det fortsatta 
arbetet. 
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Konstnärlig produktion är mer eller mindre resurskrävande, men resurser krävs 
alltid och kan fås från olika håll. De kan komma från kunder, anslagsgivande 
myndigheter, sponsorer och bidragsgivare samt personal och oavlönad arbets-
kraft1. I det här arbetet ses också dessa grupper som konstproducentens marknad 
eftersom marknaden definierats som alla, enskilda och organisationer, som dis-
ponerar resurser som kan bli till inkomster för konstproducenten. För att mark-
naden skall ställa upp med de nödvändiga resurserna måste den få något i utbyte. 
Min utgångspunkt är att konstproducenten i större eller mindre utsträckning för-
söker tillfredsställa denna marknads önskemål. Detta, som jag kallar resursan-
skaffning, kan ske på olika sätt. Det kan vara åtgärder av relationsskapande 
karaktär gentemot exempelvis anslagsgivare eller sponsorer, men det kan också 
vara en fråga om hur produkten utformas. Produktutformning behöver inte bara 
handla om att göra publiken nöjd utan produktens utformning kan också vara 
något som i högre eller lägre grad kan tillfredsställa finansiärer eller medarbet-
are, såväl nuvarande som potentiella. Om sedan de nödvändiga resurserna inte 
kan anskaffas återstår endast att sänka kostnaderna. Detta kan ske genom att en 
viss produktion inte blir av eller genom att man genomför den, men med en läg-
re budget än vad som ursprungligen avsetts. 
 
Två extrema sätt att förhålla sig till marknaden är kundorientering respektive 
produktorientering. Det synsättet omfattas av bland annat Hannagan (1992), 
Holbrook och Zirlin (1985) samt Mayfield och Crompton (1995). När Adizes 
(1975) istället talar om marknadsorientering respektive produktorientering inne-
bär det ingen praktisk skillnad. Andra motpoler till kundorientering, eller mark-
nadsorientering, är producent- respektive produktionsorientering. Etgar och 
Ratchford (1976) menar att det i nonprofits normalt skulle handla om producent-
orientering och inte kundorientering. Kotler och Andreasen (1991) och Kotler 
och Scheff  (1997) talar istället om organisationscentrerad orientering. Den skill-
naden i terminologi gentemot producentorientering torde i praktiken vara för-
sumbar. I icke vinstdrivande organisationer skulle kundernas önskemål närmast 
kunna ses som en begränsning i förhållande till vad man verkligen vill göra 
(Etgar & Ritchford, 1975). Kundorientering har istället en koppling till kund-
upplevd kvalitet. De övriga tre synsätten får främst förknippas med konstvärld-
ens krav och konstnärlig kvalitet. Att inom performing arts helt bortse från det 
konstnärliga är dock inte möjligt. Man kan emellertid inte heller blunda för att 
den marknad som kontrollerar de erforderliga resurserna måste uppleva sin med-
verkan som meningsfylld. Här finns en konflikt mellan konstens och marknad-
ens krav. På något sätt måste konstproducenten förhålla sig till denna konflikt 
vid resursanskaffningen. Det är dock, som redan framgått inte säkert att detta 
sker explicit och synligt. I fortsättningen av kapitel 3 kommer dessa utgångs-
punkter att närmare utvecklas. 

                                           
1 Jag har valt att se ”oavlönad arbetskraft” som en motsvarighet till det engelska begreppet ”volunteers”. 
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3.2 Marknadens krav 
 
Som redan nämnts i kapitel 1 har begreppet marknad definierats som alla som 
disponerar resurser som kan bli till inkomster för konstproducenten. Det är en 
definition som går tillbaka på Kotler (1980) och som han senare utvecklat till-
sammans med andra författare (till exempel Kotler & Andreasen, 1991). Liknan-
de tankar finns också hos Lovelock och Weinberg (1988).  

 
Public and nonprofit marketers, then, are dealing with two interrelated marketing tasks, 
one involving programs to attract needed resources and the other concerned with pro-
grams to allocate these resources in pursuit of the organizational mission. (op cit, s 17) 
 

McLean (1997, s 157) framhåller att varje nonprofit har två huvudvägar för att 
skaffa resurser: ”income generation and development activities”. ”Income gen-
eration” avser alla de inkomster som man kan erhålla genom att sälja sin pro-
duktion. Till ”development activities” hör fundraising inklusive sponsring, bi-
drag från vänföreningar och insatser av oavlönad arbetskraft. Även anslag från 
offentliga organ tycks räknas dit. En tysk forskare, Dümcke (1993, s 390 kom-
menterar detta förhållande: „Das Subventionstheater ist … soviel wert, wie die 
Politiker dafür zu zahlen bereit sind.”2 McLean (1997, s 171) poängterar att bi-
drag inte behöver avse pengar. Det kan till exempel förekomma att ett företag 
kan bidra med personella resurser. Tydligast är dock kanske tanken utvecklad 
hos Colbert, Nantel och Bilodeau (1994, s 52-54). De räknar med en marknad 
bestående av fyra delar: konsumenterna, återförsäljarna, det offentliga och 
sponsorerna. Gummesson (1995) talar också om att man måste marknadsföra sig 
gentemot den egna personalen. I en modell hos Etgar och Ratchford (1975) be-
traktas producentens tillfredsställelse som viktigare än konsumenter, privata väl-
görare och samhället i stort. Av deras uppsats framgår att producenten tycks 
vara detsamma som organisationens personal, till exempel musikerna i en sym-
foniorkester. Enligt modellen skulle en nonprofitorganisation endast ändra pro-
duktutformningen bort från de egna önskemålen när detta är nödvändigt för att 
få tillräckliga resurser från de olika typerna av finansiärer. 
 
Redan för mer än tjugofem år sedan hävdade Adizes (1975) att icke vinstdriv-
ande konstproducenter skulle sträva efter att utveckla sin publik så att den skulle 
kunna ta till sig produkten istället för att anpassa produkten efter den existerande 
marknadens behov. Målet skulle vara att exponera konstnären och dennes bud-
skap till så många som möjligt. I ett ofta åberopat arbete hävdar Hirschman 
(1983) att det primära målet för konstnärlig verksamhet är konstnärernas eget 
behov att uttrycka sig. Därmed skulle konstnären själv vara den främsta avnäm-
aren för sin produktion (”Self-Oriented Creativity”). Konstnären kan också söka 
erkännande inom branschen (”Peer-Oriented Creativity”). Först i tredje hand 

                                           
2 Den subventionerade teatern är … så mycket värd som politikerna är beredda att betala för den. 
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skulle det bli fråga om en bredare målgrupp och en situation där konstnären ock-
så sökte pekunjär nytta (”Commercialized Creativity”). Hirschman påpekar dock 
att hon inte menar att utbyten som börjar och slutar på intraindividuell basis är 
transaktioner på en marknad. Hon menar att konstnärer först konsumerar sin 
egen produkt och då avgör om den är acceptabel med avseende på de egna käns-
lorna och kognitiva ”thruth test”3 för en vidare tillgänglighet för kollegor och 
allmänhet. Två tyska forskare (Meyer & Even, 1997) ser utöver tanken på konst-
nären som främsta avnämare två andra teoriområden med relevans för konst-
närlig produktion. Non-profit-marketing skulle bli intressant därför att det där 
skulle handla om effektiv måluppfyllelse utan primärt finansiella intressen. Det 
andra området skulle vara tanken på en utbudsstyrd efterfrågan: „Der Künstler 
findet nicht Produkte für seine Abnehmer, sondern Abnehmer für seine Pro-
dukte”4 (ibid). Meyer och Even menar vidare att det är i skärningspunkten mell-
an dessa tre teoriområden som konstnärer som finansiellt beroende innovatör be-
finner sig. När dessa författare säger att en produktpolitik inriktad mot specifika 
gallerier skulle vara ett exempel på självorienterad marknadsföring tycks de 
dock ha bortsett från möjligheten att detta faktiskt kunde röra sig om en mer 
kommersiell kreativitet där konstnärens produkter skulle anpassas efter den 
önskade galleristens preferenser. 
 
Utifrån detta har jag sorterat upp det teoretiska materialet i fyra grupper. De två 
första grupperna hos Colbert, Nantel och Bilodeau, konsumenter och återförsälj-
are, har jag sammanfört till en grupp under benämningen ”publik och arrangör-
er”. Nästa grupp blir ”de samhälleliga anslagsgivarna”, det vill säga stat och 
kommun. Därefter följer ”sponsorer och välgörare”. Till sist kommer den del av 
marknaden som utgörs av den arbetskraft som är nödvändig för att produktionen 
skall kunna genomföras. Arbetskraften består inte bara av befintlig och potenti-
ell personal utan även av helt eller delvis oavlönad arbetskraft. Det avsnittet be-
nämns just ”personal och oavlönad arbetskraft”. 
 
Att tillgodose en marknads krav har, som redan nämnts i det inledande kapitlet 
(s 15), en koppling till kvalitet. Företagsekonomer talar i allmänhet om kund-
upplevd kvalitet. Grönroos (1990) säger till exempel: ”It should always be re-
membered that what counts is quality as it is perceived by the customers.” (op 
cit, s 37). Det finns dock företagsekonomer som inte förordar en absolut kundan-
passning när det är frågan om konst. Hirschman (1983) har redan nämnts. Meyer 
och Even (1997) menar att produkten inte behöver ingå i konstnärens kon-
kurrensmedelsmix och diskuterar inte heller begreppet. Holbrook och Day 
(1994) för en diskussion om hur långt en konstnär kan gå i sitt bortseende från 
sin publik för att det skapade fortfarande skall vara intressant för någon annan. 

                                           
3 Citatmarkeringen är Hirschmans. 
4 Konstnären finner inte produkter för sina avnämare utan avnämare för sina produkter. 
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De tror dock inte på att konsten skall marknadsanpassas: ”When art goes com-
mercial, it dies” (ibid). I likhet med Meyer och Even menar Colbert, Nantel och 
Bilodeau (1994, s 15 f) att produkten måste tas bort ur konstproducentens kon-
kurrensmedelsmix, men att övriga komponenter i mixen kunde användas på van-
ligt sätt. Nationalekonomerna Frey och Pommerehne (1990, s 177) menar att det 
finns två olika sätt att se på kvalitet. Nationalekonomerna skulle precis som 
Grönroos starta i vad de kallar ”the willingness to pay” (ibid). Inom konsten, 
menar de, skulle däremot kvalitet bestämmas av vad en upplyst elit av insiders 
ansåg. Garvin (1984) talar om ett transcendentalt kvalitetsbegrepp där god kvali-
tet får sitt innehåll genom en kontinuerlig inlärningsprocess. Det är detta andra 
kvalitetsbegrepp som i kapitel 1 benämndes konstnärlig kvalitet. En närmare 
diskussion av detta följer i avsnitt 3.3. 
 
I resten av det här avsnittet kommer jag att beskriva de fyra typerna av aktörer 
och deras egenskaper. Det blir bland annat begreppsdefinitioner och resonemang 
kring aktörernas motiv eller mål för sin medverkan. Att tillgodose sådana skulle 
ligga i linje med det företagsekonomiska kvalitetsbegreppet. 
 
 
3.2.1 Publik och arrangörer 
 
I marknadsföringslitteraturen framhålls det som önskvärt eller rent av självklart 
att produkter skall utformas efter de potentiella kundernas önskemål. Att så 
knappast är fallet när det gäller konstnärliga produkter har redan framgått av 
föregående avsnitt. I det här avsnittet granskas den första typen av marknadsakt-
örer, nämligen publik och återförsäljare. Begreppet publik har tidigare definier-
ats i kapitel 1 (s 14). Helt kort kan dock upprepas att med publik avses de åskåd-
are eller åhörare som närvarar vid en föreställning. Om dessa åskådare betalar 
den aktuella konstproducenten för att få närvara är de konstproducentens kund. 
Om föreställningen istället arrangeras av någon är det denna arrangör som är 
producentens kund, men producenten är ändå i någon mening beroende av att 
arrangören får publik till den köpta föreställningen. Det bör betonas att akadem-
isk litteratur som specifikt handlar om arrangörerna i stort sett saknas. 
 
Colbert, Nantel och Bilodeau (1994, s 52 ff) framhåller att konsumentmarknad-
en består av ett antal segment. När det gäller performing arts är välutbildade 
höginkomsttagare överrepresenterade. Detta skulle bli än tydligare med ökande 
grad av finkultur. På återförsäljarsidan skulle det för producenten gälla att över-
tyga arrangören om att köpa en viss föreställning. Vanligen skulle producenten 
sedan bistå arrangören med promotion. Hos Gislén (2000, s 26) framgår att arr-
angörer ibland prioriterar föreställningar med lågt gage. 
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Throsby och Withers (1979, s 169) konstaterar att performing arts för många 
människor är en uppskattad form av underhållning. För andra skulle det vara en 
källa till något mer djupgående och allvarligt. Författarna talar om något som 
”improves, consoles, renews and strengthens” (ibid). I båda dessa fall finns en 
önskan att betala för att få ta del av utbudet och vi har en klar koppling mellan 
publikpreferenser och intäkter för producenten. I den kopplingen finner Jeffri 
(1991, s 96) det han kallar USA:s mest påtagliga bidrag till den samtida konsten, 
nämligen den nära relationen mellan konstnär och konsument. Senare har 
Throsby återkommit till de nyttor som åskådaren söker på teatern. Tillsammans 
med Withers hade han sagt att människor antingen sökte underhållning eller 
något mer allvarligt av uppbygglig karaktär. I sin artikel har Throsby (1990) ut-
vecklat resonemanget och listat sex tänkbara nyttor: 

 
• Entertainment and recreation 
• Psychological and emotional stimulation and fantasy 
• Intellectual stimulation 
• Articulation and interpretation of the individual’s own attitudes and experiences 
• Active (physical) participation and involvement of the audience 
• Development of the individual’s tastes 
 

Throsbys och Withers första punkt underhållning har här breddats något och 
kommit att omfatta även ”recreation”. Throsbys övriga fem punkter kan närmast 
härledas ur Throsbys och Withers resonemang om uppbygglighet. 
 
Bakke (1996) lägger tre perspektiv på orkesterrepertoarer: ett socialt, ett eko-
nomiskt och ett konstnärligt. Det sociala handlar om hur en konsert kan uppfatt-
as. Det skulle kunna röra sig om det rent estetiska värdet av musikljuden. Men 
det kan också ses som en spegling av den status som orkestern och de i denna 
medverkande representerar. En viss typ av repertoar kan också vara statusskap-
ande. Men en konsert kan även erbjuda ett tillfälle att få uppleva kulturell kon-
tinuitet och stabilitet. Balansen mellan de två övriga perspektiven är dock det 
som Bakke upplever som det riktigt intressanta. Att det finns en ekonomisk rela-
tion till de medverkande musikerna är inte det enda. Såväl orkesterns ledning 
som dess finansiärer vill se en sund ekonomi. Nyckeln till detta skulle vara att 
till varje konsert få en så stor publik som möjligt. Bakke påminner om att Heil-
brun och Gray (1993, s 144) kallar detta för ”[the] economic push on the reper-
toire”. Det konstnärliga perspektivet inkluderar kvalitet i form av bra musiker 
och en intressant och tankeväckande repertoar. Åhörarna är i och med sina för-
väntningar också en del av konsertens konstnärliga element. Konserten blir dess-
utom en social händelse och ett möte för människor som delar varandras smak. 
Av Bakke framgår att även publiken kan ha ett önskemål om konstnärlighet. 
Detta önskemål behöver dock inte sammanfalla med producentens syn på konst-
närlighet. 
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Botti (2000) urskiljer fyra typer av nyttor som konsumtionen av kultur kan re-
sultera i för den enskilda konsumenten. Funktionella (kulturella) nyttor kan 
handla om att lära sig något. Symbolisk nytta kan exempelvis handla om att man 
får möjlighet att kommunicera sin personlighet och sina värderingar. Den soci-
ala nyttan kan uppstå genom ett meddelande om någons sociala status och om 
att umgås med sina likar. Den sista typen av nytta är av emotionell karaktär: 
upplevelser som är fängslande, stimulerande och roliga. 
 
Kolb (2000, s 107) framhåller att motiven för att konsumera kultur varierar från 
individ till individ. Hon ser ändå en möjlighet att indela dessa motiv i tre huvud-
grupper. För det första menar hon att människor bara till en liten del går på en 
kulturaktivitet för att ta del av en viss konstform eller se en viss konstutövare. 
De sökta nyttorna skulle istället vara avkoppling, förströelse och ett tillfälle att 
umgås med familj och vänner. Den andra huvudgruppen skulle vara deltagandet 
i en social ritual. Här skulle det kunna röra sig om en bekräftelse av besökarens 
sociala värde. Den tredje huvudgruppen skulle gälla någon form av önskemål 
om personlig utveckling. Kolb talar om att denna utveckling måste nås ”through 
hard work and pain, not enjoyment” (op cit, s 109). Här skulle man kunna se 
deltagandet som en form av utbildning eller intellektuell stimulans. 
 
 
3.2.2 De samhälleliga anslagsgivarna 
 
Sett ur en konstproducents perspektiv kan de organ som fördelar det samhälle-
liga stödet ses som en del av producentens marknad. Konstproducenten måste 
därför så att säga sälja in sin verksamhet hos beslutande politiker och tjänste-
män.5 Kolb (2000, s 18) menar att konsten inte längre kan ”be treated as having 
a sacred right to public support”. 
 
Samhälleligt, skattefinansierat, stöd till konst och kultur torde förekomma i de 
flesta samhällen. Många har uttalat sig om motiven för ett sådant stöd. En del 
har redovisat en positiv syn till stödet medan andra helt eller delvis ifrågasatt 
systemet. En intressant fråga är då vilka anledningar det kan finnas att gå in med 
offentliga bidrag för att göra produktionen större eller annorlunda än vad kon-
sumenterna är beredda att betala för. I en artikel om marknadsföring av konst-
museer ger Blattberg & Broderick (1991) sin syn på problemet. De föreslår att 
museer skall arbeta med två målgrupper. Ett segment skulle utgöras av det tradi-
tionella elitsegmentet bestående av högutbildade med god ekonomi. Det andra 
segmentet skulle utgöras av den stora allmänheten. Författarna tänker sig att 
endast det andra segmentet skulle finansieras anslagsvägen. En skattefinansier-
ing skulle framstå som rimlig när man vänder sig till en större grupp. För det 

                                           
5 Jämför Dümcke (1993)! 
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mer elitbetonade segmentet finge man förlita sig på sponsring eller gåvor av 
olika slag.  
 
I sitt betydelsefulla verk om performing arts granskar Baumol och Bowen 
(1966) tänkbara argument för offentligt stöd till konsten. Det första argumentet 
skulle vara att stöd förekommer överallt annars i världen och borde alltså finnas 
även i USA. Författarna godtar inte detta argument. De konstaterar vidare att 
stöd till konst skulle kunna motiveras utifrån föreställningen om ett inneboende 
värde hos denna konst. Det kan röra sig om någon form av jämlikhetsresone-
mang: ingen skall utestängas på grund av svag ekonomi eller ett obefintligt ut-
bud på bostadsorten. Det skulle också kunna röra sig om människor som inte 
förstår sitt eget bästa. Det tredje motivet skulle vara att det fanns ett inslag av 
vad nationalekonomerna kallar kollektiv vara6 i performing arts. Det skulle be-
tyda att produkten kan ha ett värde, inte bara för den omedelbara konsumenten, 
utan också för samhället i stort. Baumol och Bowen tar upp fyra principiellt 
olika externa nyttor emanerande från performing arts: 

 
• positiva effekter för det lokala affärslivet och turistnäringen 
• förbättring av en regions eller nations anseende 
• vidmakthållande av en kulturell tradition, ett överförande av kulturarvet till kommande 
generationer 
• ett utbildningsmässigt bidrag 
  

Throsby och Withers (1979, kap 10) granskar ett stort antal tänkbara motiv för 
offentligt stöd till konsten. De allra flesta kan sägas sammanfalla med vad 
Baumol och Bowen (1966) tagit upp även om indelningen inte är densamma. 
Bland det som Throsby och Withers med eftertryck avvisar finns två saker som 
Baumol och Bowen inte explicit berört: stora kostnadsökningar i en arbetsinten-
siv bransch och risk att förlora branschkompetens. Mer relevanta motiv skulle 
vara vad författarna kallar ”option demand”: människor vill ha möjligheten att 
gå på föreställningar även om de just nu inte utnyttjar den. Skalfördelar skulle 
kunna ge lägre kostnader vid utökad produktion. Offentligt stöd skulle eventuellt 
kunna öka risktagandet inom performing arts och därmed stimulera konstnärlig 
innovation. Throsby och Withers framhåller vidare att den kompetens som vinns 
inom performing arts kan komma företag inom exempelvis mediebranschen till 
godo. Collins och Hand (1996) nämner att också kommersiella konstproducenter 
kan dra nytta av det offentliga stödet. De får bland annat möjlighet att rekrytera 
regissörer och skådespelare som skaffat sig erfarenhet inom den offentligt 
finansierade kultursektorn. Ytterligare ett tänkbart motiv för stöd är, enligt 
Throsby och Withers (1979), konstens samhällskritiska roll. Författarna berör 
både totalitära regimers önskan att kontrollera konsten och demokratiska sam-
hällens önskan om att hålla armlängds avstånd mellan den politiska makten och 

                                           
6 ”public good” 
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konstnärerna för att därigenom inte hota konstens frihet (op cit, s 178). Throsby 
(1990) uttrycker ungefär samma saker som redan nämnts. Han tillfogar dock 
främjande av internationell förståelse. DiMaggio (1983/1986, s 69) ser det of-
fentliga stödet som något som skall möjliggöra hög konstnärlig kvalitet (”excell-
ence”). Han är dock medveten om att begreppet är svårt att definiera. DiMaggio 
ser också likheter med forskningen: samhälleligt stöd kan uppmuntra till kon-
tinuerlig innovation. 
 
Liknande synpunkter framförs från olika håll. Ibland benämns saker bara annor-
lunda; andra gånger betonas andra aspekter. Påfallande är att synen på offentligt 
stöd uppvisar geografiska variationer. Mulcahy (1998) har till exempel visat att 
de kulturpolitiska målen för det offentliga stödet kan variera. Han konstaterar att 
man i Europa och Kanada, jämfört med USA, har en betydligt positivare inställ-
ning till offentligt stöd av konst och kultur. Det betyder dock inte att stödet har 
samma inriktning överallt. I Frankrike skulle kulturstödet främja ett nationellt 
symbolvärde. I Tyskland skulle det handla om ett verktyg för ekonomisk och 
social modernisering och något som hade en positiv inverkan på ekonomi och 
affärsliv. I Norge ligger, enligt Mulcahy, fokus på demokratisering och tillgäng-
lighet: alla skall kunna ta del av det nationella kulturarvet. I Canada skulle stöd-
et, som är påtagligt decentraliserat, vara inriktat på att värna landets särart visavi 
den stora grannen i söder. Den franskspråkiga minoritetens intressen tillmäts 
också stor betydelse.  
 
Radbourne (1998) framhåller att man i Australien ser stödet till konst och kultur 
som ett medel för att uppnå politiska mål av fyra olika slag: ”social welfare, 
national identity, economic wealth, and trade and business development.”  
 
Radbournes landsman Gorman (1994) menar att en vanlig uppfattning hos 
branschfolk är att ett omfattande offentligt stöd är ett måste om konstnärlig pro-
duktion skall kunna ske på professionell nivå. Stödet skulle också garantera 
konstens frihet. Själv tar han emellertid avstånd från sådana tankar. Systemet 
skulle bara leda till att konsumenterna, det vill säga de vanliga skattebetalarna, 
inte själva fick avgöra vad de ville betala för att ta del av. Detta ser Gorman som 
odemokratiskt. Han ser inte heller någon risk för konstnärlig kollaps om stödet 
skulle skäras ned utan menar att man kan lära av USA. Att slippa det ensidiga 
beroendet av en enda källa för stöd ser Gorman som en påtaglig fördel. 
 
Hos Zeigler (1995) framställs också det amerikanska systemet i ett positivt ljus. 
Han ser de stora fluktuationerna för olika mottagare som en fördel i förhållande 
till de offentliga anslagsgivarnas oförmåga till omprioriteringar. Han tror ändå 
att konststödet behöver såväl förändring som kontinuitet. Hos Martorella (1977) 
framgår däremot att samhälleligt stöd skulle ge operahusen större frihet till 
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konstnärligt nyskapande och risktagande än ett ensidigt beroende av biljettin-
täkter och frivilliga bidrag. 
 
Austin-Smith (1980) har i en statistisk studie av 34 engelska teatrar funnit att of-
fentligt stöd inte har någon påtaglig inverkan på en teaters volymmässiga pro-
duktion. Med detta avses att man varken gör fler uppsättningar eller förlänger 
säsongen. Däremot fann Austin-Smith ett samband mellan graden av offentligt 
stöd och andelen finkulturella uppsättningar i relation till populärkulturella. Han 
konstaterar att offentligt stöd ger teatrar större konstnärlig frihet eftersom man 
befriats från en av marknadens begränsningar. 
 
I en artikel av en tidigare ordförande i The National Endowment for the Arts 
(Hodsoll, 1996) framhålls också sambandet mellan frihet och konst. Författaren 
säger dock att det är två skilda saker att garantera friheten att uttrycka sig konst-
närligt och att stöda konstnärer med offentliga medel. Stöd till konsten har i all-
mänhet gått till det tämligen etablerade och Hodsoll menar att offentliga bi-
dragsgivare likaväl som privata har rätt att säga hur pengarna skall användas. 
Hodsolls uppfattning är att offentligt stöd till konsten förutsätter att det allmänna 
intresset synliggörs genom att olika grupper kan uppfatta att det ligger i deras in-
tresse med ett sådant stöd. Hodsoll anger fem saker som skattebetalarna kan säg-
as få för sina pengar: 

 
• konsten görs tillgänglig för en vidare krets 
• satsningar på fattiga områden kan skapa stolthet 
• bevarande av kulturarvet 
• konsten blir en del av de ungas utbildning 
• stödet kan möjliggöra önskvärda projekt som annars inte gått att genomföra 
 

Efter att ha redovisat dessa allmänna och relativt oprecisa motiv för stöd hävdar 
Hodsoll att det offentliga stödet aldrig får ges en sådan inriktning att någon 
grupp kan känna sig kränkt. Denna restriktiva inställning har kritiserats från 
flera håll, exempelvis från Cummings (1991) och Sullivan (1991). 
 
Arian (1989) är kritisk mot den utformning som stödet från The National En-
dowments for Arts fått. Ett syfte skulle vara att sprida konsten till massorna (op 
cit, s 5). Enligt Arian har man inte alls lyckats leva upp till detta utan de som 
konsumerar den konst som fått offentliga bidrag utgörs av en elit vad gäller ut-
bildning, yrke, inkomst och ras (op cit, s 59). En motsvarande inriktning på elit-
ens behov finns på regional nivå, men där skulle man ändå vara mer benägen att 
stödja minoritetsgruppers kultur (op cit, s 99). 
 
Vogel (1990, s 265) ser rimliga motiv för skattefinansiering trots att det handlar 
om något som främst uppskattas av en elit. Dessa motiv skulle vara: 
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• stöd till konsten öppnar utvecklingsmöjligheter för talanger från mindre välbärgade 
förhållanden 
• det finns utbildningsvinster i att exponera ungdomar för kulturaktiviteter som de 
annars inte skulle ha mött 
• konsten är en samhällelig nytta som när den erbjuds enskilda individer samtidigt blir 
tillgänglig och till nytta för andra samhällsmedborgare 
 

Ur ett brittiskt perspektiv accepterar Lewis (1990) offentligt stöd till konsten, 
men han har, precis som Arian, en kritisk inställning till den nuvarande utform-
ningen av stödet. Också han vänder sig emot att allmänna medel används för att 
gynna ett medelklassintresse. Han beskriver den stödda verksamheten som för 
dyr eller inte nog populär för att överleva på en fri marknad: ”Public money 
does not need to be spent on saving cultural dinosaurs from extinction” (op cit, s 
139) 
 
En mindre kategorisk syn uttrycks av Bakke (1996) i en studie som jämför kult-
urpolitik och orkesterrepertoarer i Norge och USA. Hon redovisar de motiv som 
kan finnas för statlig finansiering av kulturprodukter (tillgänglighet, kulturarv, 
nationell identitet, allmänbildning7 och konstnärlig innovation). Bakke menar att 
vi mer eller mindre förutsätter att det åtminstone i städer av en viss storlek skall 
vara möjligt att gå på konserter. Därmed skulle en konsert enligt henne vara att 
se som en kollektiv vara och värd att subventionera. Precis som Heilbrun och 
Gray (1993, s 204) anser hon att det främsta motivet skulle vara att marknaden 
inte på egen hand skulle klara av att producera tillräckligt mycket. Andra (till 
exempel Frey & Pommerehne, 1989) är mer skeptiska till om detta motiv är 
hållbart som argument för stöd till konsten.  
 
En intressant syn på vad som bör kunna komma ifråga för offentligt stöd finns 
hos Weil (1991). Han menar att konst kan vara av två principiellt olika slag: 

 
• konst kan verka som ett socialt kitt och för det bestående 
• konst kan verka för social upplösning och förändring 
 

Weil tänker sig inte en ren dikotomi utan är väl medveten om att konst kan kom-
binera element från båda grupperna och att synen på ett konkret verk kan ändras 
över tiden. Den första gruppen har enligt Weil vissa möjligheter till finansiering 
genom marknadens efterfrågan, men på grund av snabba kostnadsökningar skul-
le statligt stöd kunna vara nödvändigt. Syftet med ett sådant stöd skulle inte bara 
vara att stimulera skapandet av nya verk utan också att öka tillgängligheten och 
förståelsen av kulturarvet. För det andra slaget av konst menar Weil att sökandet 
efter en marknad kan äventyra konstproducentens integritet. Samhället behöver 
en konst som inte bara är ja-sägare utan en konst som förmår att uttrycka även 

                                           
7 Det engelska uttrycket ”liberal education” är egentligen ett vidare begrepp än allmänbildning. Se exempelvis 
Franke (2000)! 
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obehagliga sanningar. Här menar Weil att det offentliga stödet måste komma in. 
För att få bidrag måste det dock, enligt Weil, hela tiden vara fråga om att något 
har ett estetiskt värde. Vad detta värde skulle vara är dock problematiskt. Be-
greppet skulle enligt Weil kunna användas i repressivt syfte. De expertkom-
mittéer som hanterar bidragsansökningarna måste ändå ta ställning i frågan. 
Weil ser systemet med avdragsrätt för välgörenhet som ett viktigt korrektiv till 
vad som kan upplevas som majoritetsförtryck. Adizes (1975) menar att konsten 
kan se kritiskt på samhället och kommunicera nya perspektiv på verkligheten 
och även nya tolkningar av densamma. Även hos Throsby och Withers nämndes 
behovet av samhällskritik. 
 
 
3.2.3 Sponsorer och välgörare 
 
När inte vare sig intäkter från publik eller samhällelig finansiering förslår får 
man enligt Sattlecker (1993, s 199) söka sig till privata finansiärer. Sattlecker 
menar att sådan medelsanskaffning kan kallas ”fundraising” och han urskiljer tre 
olika typer: „Sponsoring, Mäzenatentum und Spendera[k]quisition.”8 Han vill 
dock räkna sponsring som ett eget område på grund av dess roll i företagens 
marknadsföring. 
 
Omfattningen av sponsring varierar mellan olika länder. I Sverige är sponsring-
en, trots att den ökat påtagligt, fortfarande av marginell betydelse. Enligt Schultz 
(1997) skulle den privata sponsringen så sent som 1996 endast ha utgjort 175 till 
200 miljoner av kultursektorns totala 14,3 miljarder kronor. Bilden blir kanske 
inte helt rättvisande eftersom stöd till massmedier och folkbildning ingår i det 
senare beloppet. Beloppen visar emellertid att sponsringen totalt är av relativt 
liten betydelse för svenskt kulturliv. För en enskild konstproducent kan dock 
stödet vara helt avgörande. Enligt en undersökning utförd av Temo på uppdrag 
av Föreningen Kultur och Näringsliv (2000) skulle sponsring i betydelsen ”ett 
affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter till ömsesidig nytta” under 
1999 ha uppgått till 206 miljoner kronor. Av detta utgjorde 79 procent bidrag i 
form av pengar. Av det totala sponsringsvärdet hamnade mer än två tredjedelar i 
Stockholm och Göteborg. Norrland fick 12 procent eller cirka 25 miljoner kron-
or. Vad av detta som hamnade i Luleå eller Norrbotten går inte att utläsa. Av 
sponsringen avsåg 36 procent musik och opera, 6 procent teater och lika mycket 
på dans och balett. Utöver sponsringspengarna bidrog företagen med omkring 
21 miljoner kronor i medlemsavgifter och donationer. Temoundersökningen för-
stärker bilden av sponsringens relativt begränsade betydelse. 
 

                                           
8 Sponsring, mecenatskap och insamlingsverksamhet; det sistnämnda är inte en ordagrann översättning. 
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Sponsring skulle enligt Lange (1996, s 79 f och s 139) ha sitt ursprung i mece-
natskapets karaktär av uppdragsförhållande men rymma ett mer uttalat egoistiskt 
element. Roschwalb (1990) konstaterar en tendens från direkta donationer till 
konsten till sponsring av kulturella evenemang. En allmänt accepterad definition 
av sponsring tycks saknas. Olkkonen (1999, s 96 ff) konstaterar också detta och 
ställer olika definitioner bredvid varandra. Någon egen explicit definition ger 
inte Olkkonen, men han framhåller ändå att det rör sig om en affärsrelation mel-
lan två parter, sponsor och sponsrad, och deras respektive intressenter (op cit, s 
102 f). Allen (1990, s 9) hävdar i en rapport att det skulle finnas en begrepps-
mässig skillnad mellan England och USA. I England skulle uppslutningen kring 
kravet på utbyte vara allmän, medan man i USA var beredd att benämna den 
som bidragit till ett evenemang för sponsor oavsett om vederbörande fått något i 
utbyte eller ej. För egen del menar Allen (ibid) att det är rimligt att tala om 
sponsring så fort det finns en ömsesidigt nyttig relation.  
 
Enligt Wragg (1994, s 11) kan sponsring definieras som ett väsentligt stöd av en 
aktivitet eller en händelse från vilken sponsorn kan förvänta sig en identifierbar 
nytta. Att ta in ett krav på omfattningen av aktiviteten för att den skall kunna ses 
som sponsring är dock inte vanligt förekommande. Olkkonen (1999, s 99) ser 
också ett sådant förfaringssätt som olämpligt. Peeters, Van Den Dorpe och Ver-
linden (1991) har en något annorlunda formulering än Wragg: 

 
Commercial sponsorship is buying and exploiting an association with an event, a group, 
a person, etc… for specific marketing and communication purposes towards a specific 
target audience. 
 

Författarna är medvetna om att en sådan formulering kan upplevas som alltför 
okänsligt affärsmässig, främst när det gäller sponsring av konst, och de menar 
att många företag uttrycker sig mildare även om de likväl önskar avkastning på 
det som satsats (ibid). Flera författare (till exempel Gillies, 1991, s 1 f) konstat-
erar att allmänspråket har en vidare användning av begreppet sponsring än vad 
de själva omfattar. Att ett företag köper ett begränsat antal teaterbiljetter skulle 
enligt Wragg (1994) inte vara sponsring. Det skulle närmast vara fråga om 
”corporate hospitality”. Att utrusta en tennisspelare med racketar skulle vara 
”product promotion” och när samma spelare får betalt för att säga att han an-
vänder det aktuella märket så är det ”endorsement”. (op cit, s 13). Inte heller en 
förälders fickpengar till ett barn eller en producents bidrag till en handelspart-
ners reklamkostnader skulle vara att se som sponsring även om någon av de in-
blandade benämnde bidraget så (Bruhn, 1998, s 22). Produktplacering har stora 
likheter med sponsring. Ett företag betalar för att dess produkt skall exponeras. 
Det här fenomenet har dock större betydelse inom film- och teveproduktion än 
inom performing arts. (Roos & Algotsson, 1996, s 145 ff) 
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Karaktäristiskt för sponsring är att det handlar om ett utbytesförhållande. 
„Sponsoren sind keine selbstlosen Idealisten. Sie geben, damit sie etwas be-
kommen: zum Beispiel  Publicity oder ein besseres Image.”9 (Buben, 1993) De 
allra flesta författare i ämnet lyfter också, dock med olika emfas, fram att spons-
ring handlar om ett ömsesidigt tagande och givande. Collins och Hand (1996) 
påpekar till exempel att en teater som vill få sponsorskontrakt måste erbjuda 
något i utbyte. Detta skulle inte gälla vid donationer, men Martorella (1977) 
konstaterar att om donationer används på det sätt som givaren önskar kan också 
nya gåvor förväntas.  
 
I en ledare i den brittiska tidskriften The Musical Times (Freely, 1998) ses dock 
den anonyme filantropen, med insikt om att mottagaren bäst vet hur pengarna 
skall användas, som den ideale sponsorn till olönsamma musikevenemang. 
Terminologin är med andra ord något vacklande. 
 
I facklitteraturen görs dock en skillnad mellan sponsring och gåvor. Gränsen 
däremellan är dock kanske inte alltid så klar. Shimp (1999, 618 ff) nämner 
”cause-related marketing” som ett sådant gränsfall. Företaget förbinder sig att 
bidra till ett gott ändamål varje gång konsumenten exempelvis köper en viss pro-
dukt. Schreiber (1994, s 18) framhåller också att ”cause-related lifestyle market-
ing” inte är detsamma som välgörenhet och att detta fenomen nästan helt har er-
satt traditionellt givande. För företaget blir det fråga om att visa upp en värdege-
menskap med konsumenterna. Att göra gott blir här kopplat till vad Schreiber 
(ibid) kallar ”good, sound business deeds”. Wragg (1994, s 9) ser sponsring och 
välgörenhet som två aktiviteter ”at the opposite ends of a wide spectrum involv-
ing businesses providing funds to outsiders”.  Den principiella skillnaden skulle 
vara att sponsring alltid är en affärstransaktion medan litet eller inget söks i ut-
byte vid gåvor. Wragg (ibid) menar dock att framväxten av sådant som ”com-
munity sponsorship” och ”social sponsorship” har skapat en gråzon mellan 
sponsring och välgörenhet (charitable donations).  
 
Enligt Grönkvist (1999, s 33) kan välgörenhet vara viktig vid byggandet av goda 
relationer till det omgivande samhället. Att inte ge skulle rent av uppfattas som 
snålt och kunna skada ett företag. Wragg (1994, s 12) talar också om ”patron-
age” vilket närmast skulle motsvara svenskans mecenatskap och alltså innebära 
ett mer altruistiskt synsätt än sponsring även om mecenatskapet ibland kan ge en 
viss glans åt finansiären. Även Bruhn (1998, s 22 ff) ser en glidande skala från 
ett osjälviskt bidragsgivande (Mäzenatentum) till ekonomiskt motiverad spons-
ring. Mittemellan ytterligheterna placerar Bruhn (ibid) ”Spendenaktionen” som 
kan utövas av både privatpersoner och företag; i det senare fallet skulle detta 
motsvara engelskans ”corporate giving”. Här dominerar önskan att gynna en 
                                           
9 Sponsorer är inga osjälviska idealister. De ger för att de skall få något: till exempel publicitet eller en förbättrad 
image. 
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viss verksamhet, men det kan också finnas kommunikativa mål för bidragsgivar-
en. Enligt Bruhn (op cit, s 196) skulle det vara speciellt vanligt att företag fören-
ade altruistiska och kommersiella motiv när det gällde stöd inom kultursektorn. 
När Allen (1990, s 22) framhåller att det torde vara ovanligt att företag ger sina 
bidrag anonymt kan detta ses som en bekräftelse av att det förhåller sig så. Roos 
och Algotsson (1996, s 16 f) ser på sponsring och välgörenhet i två dimensioner: 
förväntan om effekt och krav på motprestation. Vid sidan av ren sponsring och 
ren välgörenhet talar de om dold sponsring och dold välgörenhet. Det framgår 
inte klart vad författarna avser med dold välgörenhet mer än att förväntningar 
om effekt saknas trots ett krav på motprestation. Colbert, Nantel och Bilodeau 
(1994, s 57) säger att sponsorns (sic!) stöd kan ske i två former: ”contributions” 
och ”sponsorships”. Det förstnämnda skulle mestadels vara av filantropisk 
karaktär även om givaren ibland kunde få en belöning i form av erkänsla; det 
senare rörde sig om promotion och kommersiella avgöranden. Everding (1990) 
vill överhuvudtaget inte tala om mecenatskap om det finns så mycket som en 
önskan om att få något tillbaka. Gränsdragningen mellan välgörenhet och spons-
ring påverkas förmodligen av gällande lagstiftning. Grönkvist (1985, s 69) men-
ar att välgörenhet inte är tillåten enligt svensk bolagslagstiftning. Dessutom 
medges inte avdrag för gåvor vid beskattningen. Någon form av motprestation 
skulle alltså bli nödvändig utifrån dessa förhållanden. Den av Roos och Algots-
son (1996) nämnda ”dolda välgörenheten” kunde eventuellt ses på det sättet. 
Man låtsas helt enkelt att man kräver något i utbyte fast man vet att den begärda 
effekten uteblir. Stenström (1997) menar att sponsring inte alltid behöver ses i 
utbytestermer. Hon ser en skala som sträcker sig från utilitarism till filantropi. 
 
Den helt dominerande delen av litteraturen om sponsring ser sponsringen ur ett 
bidragande företags perspektiv. Trots att mitt perspektiv är den sponsrades är det 
nödvändigt att stanna upp något inför den som sponsrar. En eventuell anpass-
ning till sponsorsönskemål förutsätter att dessa önskemål är någotsånär kända. 
Grönkvist (1999, s 14) framhåller också att det för den som vill bli framgångsrik 
i att skaffa sponsorer är ”nödvändigt att känna till vilka motiv som styr företag-
ens val” av sponsringsobjekt. Detta påpekas också av Turner (1989, s 89, 93). 
 
Olkkonen (1999, s 112) gör ett försök att utifrån olika författares synpunkter 
koppla nyttan med sponsring till tre huvudområden: uppmärksamhet, image och 
intressentrelationer. Olkkonen är klar över att dessa tre nyttor inte helt kan sär-
skiljas. Hans första två nyttogrupper, uppmärksamhet och image, skulle främst 
vara aktuella inom konsumentmarknadsföringen medan relationerna till intress-
enterna främst skulle höra till den industriella marknadsföringen. (op cit, s 116 
ff) Olkkonen menar vidare att forskningen hittills i alltför liten utsträckning be-
aktat relationsaspekten (op cit, s 129). 
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Allen (1990, s 23) ser tre huvudtyper av mål för sponsorerna vilket delvis över-
ensstämmer med vad Olkkonen angivit: 

 
• förstärkning av marknadsstrategin genom att öka medvetenheten om varumärket, för-
bättra varumärkesidentiteten, att nå nischmarknader och att kommunicera med distribut-
örer 
• att skapa en positiv bild av företaget hos olika grupper 
• underlätta rekrytering av personal, men även för att skapa lojalitet hos befintlig per-
sonal 
 

Turgeon och Colbert (1992) har utifrån litteraturen systematiserat företagens 
motiv för att stödja kultur och funnit fem generella motivklasser med totalt 41 
beslutskriterier. De har i en egen empirisk studie reducerat de fem motivklasser-
na till tre: effect related, event related och sponsor-organization related. Av 
störst betydelse var de effektrelaterade med ”to alter public perception of com-
pany” som viktigast. Därefter kom samhällsengagemang och relationen till den 
egna personalen följt av varumärkesöverväganden. Den näst viktigaste motiv-
klassen var evenemangsrelaterad. I den klassen sågs möjligheten att integrera 
sponsringen med företagets övriga promotion som viktigast. Evenemangets 
imagepotential var näst viktigast. Författarna uppger själva att deras studie är 
den första som undersöker den relativa betydelsen av olika beslutskriterier för 
kultursponsring. 
 
I ett arbete om marknadsföring av kultur framhåller Colbert, Nantel och Bilo-
deau (1994, s 57, 192 ff) att företag som sponsrar konst och kultur söker ett 
prestigegivande annonsmedium. Att förbättra företagets image är viktigt och det 
sponsrades prestige tänks spilla över på sponsorn. Stora projekt eller stora konst-
producerande organisationer skulle generellt vara intressantare än mindre. Men 
det är också väsentligt att sponsorns och det sponsrades image passar ihop; 
annars kan båda parter skadas av arrangemanget (Gillies, 1991, s 4). Andreasen 
(1996) framhåller betydelsen av att de två parterna har mål och intressen som 
kompletterar varandra. Han framhåller också att parterna bör verka på samma 
geografiska nivå. Lokala organisationer passar bättre ihop med lokala företag än 
med nationella. 
 
Vogel (1990, 265) nämner att stöd till kulturaktiviteter kan inverka positivt på 
det lokala näringslivet bland annat vad gäller möjligheterna att attrahera person-
al. Vem som ger detta stöd har kanske mindre betydelse. Baumol och Bowen 
(1976) har också tagit upp det offentliga stödet till kulturen som något positivt 
för det lokala näringslivet. 
 
Andra talar mindre om imageaspekter. Shimp (1999, s 613 ff) fokuserar möjlig-
heterna att nå rätt målgrupp med reklam. Colbert, Nantel och Bilodeau (1994) 
framhåller att konstproducenternas målgrupp skulle utgöra ett segment med hög 



3 Referensram och preciserat syfte 

 103

köpkraft och därför vara extra intressant. Många framhåller också sponsringens 
goda egenskaper vad gäller förmåga att hitta fram till avgränsade målgrupper. 
Gillies (op cit, s 163) ser detta som det helt avgörande vid valet mellan olika 
tänkbara sponsringsobjekt. Clark (1995, s 25) betonar möjligheterna att med 
sponsorsinsatser skapa relationer till sina medsponsorer och därmed till nya nät-
verk. Flera författare (till exempel Clark, 1995; Colbert, Nantel & Bilodeau, 
1994; Kirchberg, 1993; Grönkvist, 1999; Wragg, 1994) listar faktorer av betyd-
else när ett företag avgör om något skall sponsras. Listningarna är varandra täm-
ligen lika. Hos Peeters, Van Den Dorpe och Verlinden (1991) finns en av de mer 
utförliga sammanställningarna: 

 
• kostnader 
• legala förhållanden 
• personligt intresse 
• förmåga att möta specifika sponsringsmål  (bland annat imagepotential, media- och 
målgruppstäckning, representationspotential, andra inblandade sponsorer och möjlighet 
att förknippa företaget med det sponsrade) 
• samband med andra promotionaktiviteter 
• konkurrenternas sponsringsaktiviteter 
• risker 
 

De nämnda författarna poängterar vidare att namn och rykte är av väsentlig be-
tydelse. Företagen skulle helst satsa på prestigetunga verksamheter med statligt 
ekonomiskt stöd. Ett sådant stöd kunde ses som någon form av kvalitetsgaranti. 
Imageaspekten torde ofta vara det mest intressanta med sponsring (Grönkvist, 
1985, 55 f). Att imageaspekten är viktigare än kortsiktiga försäljningsökningar 
betonas också i en artikel om sponsring i Norge (Harstad, 1993). En företagare 
säger där: ”Vi investerer i det norske samfunnet og i våre egne medarbeidere.” 
Satsningar av det slaget skulle främst vara inriktade på högkvalitativa verksam-
heter och riktade mot högutbildade med god inkomst och mot kundrepresentant-
er och inte mot vanliga konsumenter. Att företag satsar på sponsring skulle ock-
så kunna ses som ett bevis på soliditet och samhällsengagemang (ibid). Även 
Roos och Algotsson (1996, s 39) tar upp betydelsen av att förknippas med sam-
hällsengagemang eller en prestigetung sponsrad verksamhet. De menar att 
sponsorn skulle kunna få en önskvärd framtoning av att inte vara ensidigt kom-
mersiell. 
 
Ibland har det framskymtat att företagsrepresentanternas, eller till och med deras 
fruars, personliga intressen skulle styra sponsringen. Handboksförfattarna verkar 
vara överens om att detta inte är önskvärt. Gillies (1991, s 12 f) menar att sådant 
förekommer trots förnekanden från många i branschen. Hon tror rentav att det är 
ovanligt med sponsring helt utan eget intresse för den sponsrade verksamheten 
(op cit, s 105). Clark (1995, s 7) är dock av uppfattningen att sådana här person-
liga intressen är mindre vanliga idag än tidigare. I Turgeon och Colberts (1992) 
studie finns de personliga målen med, men dessa skulle vara av en tämligen 
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underordnad betydelse. I en kvantitativ studie av västtyska företags motiv för bi-
drag till kulturen har emellertid Hummel (1993, s 60 f) funnit att varuproducer-
ande företag endast satte imageaspekten före det personliga intresset hos före-
tagsledningen. I tjänsteföretagen angavs kundvård som det näst viktigaste, men 
sedan kom ledningens personliga intresse. Vid sidan av dessa tre motiv anger 
Hummel företagens önskan att motivera sina anställda. 
 
Det är också intressant att se vad som får potentiella sponsorer att avstå från att 
finansiera något. Wragg (1994, s 33) framhåller att företag måste undvika det 
kontroversiella vid såväl sponsring som välgörenhet: att riskera att förolämpa 
kunder eller anställda passar illa ihop med affärsverksamhet. Som riskabla sats-
ningar nämner han bland annat vissa sporter och teater eller annan konstnärlig 
verksamhet av omtvistad eller oklar kvalitet. Bovaird och Bovaird (1997, s 16) 
nämner att det ibland hävdas att det här skulle röra sig om slöseri med företagets 
pengar för ledningens nöje och detta på bekostnad av anställda, konsumenter 
och aktieägare. Turner (1989, s 43) hävdar att företag kan få problem med kult-
ursatsningar som upplevs som elitistiska av någon grupp inom personalen. Han 
tar också upp risken för vulgarisering. Problemet skulle dock vara större inom 
idrotten. Kultursponsring måste vara diskret för att inte motverka sitt syfte. (op 
cit, s 44) Liknande tankar finns hos Roos och Algotsson (1996, s 92). Himmel-
stein (1997) har i ett arbete behandlat företags bidrag till välgörande ändamål. 
Han visar där att företag kan mötas av kritik för att de givit pengar till något som 
grupper i samhället ogillar. Ett exempel var AT&T:s stöd till Planned Parent-
hood. Men känslor kunde också väckas av att man inte gav: scouterna förvägra-
des bidrag på grund av sin fördömande syn på homosexualitet. Någon enkel ut-
väg fanns knappast. Om man hade ändrat sina beslut skulle enligt Himmelstein 
andra grupper blivit upprörda. Himmelstein (op cit, 144 ff) framhåller att ”corp-
orate philanthropy” är en ekonomisk handling med sociala och politiska dimen-
sioner. Han tror inte att denna välgörenhet är kortsiktigt lönsam för det enskilda 
företaget, men långsiktigt skulle den vara en tillgång för företagsvärlden. 
Himmelstein (op cit, s 148) tror dock att utvecklingen fortsätter mot ett mer 
kortsiktigt och avkastningsorienterat synsätt. Företagen skulle satsa på att blanda 
”a little doing good with a lot of making the corporation look good”.  
 
Peeters, Van Den Dorpe och Verlinden (1991) tar också upp vad en sponsor för-
söker undvika. Av en studie som de genomförde i Belgien framgår att företag 
beaktar risken för att företaget skall förknippas med något negativt eller något 
kontroversiellt. I sin strävan efter neutralitet hade ett företag, Volvo, undvikit att 
stödja teatrar av fruktan för ett tänkbart besvärande ideologiskt innehåll. Åt sam-
ma håll pekade att ett annat företag föredrog att satsa på konstformer som inte 
baserades på språklig gestaltning. I sitt material fann författarna också en ten-
dens till att sponsorer skulle undvika nya evenemang och istället visa en viss 
preferens för etablerade konstformer. Samma avoghet hade DiMaggio 
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(1983/1986, s 83) funnit hos amerikanska stiftelser. En förklaring till ett sådant 
handlande ligger i det DiMaggio (op cit, s 71) kallar ”the constraint principle”. 
En konsekvens av den principen är att alla finansiärer, utom enskilda mecenater, 
har att ta hänsyn till sådant som skattebetalare, aktieägare, styrelser och upp-
dragsgivare. Enligt Grönkvist (1985, s 28) undviker företag att sponsra det som 
är av experimentell eller politisk karaktär. Även Turner (1989, s 31) varnar för 
det politiska. Han framhåller också ”att risken är större med en aktivitet som än-
nu inte funnit sin form” (op cit, s 29). Gillies (1991, s 37) konstaterar att de fle-
sta företag undviker ny musik och konst eftersom den skulle vara svårförståelig. 
Företag som är måna om att framstå som innovativa, till exempel dataföretag, 
skulle dock kunna finna att detta ligger i linje med deras önskade image. 
Wemmer (1993, s 155) menar rent av att privat konststöd kan förändras snabb-
are än offentligt och därigenom lättare möjliggöra konstnärligt experimenter-
ande och innovation. Roloff-Momin (1993, s 164) påtalar också den kommunala 
bristen på flexibilitet. Taylor (1995, s 11) framhåller också att företag inte alltid 
håller sig i huvudfåran. Snarare skulle man söka något som kunde förknippas 
med företaget. Däremot skulle normalt politik, sex och avantgarde undvikas. 
Roschwalb (1990) menar att företag ser teaterverksamhet som ett mer riskfyllt 
sponsringsobjekt än exempelvis bildkonst eftersom sponsorn då inte vet vad han 
får förrän han ser det på scenen. En explicit diskussion av vad som är riskabla 
sponsringsobjekt saknas hos Colbert, Nantel och Bilodeau (1994). Roos och 
Algotsson (1996, s 111) tar också upp en faktor av betydelse vid sponsring av 
utomhusevenemang: risken för dåligt väder. 
 
Alla gåvor behöver dock inte komma från företag. Fundraising kan även vara in-
riktad på exempelvis privatpersoner. Enligt Yudelson (1988) måste dock alla 
gåvor ses som transaktioner med förväntningar om något utbyte. 

 
The donor does, however, expect a benefit. That benefit may be honor, visibility, or the 
good feeling of helping others. It may be altruism or power, a place on the board or a 
place in heaven. 
 

Hansmann (1986, s 20 f) har ett intressant sätt att se på donationer till perform-
ing arts från personer som också bevistar föreställningarna. Han ser det nämlig-
en som en form av frivillig prisdiskriminering. Även här väntas dock något i ut-
byte. Enligt Hansmann förväntar sig bidragsgivaren att donationen skall result-
era i ett större och bättre utbud från den aktuella producenten. Enligt Kolb 
(2000, s 8) skulle dock dessa privata bidragsgivarna efter hand minska i antal. 
 
Som tidigare nämnts har den akademiska litteraturen om sponsring till helt dom-
inerande del sponsorns perspektiv. Ett väsentligt undantag utgör en studie av 
Khakee och Lidström (2000). De har genomfört en enkät som skickades ut till 
72 svenska kulturorganisationer. Bortfallet var relativt stort, nästan 40 procent, 
men resultatet kan ändå ge en uppfattning om hur saker förhåller sig. Khakee 
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och Lidström har ur litteraturen plockat fram sju förhållanden som skulle kunna 
motivera att man tog emot sponsringsmedel: 

 
1) framhäva kulturinstitutionernas betydelse för näringslivet, 2) samspelet med närings-
livet leder till ömsesidigt kunskapsutbyte, 3) främja kulturintresset hos näringslivet, 4) 
finansiera verksamheter utöver basverksamhet, 5) minska sårbarheten, 6) öka effektivi-
teten,10och 7) vidga kompetensen. (op cit, s 7) 
 

Av enkäten framgick att det främsta motivet (80 procent) var att förbättra eko-
nomin. Författarna uttrycker förvåning över att endast 10 procent sökte spons-
ring för att utveckla sin verksamhet. De menar att svaren belyser kulturorganisa-
tionernas ökande beroende av annat än anslag för den löpande driften. 80 pro-
cent av enkätsvaren pekade också på ett större eller mindre beroende av spons-
ringsmedel. Även Kolb (2000, s 91 f) tar upp nyttan för konstproducenter och 
sammanfattar sitt resonemang i följande lista: 

 
• Funds for special projects 
• In-kind donations 
• Enhanced image 
• Positioning of product 
• Access to client list 
• Access to employees 
• Sharing of expertice 
 

Listan sammanfaller endast delvis med Khakee och Lidströms punkter. Direkt 
överensstämmelse finns bara mellan deras punkt 2 och Kolbs sista punkt samt 
mellan deras punkt 4 och Kolbs första. Den senare överensstämmelsen pekar på 
det som konstproducenter förmodligen upplever som den mest påtagliga nyttan 
för en mottagare av sponsringsmedel. 
 
 
3.2.4 Personal och oavlönad arbetskraft 
 
Innan jag ger mig in på de utbyten som personal och oavlönad arbetskraft får av 
sina arbetsinsatser skall jag ett tag uppehålla mig vid vad arbete är för något. 
Gustafsson (1994, s 30 f)) tänker sig att det kan handla om två olika begrepp 
varav ett skulle vara en komponent i värdeformandet. Så använde Karl Marx be-
greppet arbete. I det här sammanhanget är jag emellertid mer intresserad av det 
Gustafsson (op cit, s 35) benämner ett individuellt perspektiv. Han funderar över 
arbetets motsats ”icke-arbete” och finner att allt som sker under den fria tiden 
faktiskt inte är nöjsamt: att till exempel vara sjuk är inget nöje. Han konstaterar 
vidare att det inte går att avskilja vissa specifika aktivitetstyper som i sig själva 
skulle vara arbete eftersom människor exempelvis ägnar sig åt kroppsarbete på 
                                           
10 Detta, som är något oklart uttryckt hos författarna, skulle ske genom att kulturorganisationen i sökandet efter 
sponsringsresurser  tvingades presentera sitt koncept och se över sin verksamhet ur effektivitetssynpunkt. 
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sin fritid och att sådant som spel och lek i olika former kan bli arbete. Här kan 
kanske konstnärlig verksamhet komma in. Inte heller arbetets energikrävande ef-
fekter på den som gör något ses som ett meningsfyllt kriterium för arbete. Så-
dana effekter finns även inom icke-arbetet. Gustafsson (op cit, s 37) tror mer på 
att se till tidsutnyttjandet för sådant som är jag-främmande. Gör vi en sådan tolk-
ning får begreppet arbete definitivt olika innebörd i olika kontexter. Förklaring-
en till att man får betalt för att arbeta skulle sedan vara den uppoffring arbetet 
innebär. Som en följd av detta skulle, enligt Gustafsson (op cit, s 38), ingen för-
nuftig människa göra en sådan uppoffring utan att få en motprestation. Trots att 
arbetet skulle innebära en uppoffring hade det dock fördelen att ge moraliska 
pluspoäng eftersom det i den västerländska kulturen sågs som en förädlande 
dygd. 
 
Organisationer måste alltså i något avseende framstå som attraktiva för att någon 
skall vilja medverka i dem med sina arbetsinsatser. Ibland skapas denna attrak-
tion till helt dominerande del av det ekonomiska utbyte som organisationen er-
bjuder, men i allmänhet kommer annat till. Litteratur som specifikt behandlar 
vad personal inom konstnärlig verksamhet värdesätter är sparsamt förekom-
mande. Därför kommer jag att kortfattat redovisa hur några tämligen godtyckligt 
valda författare ser på problemet inom organisationer i allmänhet. När det gäller 
frivilliginsatser finns däremot en del litteratur som mer direkt behandlar konst-
närlig verksamhet. Det förefaller dock som om den litteraturen främst handlar 
om icke konstutövande personers medverkan i konstproducerande organisation-
er. 
 
På ett mer övergripande plan vore det möjligt att knyta an till Maslows behovs-
teori. Rubenowitz (1978, s 169 ff) för utifrån Maslow en diskussion om att be-
hovstillfredsställelse sträcker sig från det fysiologiska via trygghetsbehov, behov 
av tillgivenhet och samhörighet, behov av uppskattning, behov av maximal ut-
veckling och behov av kunskap för dess egenvärde. I det fortsatta kommer jag 
inte närmare att uppehålla mig vid denna övergripande behovsteori. 
 
Sparrow och Hiltrop (1994, s 489 ff) framhåller att vad som skapar motivation 
för arbetet är kulturbetingat. Mer specifikt har Elizur, Borg, Hunt och Beck 
(1991) redovisat hur 24 olika komponenter i utbytet av ett arbete värderas i åtta 
olika länder. Några dramatiska skillnader mellan de ingående länderna föreligg-
er inte, men det finns ändå skillnader. För USA och de två västeuropeiska länder 
(Tyskland och Holland) som redovisas kommer betalningen någonstans i mitten. 
Överst på listan kommer intresse för arbetet. I nedanstående lista har jag plockat 
ut de värden som har placerat sig bland de tio främsta hos åtminstone två av de 
tre nämnda länderna. Tanken med detta är att på något sätt hitta faktorer som 
skulle kunna ha en viss relevans för svenska förhållanden. Följande åtta faktorer 
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skulle vara av betydelse då man ser på vad som är värdefullt för en persons ar-
betstillfredsställelse: 

 
• job interest 
• co-workers 
• supervisor 
• independence 
• use of ability 
• achievement 
• personal growth 
• advancement 
 

Det är inte heller så enkelt att betalningen för arbetet är detsamma som den lön 
den anställde får. Antonson (1999, s 31) konstaterar att skattefria förmåner är in-
tressanta för såväl arbetsgivare som anställda: 

 
Att avstå från en skattepliktig lön för att, utan några skattekonsekvenser, få en förmån 
intresserar alla anställda. För arbetsgivarens del innebär det en inbesparing i kostnader 
för de sociala avgifterna. (idem) 
 

Antonson (op cit, s 5) menar också att det är möjligt att inom ramen för det 
tillåtna ”ge en enskild anställd förmåner värda tiotusentals kronor per år”. Till 
detta kan också komma att en del av dessa förmåner kan ge statusmässiga för-
delar. Av de många rättsfall som Antonson redovisar framgår att det finns olika 
syn på vad som är skattepliktigt eller ej. Det förefaller rimligt att tala om en grå-
zon där man inte säkert vet om det råder skattefrihet eller där det åtminstone är 
möjligt att hävda att man trodde skattefrihet förelåg. 
 
I ett omfattande arbete om kulturell mångfald inom musiken (Lundberg, Malm 
& Ronström, 2000) ingår en studie om förhållandena på Gotland. Författarna 
konstaterar att en ständig brist på pengar i det gotländska samhället lett till att 
mellanhavanden ofta regleras utan pengar och att detta i hög utsträckning skulle 
gälla även på musikområdet. Många skulle spela för liten eller ingen kontanter-
sättning. I utbyte kunde det istället förekomma att man fick andra tjänster mot 
liten betalning (op cit, s 101). 
 
Efter denna mycket kortfattade inledning går jag över till den litteratur som av-
ser konstnärlig produktion och icke vinstdrivande verksamhet i allmänhet. Mer-
parten av den litteraturen handlar om frivilligarbete. Till en del kan den också 
vara tillämplig på konstnärligt verksamma eftersom deras arbete åtminstone 
emellanåt ger så låg avkastning att det har drag av idealitet. Smeds (1999, s 6) 
konstaterar dock att teaterns konstnärliga personal i stort sett är de enda konst-
närer som omfattas av normala anställningsförhållanden. Detsamma torde gälla 
en del andra former av performing arts. Trots dessa anställningsförhållanden är 
enligt Smeds (ibid) emellertid många skådespelare missnöjda med sin arbetssitu-
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ation. Skådespelarkåren upplever sig ”som illa sedd, illa behandlad och underbe-
tald” (op cit, s 39). Andra grupper inom teatern får det bättre, men skådespelarna 
”känner att man sliter och släpar och gör stora personliga uppoffringar utan att 
någon tackar en för det” (ibid). Smeds (op cit, s 18) menar att det för skådespel-
are finns ett jämviktsläge då ”utbytet av arbetet motsvarar det inre priset”. När 
det råder obalans försöker skådespelaren komma till rätta med de yttre arbetsför-
hållandena, som till exempel arbetstiden och arbetsuppgifterna. Smeds menar att 
orsaken till detta antingen kan vara ett försök att ”hitta en ’oro’ som man kan 
leva med” eller vara en verklighetsanpassning (ibid). Det senare skulle helt enk-
elt vara ett sätt att för omgivningen tydliggöra vad man vill ha betalt för. Att 
lyfta fram den egna inre oron vill man inte. Smeds ser den som en både skamlig 
och storartad hemlig stolthet. Hon tvivlar på att det är möjligt att prissätta sådant 
som att tvingas leva med inre kaos och offrande av privatliv, familj och intress-
en. 

 
Är det möjligt att prissätta kreativitet annat än i relation till resultatet, i relation till den 
skapade produktens unika egenskaper och sist och slutligen – dess säljbarhet? (ibid) 
 

Institutionernas fastanställda konstnärer har som nämnts tryggheten till trots sina 
problem medan frilansarna lever med en påtaglig otrygghet i sökandet efter upp-
drag. Här spelar, enligt Smeds, arbetsförmedlingen en viktig roll. Skådespelarna 
uppmuntras till entreprenörskap i egna projekt. Många skådespelare ser detta 
som ett gissel, men Smeds tror ändå att kraven på mångsidighet hos skådespelar-
na kommer att öka.  
 
Smeds menar vidare att alla skådespelare behöver bekräftelse och möjlighet till 
utveckling. Den som inte får detta skulle enligt Smeds ge upp och stagnera och 
dessutom bli olycklig. (op cit, s 19 f)  
 
I en tidig artikel om marknadsföring och performing arts lyfter Adizes (1975) 
särskilt fram de enskilda konstutövarnas behov av professionell utveckling gen-
om ett icke marknadsorienterat experimenterande. 
 
Yoshitomi (1991) för en diskussion kring begreppen amatör och professionell. 
Han menar att begreppen delvis mist sitt innehåll när kulturarbetare tvingas ar-
beta med annat för att överleva. Dessutom kan synen på amatörism och profess-
ionalism skifta mellan olika kulturer. Lyon (1974) har i en studie av en ameri-
kansk teatergrupp med ambition att tillhöra avantgardet visat på de medverkan-
des små eller obefintliga ersättningar för sitt arbete. Medlemmarna fick helt enk-
elt ordna sin försörjning på annat sätt. Ett tämligen aktuellt exempel på att kul-
turarbetare inte fullt ut kan försörja sig på sin konst är en gotländsk teatergrupp 
där de medverkande har tagit städjobb för att ha råd att repetera in sin föreställ-
ning (Teater Tropos, 1999). Lundberg, Malm och Ronström (2000, s 107 f) be-
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handlar också gotländska kulturarbetares försörjningssituation. Författarna tar 
upp det typiskt gotländska mångsyssleriet: 

 
En jazzmusiker och storbandsarrangör är fårskötare. En gitarrist är skolvaktmästare. En 
sångare, gitarrist och basist är öltillverkare. Tecknare, målare, författare, filmare, foto-
grafer hankar sig fram från projekt till projekt, med mellanspel i de mest skiftande yrk-
en. 
 

För många av de här musikerna var också kärleken till musiken så viktig att den 
ekonomiska ersättningen blev av underordnad betydelse. Annars är det vanligt 
att medarbetare i fria teatergrupper får sin försörjning genom arbetslöshets-
kassan (Gislén, 2000, s 22) Ringby (1995, s 244) har i sin bok om svensk avant-
gardeteater beskrivit hur de två grundarna av Pistolteatern vid starten 1964 fick 
sina inkomster från arbeten på Svensk Atomenergi respektive Sveriges Radio. 
Pistolteatern var inriktad på experimenterande teater och hade urusel ekonomi. 
De två första åren var det ingen som hade lön utan man delade på överskottet. 
Sommaren 1967 hade givit var och en av de medverkande 12 kronor och 50 öre. 
Ringby konstaterar att arbetet till dominerande del skedde ”på ideell basis” 
(ibid). I slutet av 1960-talet hade den första Pistolteatergenerationen börjat kliva 
över till olika anställningar i teaterbranschen. Efter hand utvecklades Pistol-
teatern till en fri teatergrupp där de medverkande skulle leva på verksamheten. 
Enligt Ringby avslutades experimentfasens ideella arbete och en mer kommers-
iell fas inleddes (op cit, s 311). Även i den nämnda studien från USA (Lyon, 
1974) framkommer att åtminstone en del av skådespelarna hoppas att bli upp-
märksammade av andra teatrar där det går att leva på skådespeleriet. 
 
Hos Wassall och Alper (1990) redovisas uppgifter ur en survey som gjordes i 
New England avseende konstnärligt verksammas inkomster för 1981. Studien 
tydde på att konstnärerna inte tjänade mindre än andra arbetstagare med likvärd-
iga utbildningar och kvalifikationer. En närmare analys visade dock att endast 
41 procent av denna inkomst kom från konstnärligt arbete. Det var inte mer än 
24 procent som enbart hade inkomster av sådan karaktär. Att det här kan upplev-
as som ett problem framgår av att handböcker ger konstnären eller den blivande 
konstnären råd om hur man skall planera sin konstnärliga karriär och få in peng-
ar för sitt uppehälle. Michaels (1983) behandlar speciellt hur man skaffar in-
komster från icke konstnärlig verksamhet. Hur valet mellan olika typer av arbet-
en skall göras måste dock enligt författaren variera från individ till individ, men 
han diskuterar på ett mer allmänt plan olika arbetens för- och nackdelar för den 
konstnärligt verksamme. 
 
Enligt Throsby (1994) hade konstnärer långa arbetsdagar och en del av den tiden 
var dessutom obetald. Det kunde exempelvis röra sig om olika former av förbe-
redelse. En bildkonstnär kunde arbeta på ett verk som han inte avsåg att sälja. 
Det som enligt Throsby drev de här människorna att se konstnärligt arbete som 
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sin främsta sysselsättning, trots svårigheterna att långsiktigt kunna få en lön som 
det gick att leva på, var deras önskan att skapa konst. Cowen och Grier (1996) 
hävdar att en effekt av en allmän ökning av lönenivån blir att människor kan 
söka sig till anställningar där det icke-pekuniära utbytet är av avgörande betyd-
else. Om konstnärliga arbeten upplevs som trevliga och stimulerande är en del 
människor beredda att göra ekonomiska uppoffringar för att ha ett sådant arbete. 
En allmän ökning av välståndet i samhället gör det lättare att finansiera konst-
närlig verksamhet genom fonder eller genom arbete utanför den konstnärliga 
sfären. Ett rikare samhälle ger en potential för specialisering vilket i sin tur ger 
konstnären större möjlighet att producera det han vill istället för att anpassa sig 
till publiksmaken. 
 
Enligt Cowen och Grier var alltså människor beredda till ekonomiska uppoff-
ringar för att få arbeta med konstnärlig verksamhet. Av skildringen av Pistolteat-
ern (Ringby, 1995) framgick att människor medverkat utan krav på ekonomisk 
ersättning. Där hade man försörjt sig på annat. I avhandlingens första kapitel 
nämndes hur man i en sydfransk by kunde sätta upp ”Figaros bröllop” med pro-
fessionella artister med en budget på 60 000 francs. Det talades om att man 
”upplevt ett magiskt ögonblick tillsammans” (Guillet de Monthoux, s xx). 
Guillet de Monthoux (op cit, s xIx f) lyfter fram ett antal förklaringar till varför 
dessa artister ställt upp på det här arbetet mot enkel kost och logi. Förklaringarna 
skulle kunna sammanfattas i följande punkter: 

 
• en chans för unga, ännu ej etablerade sångare att få sjunga stora roller 
• något annat än det vanliga arbetet i operahusen 
• en möjlighet att få engagera sig och uppleva konstverket 
• estetikens seger över konsttaylorismen 
 

Den första av punkterna kan ses som nyttoinriktad medan de övriga mer tycks 
handla om en reaktion mot de arbetsförhållanden de normalt möter i sitt konst-
närliga arbete. 
 
Lyon (1974) har i sin studie av en amerikansk teatergrupp funnit att skådespel-
are och andra medverkande i stort sett gjort detta utan direkta krav på ekonom-
isk ersättning. Skådespelarna bidrog till och med med egna kläder. För att detta 
skulle fungera krävdes enligt Lyon att de fick något i utbyte. För skådespelarna 
skulle det vara roligt. Dessutom fick de en social gemenskap där man i stort sett 
tillbringade all tid tillsammans. För den här gruppen var det viktigt att den kunde 
se på sig själv som en avantgardegrupp. Fattigdomen blev då uthärdlig. Tanken 
på att längre fram kunna få sin försörjning från skådespeleri var också viktig. Att 
få betalt för att stå på scenen hade även en symbolisk innebörd. En av skådespel-
arna hade sagt ” – if you’re not paid, you’re shit”. För teaterns övriga medverk-
ande var det enligt Lyon också fråga om en utbytesrelation. Det kunde exempel-
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vis handla om ett tack i programbladet eller ett hopp om att i framtiden själv få 
vara med på scenen. 
 
Också Karjalainen (1991) har behandlat en festival med liten budget. Det gällde 
en kammarmusikfestival i den finska småstaden Kuhmo. Där arbetade 150 per-
soner mer eller mindre utan ekonomisk ersättning för att genomföra festivalen. 
Om musikerna säger hon att de medverkade ”more for the joy of making good 
music than for compensation in money”. 
 
Många författare tar upp den stora betydelse som frivillig arbetskraft kan utgöra 
för icke vinstdrivande organisationer. McLean (1997, s 177) framhåller att det 
måste råda någon form av utbytesrelation vid oavlönade arbetsinsatser. De oav-
lönade måste få känna tillfredsställelse, respekt för sitt arbete och goda arbets-
förhållanden. En speciell form av oavlönat arbete utförs av ideellt arbetande 
styrelseledamöter. Dessa kan bidra på i princip tre olika sätt: genom nätverkstill-
hörighet, kunskaper och kontakter med potentiella finansiärer. Vid sidan av styr-
elseledamöternas professionella stöd kan deras ställning i samhället bidra till att 
förbättra verksamhetens image (op cit, s 51). Även Kotler och Scheff (1997, s 
424) talar om att de oavlönade måste få något i utbyte och detta måste vara 
större än de gjorda uppoffringarna. De återger också en lista över anledningar 
till varför människor gör oavlönade arbetsinsatser. 

 
• Sense of self-satisfaction 
• Altruism 
• Companionship/meeting people 
• Learning about a field 
• Creating/maintaining an organization 
• Developing professional contacts 
• Getting ahead in the corporation 
• Getting training/experience 
• Providing entry to a particular organization 
• Social status 
• Pride 
(op cit, s 425 f) 
 

Bruch (1993, s 421) har trots delvis andra rubriker en lista som i stort samman-
faller med Kotler och Scheffs. En väsentlig avvikelse finns dock i Bruchs punkt 
om intresset för den framställda produkten. Detta intresse kan också kombineras 
med en önskan om inflytande över denna produkts utformning. 
 
Lovelock och Weinberg (1988, s 462 f) betonar vikten av att organisationernas 
ledningar försöker förstå varför människor ställer upp och arbetar utan ekonom-
isk ersättning. De visar att motiven kan variera med ålder och arbetssituation. 
Vissa motiv är gemensamma för de olika grupperna medan andra kan skilja sig 
åt. Pensionärer har exempelvis ett speciellt behov av att kunna använda sin tid 
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till något produktivt, att få utnyttja sitt kunnande och helt enkelt träffa folk. I öv-
rigt saknas några av de punkter som Kotler och Scheff tar upp medan andra del-
vis stämmer överens. Det är främst punkterna altruism och pride som saknas, 
men i viss mån gäller det också social status. Dessa punkter kan dock mer eller 
mindre uttalat hittas hos andra författare, exempelvis Wry (1990). 
 
Enligt Kolb (2000, s 212) har konstproducenter alltid varit beroende av oavlönad 
arbetskraft. Tidigare var det ofta hemmafruar ur medelklassen, men den gruppen 
har minskat i betydelse. Den nya typen av oavlönad arbetskraft är å ena sidan 
mer välutbildad men har å andra sidan mycket mindre tid att ge bort. Idag finns 
enligt Kolb mycket att vinna på att utnyttja specialistkompetens hos den oavlön-
ade arbetskraften. 
 
Wymer och Brudney (2000) konstaterar att det finns åtskillig forskning om in-
satser av oavlönad arbetskraft i allmänhet men att mycket litet är känt om vad 
som är specifikt för dem som gör insatser inom kultursektorn. Författarna fann 
att gruppen skiljer ut sig i några avseenden. Den tenderar att vara äldre, mindre 
religiös, mer intresserad av det sköna, frihet och ett spännande liv. Jämlikhet och 
ett bekvämt liv var däremot något mindre viktigt. 
 
Kotler och Scheff (1997, s 427 ff) diskuterar också de konflikter som kan uppstå 
mellan de anställda och de oavlönade. Att den ena gruppens tillfredsställelse kan 
påverka den andras framgår av deras exempel. Zimmer (1993, s 403) tar upp 
problemen med att de oavlönade kan ha vitt skilda uppfattningar om en organis-
ations mål. 
 
Enligt Kolb (2000, s 11) har sättet att leda konstproducerande organisationer 
undergått en förändring jämfört med hur det var för länge sedan: privata finansi-
ärer har trängts ut av professionella administratörer med stark förankring i den 
konstnärliga världen. Taylor (1995, s 7) påtalar dock betydelsen av en aktiv styr-
else i samband med fundraising. 
 
På amerikansk mark tycks det inte vara självklart att styrelsen skall hålla sig 
borta från det konstnärliga. I en artikel av Wry (1990) kallas styrelseledamoten 
”the ultimate volunteer” och framställs som både beslutsfattare och ledare. Wry 
tänker sig en aktiv ledamot som också skall vara organisationens länk till sam-
hället. Även om Wry inte menar att styrelseledamoten skall lägga sig i detaljerna 
så är det ändå mot honom som konstnärlig och annan personal skall blicka för 
”the tune and the quality of the organization” (ibid). Wry säger vidare att man 
måste lägga stor möda på att hitta rätt personer till styrelsen. Att vara styrelse-
ledamot i en icke vinstdrivande konstproducerande organisation är ett krävande 
uppdrag. Enligt Wry kan man dock inte räkna med att få vare sig ekonomiskt ut-
byte eller applåder för sina arbetsinsatser. Ibland kan man till och med bli tvung-
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en att bidra med pengar. Motivet för att trots allt utföra arbetet skulle enligt Wry 
vara känslan av att ha bidragit till att göra världen bättre. Lovelock och Wein-
berg (1988, s 20) tar upp de konflikter som kan uppstå när det blir ”a large 
number of fingers in the manegerial pie”. De talar om ”management in duplicate 
or triplicate” och avser de konflikter som kan uppstå mellan styrelse, ledning 
och personal. 
 
 
3.3 Konstnärliga krav 
 
I avsnittet om marknaden tog jag upp dem som disponerar resurser som kan bli 
till inkomster för konstproducenten. Här kommer jag att ta upp de krav som 
konstvärlden ställer på den goda konsten. Det skulle kunna sägas handla om 
konstnärlig kvalitet. Kotler och Scheff (1997, s 532) konstaterar också att kvali-
tet är den viktigaste framgångsfaktorn för en konstnärlig produkt. Författarna 
säger att det är kontraproduktivt att satsa pengar på reklam om produkten inte är 
av god kvalitet. Vad god konstnärlig kvalitet skulle vara uttrycks dock inte ex-
plicit.  
 
Inom konstens värld är inte kvalitet självklart relaterad till marknadens önske-
mål. Det skulle istället kunna vara en fråga om produktorientering, produktions-
orientering eller producentorientering. Det bör påpekas att en viss överlappning 
sker mellan å ena sidan personal och frivilliga och å andra sidan konstvärlden. 
Samma personer kan vara både en del av marknaden och tillhöra konstvärlden. 
 
I en tidigare studie av teatergruppen Scratch (Wahlberg, 1992, s 40 ff) fick 
gruppens konstnärlige ledare redovisa sin syn på kvalitet. Han gjorde en tredel-
ning av kvalitetsbegreppet utifrån vem som var bedömaren: publiken (köparen) 
– yrkesmänniskan (aktören/annat yrkesfolk) – recensenter. När han sedan värd-
erade de tre delarna sade han att det inte var så viktigt med annat yrkesfolk; det 
var viktigare vad publiken tyckte. Han uttryckte dock en viss skepsis inför publi-
kens goda smak. ”Problemet är bara att folk gillar Nick Carter och gråtande barn 
på väggen så det är inget som säger att det är bra bara för att kunden säger det.” 
Hans resonemang mynnade ut i att det viktigaste faktiskt var att yrkesmännisk-
an-utövaren trivdes med det hon gjorde. Det var uppenbarligen så att man inte 
ville se kvalitet helt med kundens ögon. Att värdera den egna arbetstillfredsställ-
elsen högt kan dock kanske leda till att produkten blir konstnärligt intressant och 
att kunden blir nöjd med den erhållna kvaliteten. Exemplet visar dock att kvali-
tetsbegreppet är svårhanterligt.  
 
Vad är då bra konst? Någon estetisk norm som på ett enkelt och odiskutabelt sätt 
skiljer mellan god och mindre god konst torde inte finnas, men estetiken känns 
ändå som ett nödvändigt komplement till ett kommersiellt synsätt. Ekonomernas 
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kvalitetsbegrepp var marknadsorienterat; konstnärernas kan knappast sägas vara 
det utan får istället betraktas som produktorienterat eller producentorienterat. 
Även om det säkert finns svenska länsteatrar som ivrigt söker pjäser som kan bli 
publikframgångar känner jag mig fullständigt övertygad om att ingen av dessa 
teatrar enbart ser till möjligheten att nå kommersiell framgång när man fastställ-
er sin repertoar. Jag vet också att man i allmänna ordalag ofta talar om att man 
gör konstnärliga bedömningar. Jag är dock klar över att någon allmän och entyd-
ig definition av detta frekventa begrepp inte finns. I ett finskt arbete om manage-
ment på teatrar (Uusitalo & Korhonen, 1986) nämns både hög konstnärlig före-
ställningskvalitet och hög repertoarkvalitet som övergripande strategiska mål. 
Genom hög konstnärlig kvalitet skulle man nå sin publik. Ingenstans i arbetet 
säger dock författarna något om vad denna kvalitet skulle innebära. Inte heller 
Scheff och Kotler (1996a) preciserar vad de menar med kvalitet trots att de säger 
att det är meningslöst eller rent av kontraproduktivt att lägga promotionpengar 
på en dålig produkt. 
 
Blaug (1976, s 142 f) menar att det är allmänt accepterat att det inte går att mäta 
konstnärlig kvalitet eftersom en sådan mätning närmast vore en subjektiv be-
dömning. Rent tekniska saker som exempelvis ljussättning, repetitionstid, 
kostymer och sittplatser för publiken är enligt Blaug relativt enkelt att nå enighet 
kring bland experter. Han tänker sig ett kontinuum där somligt är rent subjektivt 
och annat mer åt det subjektiva hållet. Blaug menar att den som skjuter till peng-
ar med hjälp av experter skall kunna göra något slag av bedömning av hur 
mycket bättre eller sämre en produktion skulle bli med mer respektive mindre 
resurser. 
 
Smeds (1999, s 8) tar upp det hon kallar vår tids ”älsklingsidé”, nämligen att all-
ting, såväl universitet som teatrar skall vara bäst. Hon konstaterar att det är ”all-
deles säkert att inte alla kan vara bäst. ’Bäst’ är överhuvudtaget en konstfräm-
mande idé”. I det sammanhanget tar hon avstånd från ”en idiotvärld av helt 
verklighetsfrämmande föresatser”. Hon menar istället att ”good enough” kunde 
vara en bättre utgångspunkt (ibid).  
 
Smeds (op cit, s 31) konstaterar vidare att få av de anslagsbeviljande organen 
ger sig in i en kvalitetsdiskussion utan den diskussionen läggs över på referens-
grupper som inte behöver motivera sina beslut. Riktlinjerna för referensgrupper-
na betonar, enligt Smeds, även sådant som inte är primärt konstnärligt som till 
exempel ett ämnes angelägenhetsgrad. Smeds (ibid) ser det som utsiktslöst att 
finna en heltäckande definition av konstnärlig kvalitet. Hon nämner dock kom-
ponenter som kan ingå i denna: 

 
• det välgjorda 
• det övermänskliga 
• det funktionella 
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• det magiska 
• det fantastiska och upplyftande som ger ny insikt 
• det som uppenbara tillvarons innersta hemligheter 
• det angelägna och användbara 
 

Smeds (op cit, s 33) är klar över att den sista punkten knappast har med konst-
närlighet att göra, men att den ändå har med konstens verkningssätt att göra. Att 
i repertoararbetet bestämma att man skall göra något bra är meningslöst. Det går 
endast att skapa goda förutsättningar för att något skall bli bra, men längre än så 
går det inte att komma. Smeds menar att det ibland kan ”synas som om den vikt-
igaste faktorn för att åstadkomma framgångsrika projekt är en ren tur” (op cit, s 
35). 
 
Hos DiMaggio (1987, s 207) redovisas två typer av konstnärlig kvalitet. Den 
första skulle ha med graden av innovation och svårighet att göra. Inslaget av fin-
kultur skulle vara betydande. Den andra typen avser produktionens fulländning 
som till exempel virtuositet eller påkostad scenografi och kostymering. Di-
Maggio påpekar att innovativa verk blir mer kostnadskrävande på grund av att 
de kräver längre repetitionstid. Hur den enskilda producenten prioriterar de två 
typerna varierar, men DiMaggio menar att stationära teatrar tenderar att priorit-
era det innovativa. Throsby (1990) talar också om innovation. Dessutom nämner 
han ett antal faktorer som konsten kan dra nytta av i framtiden, men som knapp-
ast kan sägas vara konstnärlig kvalitet på kort sikt utan mer vara en fråga om 
samhällelig nytta och hans synpunkter i denna fråga ligger nära vad andra för-
fattare har sagt om de samhälleliga anslagsgivarnas motiv för att ge bidrag. Två 
andra nationalekonomer, Heilbrun och Gray (1993, s 111), säger att kvalitet i 
allmänhet är något subjektivt och att de själva inte heller vill förorda en kvantit-
ativ bestämning. De menar dock att konstproducentens ledning borde bete sig 
som om det rörde sig om något mätbart. Den konstnärliga kvaliteten måste en-
ligt författarna ses i samspel med de ekonomiska realiteterna (ibid). 
 
I min diskussion av det konstnärliga kvalitetsbegreppet begränsar jag mig inte 
till performing arts utan hämtar också synpunkter från andra konstområden, 
främst filmen. Vad är det då vi menar med att en produkt som en teaterföreställ-
ning eller en film är av hög kvalitet? Jag börjar med att återge en anekdot om 
målaren Edward Munch. Historien är kanske inte alldeles sann, men den visar på 
hur svårfångat begreppet konstnärlig kvalitet kan vara: 

 
Edward Munch hade ett säkert sätt att ta reda på vad som var god konst. Han brukade 
visa sin hushållerska sina tavlor. Om hon tyckte om dem skar han genast verken i små-
bitar. Det som blev kvar efter visningen var god konst. Folket är ett bra mätinstrument. 
Det folket älskar är dålig konst. Allt annat är god konst. (Dahl, 1995, s 48) 
 

I exemplet ovan tycks vi ha ett exempel på det Garvin (1984) kallar ett trans-
cendentalt kvalitetsbegrepp där kvalitet blir en överordnad och odefinierad egen-
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skap. Kunskap om vad som är god kvalitet får man på erfarenhetsbasis genom 
att studera ett stort antal fall. 
 
För Bäck (1992, s 17) är kvalitet på teatern något som hänger ihop med förhåll-
andet mellan skådespelare och åskådare. Han framhåller visserligen att åskådar-
ens upplevelse av bland annat pjäsen, regin eller ljussättningen har betydelse, 
men det skulle ändå främst vara skådespeleriet som var avgörande (op cit, s 25). 
Hur sker då kvalitetsbedömningen? Bäck (op cit, s 26) tycks mena att någon mer 
avancerad explicit bedömning inte sker. De i hans tycke naiva termerna bra och 
dåligt torde kunna duga som en början vid kvalitetsbedömningen. Denna be-
dömning, uttryckt i recensioner och publiksiffror, skulle avgöra konstnärens an-
seende och värde i bland annat stipendiesammanhang. Eftersom det på teatern 
sker en återkoppling från åskådare till skådespelare blir åskådaren i någon men-
ing medskyldig till sitt eget omdöme. På det sättet skulle ”en föreställning verk-
ligen bli bättre när den anses bra” (ibid). Något konkret andra steg i kvalitetsbe-
dömningen har jag dock inte kunnat urskilja hos Bäck. 
 
I en studie om glasframställning använder Skeppner och Walfridsson (2000, s 
100) begreppet ”det konstnärliga uttrycket”. En hög grad av konstnärligt uttryck 
åstadkoms genom att produkten blir nyskapande eller avvikande och exklusiv. 
Enligt författarna skulle prissättningen ha betydelse för konstnären i termer av 
konstnärlig framgång. Ett högt och kontinuerligt stigande pris skulle förbättra 
den konstnärliga imagen. Det här sättet att se på kvalitet har med andra ord en 
klar koppling till vad en marknad är beredd att betala. 
 
Bordwell och Thompson (1990, s 43 ff) konstaterar att folk ofta har synpunkter 
på vad som är bra och dåligt vad gäller konstnärlig produktion. De menar att så-
dan bedömning bör vila på objektiv grund och för detta krävs specifika bedöm-
ningskriterier. Vad som är att se som lämpliga kriterier beror på syftet med be-
dömningen. Författarna anser att ”'realistic' and moral criteria” är mindre lämp-
ade i konstnärliga sammanhang. Där skulle istället behövas kriterier som gjorde 
det möjligt att se film som en konstnärlig helhet. Bordwell och Thompson fast-
nar för följande fyra formella kriterier: complexity, originality, coherence och 
intensity of effect. På det här viset skulle man kunna slippa svepande omdömen 
om att något är ett mästerverk och istället se vad det är som skulle konstituera 
mästerverket. 
 
En annan uppfattning skulle vara att det är hopplöst att konkretisera kulturella 
kvalitetsföreställningar. En sådan uppfattning möter vi hos den amerikanske 
kritikern Brown (1987). Han förespråkar närmast ett hantverksinspirerat kvali-
tetsbegrepp utan sidoblickar på popularitet: 
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Quality doesn't just happen by accident, and it doesn't have its roots in cynism. Rather, 
it grows out of profound respect for the integrity of the work by those in charge, without 
an eye to the ratings. Quality's only special cost is a fierce, loving attention to detail. 
(ibid) 
 

En liknande uppfattning uttrycks av Smeds (1999). Hon finner kvalitet vara 
”något gränslöst subjektivt” (op cit, s 35). Hon är dock beredd att se kvalitet som 
”det totala, minutiöst detaljerade förverkligandet av en persons vision” (ibid). 
 
Rombach (1990) behandlar visserligen kvalitet inom den offentligt producerade 
sjukvården, men han hanterar problemet med ett undanglidande kvalitetsbegrepp 
på ett intressant sätt. Istället för att själv definiera begreppet låter han det få 
innehåll utifrån den kontext där det används. Kvalitet blir därigenom ”olika sak-
er i olika organisationer och för olika aktörer (op cit, s 15). 
 
Den inflytelserike franske sociologen Bourdieu (1979/1994) har tillskapat en 
smaksociologi som använder begreppen ekonomiskt, socialt och kulturellt kapi-
tal. Kulturella preferenser skulle bero av människors sociala och ekonomiska 
positioner i samhället. Access till det kulturella kapitalet kunde man få antingen 
genom familjebakgrund eller genom studier. Det första sättet ansågs säkrast. Att 
uppskatta finkultur skulle bli både ett resultat av och ett kriterium på att man till-
hörde en högre samhällsgrupp. Bourdieu förnekar att det skulle finnas några ab-
soluta kvalitetskriterier och angriper elitens bristande respekt för de breda lag-
rens smak.  
 
Dansken Schrøder (1988) företräder ett mer renodlat receptionsteoretiskt per-
spektiv än Bourdieu. Han vill få till en rehabilitering av den folkliga smaken och 
en uppgörelse med ”gode smags tyranni”. Det skulle innebära att han tog fasta 
på upplevelsekvaliteten istället för på kvalitet utifrån ett verks formella estetiska 
särdrag. Schrøder bygger i mycket vidare på två amerikanska författare (Fiedler, 
1975; Thorburn, 1976). Fiedler menade att tanken på kvalitetskriterier hade sin 
grund i att 1800-talets borgarskap behövde vägledning i mötet med den kultur-
ella världen. Att ge dessa normer allmän giltighet idag skulle vara absurt. Thor-
burns bidrag var tesen om kulturell relativitet, att smaken skiftar. Trots detta 
lämnar han inte helt textens formella utseende men texterna ses ur ett mottagar-
perspektiv. Fiedler ansåg att kulturdebatten tidigare alltför mycket handlat om 
etik, det vill säga om kulturprodukternas uppbygglighet och nytta, samt om 
estetik. Han ville introducera ett nytt begrepp, nämligen ”ecstatics” som mera 
tog fasta på fantasi, under, magi och förmåga att beröra i något avseende. Enligt 
Fiedler kunde saker vara värdefulla trots att de varken uttryckte något gott eller 
gjorde det på ett formellt intressant sätt. Skräck, porr och såpopera skulle alltså 
få lov att bedömas ur en annan synvinkel än den traditionella. 
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Trots att också Schrøder förespråkar ett kvalitetsbegrepp som tar fasta på upp-
levelsen hos mottagarna vill han inte nöja sig med att överlämna frågan till 
marknadens bedömning och ”give folk, hvad de vil have”. Orsaken till detta 
skulle vara att ingen i det långa loppet låter sig nöja med ”forskelsløsheden”11 
som rådande princip för exempelvis programutbudet på en nationell tevekanal 
och för att allt faktiskt ”ikke er lige godt på det kulturelle marked”. Den breda 
publiken skulle också vilja ha kvalitet, åtminstone ibland. Schrøder utvecklar 
sålunda Fiedlers nämnda receptionsförankrade kvalitetskomponenter. För att 
något skall vara av god kvalitet vad gäller etik skulle det i någon mening vara 
gränsöverskridande i förhållande till etablerade föreställningar. Estetisk kvalitet 
skulle blott och bart handla om mottagarnas medvetenhet om fiktionens formella 
drag. Den ekstatiska kvaliteten skall ”sige nogon noget, det må bevæge nogon, 
få følelserne til at strømme, göre starkt indtryk”. Enligt Schrøder har fiktions-
produkter som förmår att utlösa upplevelser som i väsentlig omfattning inne-
håller dessa tre dimensioner kulturell kvalitet för de aktuella konsumenterna. 
Det här skulle innebära en uppvärdering av populärkulturen utan att man 
fördenskull hamnade i populistisk kritiklöshet. Schrøder påpekar också att det 
ibland kan vara motiverat att prioritera någon av komponenterna exempelvis av 
hänsyn till konstnärligt experimenterande. 
 
I en norsk diskussion om film och konst säger Jensen (1990) ”at de fleste men-
nesker evaluerer filmer kun med basis i sin egen, ofte säregne, smak”. För 
Jensen är det dock inte samma sak att säga att man gillar en film som att säga att 
det är en bra film. I det senare fallet bör den personliga smaken få träda tillbaka 
för mer specifika kvalitetskriterier. Jensen stöder sig på Bordwell och Thomp-
sons nämnda fyra kriterier. Genom att använda sig av en metod som hjälper oss 
att finna det formella systemet skulle det bli möjligt att göra bedömningar av det 
konstnärliga värdet. Jensen konstaterar att Bordwell och Thompson har begräns-
at sin värdering till att enbart gälla filmen själv. Filmen blir ”en objektiv realitet, 
som existerer uavhengig både av regissørens intensjoner og seerens subjektive 
intrykk”. Jensen menar att den här analysen kan kompletteras med vad man vill 
uppnå med sin värdering. Han nämner kriterier som är politiskt, moraliskt eller 
kulturellt betingade.  
 
I en kritisk replik på Jensens artikel menar Kulset (1991) att det är i det närmaste 
omöjligt att lägga egna värderingar åt sidan. Det kanske inte ens skulle vara 
önskvärt att bortse från den subjektiva värderingen. Egna preferenser kunde 
”like gjerne være uttrykk for kunnskap om og erfaring med film som er bevisst 
og dypt reflekteret” (ibid). Kulset menar också att de fyra kriterierna förutsätter 
en omfattande kunskap om film för att kunna användas på ett vettigt sätt. Att av-
göra vad som skulle vara originellt vore exempelvis omöjligt utan sådan kun-

                                           
11 likriktningen eller kanske hellre den bristande mångfalden 
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skap. Vidare skulle de fyra kriterierna inte vara självklara utan bara fyra bland 
många möjliga på en rent beskrivande nivå. Först efter denna beskrivande nivå 
vill Kulset ha tolkning och sedan värdering. I värderingen skulle man inte stanna 
vid det verkinterna utan också se upplevelsen och förståelsestrukturen. Kulset 
vill vid kvalitetsbedömning se ett växelspel mellan upplevelse och kunskap istäl-
let för kriterier med ett sken av föregiven objektivitet kring sig. 
 
Wiese (1990) reflekterar över vad som är konst och konstnärlig kvalitet. Hon 
konstaterar att vi lärt oss se de gamla mästarnas arbeten som konst och att deras 
arbeten i någon mån blivit en måttstock för senare arbeten. Att konstens förmåga 
att lyfta tankarna till något metafysiskt skulle vara ett avgörande kriterium av-
visar hon. Hon menar att det är rimligare att bedöma den tekniska kvaliteten, det 
estetiska uttrycket, graden av originalitet och förmåga att framkalla eftertanke 
och sinnlig upplevelse: ”Kunsten bør være et rom som åpner for menneskets 
konstruktive krafter og muligheter til å finne mening.” (ibid) Wiese framhåller 
vidare att vår uppfattning om vad som är konst är tids- och platsbunden. Idag 
skulle klara normer för vad som är konst saknas. Hon menar ”at det er våre lik-
hedsidealer og antielitistiske kunstsyn som har ført til begrepets midlertidige12 
innholdsløshet” (ibid). Begreppet konst skulle i dag användas för att beteckna 
”enhver 'kreativ' manifestasjon og forsikrer ikke lengre om kvalitet” (ibid). 
Konst skulle ha reducerats till blott och bart tidstypiska uttryck. På svensk mark 
har Guillet de Monthoux (1993, s 109) varnat för en situation där allt blir kultur 
och konsten banaliseras. 
 
Bjerkan (1991) nämner tre tänkbara sätt att värdera kvalitet. Det kunde vara 
verkinterna faktorer som sammanhang, effekt, originalitet och komplexitet, den 
subjektiva upplevelsen eller verkexterna normer. I det sistnämnda fallet finns en 
risk för dogmatism och elitism. Om man istället utgått ifrån den subjektiva upp-
levelsen kan man hamna i ren värdenihilism och bli ”en pådriver, for de krefter i 
samfunnet som ønsker penger og effektivitet som eneste verdimåler” (ibid). Den 
enligt Bjerkan viktigast faktorn när man skall värdera film är filmens relation till 
den så kallade verkligheten. Konst, masskultur och film är bland de språk vi be-
höver för att förstå och förhålla oss till denna verklighet.13 ”Gjennom fiksjonen 
kan vi overskride tilværelsen ved å framstille både det som har hendt, det som 
kunne ha hendt, og det som burde ha hendt.” (ibid) Såväl konstfilmen som den 
kulturindustriella filmen handlar om vår verklighet och kan hjälpa oss med tolk-
ningsmodeller. Den kulturindustriella filmen erbjuder underhållning och bekräft-
ar i normalfallet rådande samhällsordning medan konstfilmen skulle ge en mer 
”sakral transcendens”. Den slutsats Bjerkan drar är att man inte generellt kan 
säga att den ena sortens film är bättre än den andra; filmer skulle helt enkelt 

                                           
12 tillfälliga 
13 Här stöder sig Bjerkan på den franske filosofen Paul Ricoeur. 
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värderas utifrån hur de fyller sin funktion. Till sist skulle det bli en fråga om 
etik: ”Hva uttrykker de om den verden vi er en del av, hvilka verdier og hold-
ninger gis til det de uttryckker noe om. Hvilket menneskebilde konstitueres.” 
(ibid) Det skulle alltså behövas kriterier för att klargöra ”hva man må vurdere 
film, kunst og annen fiksjon i forhold til” (ibid). Här ger Bjerkan ingen ledning 
utan han nöjer sig med att peka på behovet av en etisk diskussion. Han vill dock 
inte fördenskull landa i moralisk dogmatism. 
 
Även With (1991) finner ordet ”kvalitet” problematiskt, men hon menar att det 
ändå är viktigt att finna hållpunkter för en värdering. Kvalitet skulle förknippas 
med det som var bra. Tidigare kopplades kvalitet ofta till materiella egenskaper 
hos olika föremål – resultatet av ett gott hantverk. När det gäller kulturella ut-
trycksformer skulle det symboliska värdet vara helt avgörande för kvalitetsvärd-
eringen. Mål och förutsättningar skiftar. Därför behöver man fråga sig: Kvalitet 
för vem och utifrån vilka kriterier? Vem har bestämt kriterierna och på uppdrag 
av vem och i vilket sammanhang?  
 
En del tar avstånd från tanken på absoluta kvalitetskriterier och menar att kva-
litet enbart skulle ha med mottagarnas individuella upplevelser att göra. Hos re-
ceptionsforskarna intresserar man sig ändå för verket eftersom man kan se det 
”som en struktur av styrningsmekanismer, som skal realiseres hos leseren” 
(With, 1991). Kvalitet skulle också kunna ses som en social konstruktion. Bour-
dieu är en ledande företrädare för den uppfattningen. Enligt With skulle han än-
då inte inta en helt värderelativ position; han vill bara visa att smak varken är 
medfödd eller universell. With menar att smaksociologin sätter kvalitetsvärder-
ingar i ett samhällsperspektiv men att man på så sätt riskerar att tappa bort frågor 
kring populärkulturens ideologi. Och någon hjälp med estetiska kriterier för 
kvalitetsbedömning gives icke. With menar att vi behöver sådana kriterier och 
då inte bara för finkulturen utan också för populärkulturen.14  Hon vill ändå inte 
under några omständigheter ha fastlåsta uppfattningar om vad som är och inte är 
konst. Erfarenheterna från högborgerlig och marxistisk konstsyn skulle vara 
motivet. 
 
 
3.4 Konflikten konst – marknad  
 
Att tillfredsställa marknaden skulle innebära att en producent av performing arts 
utformade sin produktion för att tillgodose önskemål hos någon som disponerar 
resurser som kan bli till inkomster hos producenten. Om detta skulle avvika från 
vad producenten själv skulle vilja producera utifrån konstnärliga utgångspunkter 
föreligger en konflikt mellan konst och marknad. Zimmer (1993, s 401 f) pekar 
                                           
14 Hon påtalar också att många postmodernister hävdar att skillnaderna mellan dessa två kulturer håller på att bli  
mindre. 
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också på faran för att icke vinstdrivande organisationer skulle bli alltför beroen-
de av sina finansiärer. Kolb (2000, s 7 f) menar att producenter av performing 
arts har en svår situation eftersom olika typer av finansiärer har delvis motstrid-
iga önskemål om vad producenten skall göra för pengarna. De samhälleliga an-
slagsgivarna har visat tveksamhet inför att finansiera en traditionell finkultur för 
att i stället efterlysa det som kan attrahera bredare medborgargrupper. Företagen 
har däremot, enligt Kolb, inget emot finkulturen under förutsättning att de får 
något i utbyte. Kolb (op cit, s 98 ff) framhåller också att en konstproducent som 
förlitar sig på andra inkomster än försäljning av produkten blir känslig för på-
tryckningar från olika finansiärer. Påtryckningar kan leda till att man känner sig 
tvingad att utforma produkten på ett sätt man inte önskar. Eftersom de här pro-
ducenterna i allmänhet inte är vinstdrivande skulle det också vara svårare att 
motivera personalen finansiellt, vilket skulle leda till en okänslighet för konsum-
enternas behov. 
 
Redan för ett par decennier sedan framhöll Adizes (1975) att konstproducenter 
inte kunde överleva med mindre än att de kompromissade med sin konstnärliga 
inriktning så att den bättre passade marknaden. För att konsten inte skulle för-
lora sin ifrågasättande betydelse menade Adizes att det behövdes samhälleligt 
stöd.  
 
McLean (1997, s 69) konstaterar att finansiärer förväntar sig att deras övergrip-
ande mål skall återspeglas i ett museums verksamhet. Detta kan leda till om-
prioriteringar. Hon ger exempel på två utställningar om kvinnans historia i USA 
som fick senareläggas på grund av svårigheterna att få fram nödvändig finansi-
ering (op cit, s 71). 
 
En intressant fråga är vilken roll marknadsföringen skall spela inom performing 
arts. För Smeds (1999, s 20 f) är det självklart att marknadsföringen har att sälja 
de produkter som konstnärerna tagit fram. Hon inser att teatern bland annat av 
löneskäl har svårigheter att rekrytera begåvningar och nytänkare inom mark-
nadsföringsområdet. Hon tycks se en mer ”konstnärlig” marknadsföring som en 
framkomlig väg. Hon tycks också vilja göra marknadsföring till ett viktigt om-
råde för den konstnärliga chefen. 

 
marknadsföringens alla uttryck, produkter, trycksaker osv är faktiskt en oskiljbar del av 
den konstnärliga verksamheten. Marknadsföringen borde integreras mera och inte mind-
re med produktionsprocessen. Marknadsföringen borde ta större plats under repetitions-
tiden. Utbytet mellan å ena sidan konstnärernas idéer, visioner, tankar och å andra sidan 
utformarna av informations- och säljmaterial borde vara mycket större. Framförallt bor-
de kontakten vara mindre defensiv och generad. (op cit, s 47) 
 

Här är det uppenbart att Smeds likställer marknadsföring med arbetet mot den 
potentiella publiken. Övriga delar av marknadsföringen bortses helt ifrån. För 
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Smeds stannar marknadsföraren vid att vara konstnärens hantlangare i arbetet ut 
mot publiken. En sådan begränsning skulle knappast attrahera kompetenta mark-
nadsförare. Wetterström (2001, s 291) ser en ökad professionalisering på led-
ningssidan hos konstproducenterna, och hon menar att kultursektorn har närmat 
sig ekonomiska tänkesätt. Det gäller att kunna ”strategiskt hantera kostnadspro-
blematiken” (ibid) och kommunicera väl med finansiärerna. 
 
En del fasar för en marknadsanpassad konst. Alla skräms dock inte av konstens 
eventuella anpassning till marknadens krav. Popkonstens portalgestalt Andy 
Warhol menade att all konst i grunden var kommersiell; skillnaden var bara att 
man marknadsförde sig på olika sätt. När nu konsten ändå blev kommersiell och 
kanske banaliserad så låg det nära till att göra kommersen till en konst. Goda 
affärer skulle rent av vara den bästa konsten, och konst var som all annan varu-
produktion. Förmågan att generera pengar var den tillförlitligaste estetiska vär-
demätaren (Björkegren, 1992, s 35 f). Liknande tankegångar hittar vi hos den 
franske filosofen Lyotard som konstaterar att det saknas estetiska kriterier för att 
fastställa ett konstverks värde. Det enda möjliga skulle då vara att ta fasta på 
konstverkets förmåga att skapa vinster (op cit, s 134). Att en bok, en skiva, en 
film eller en teaterföreställning blev populär skulle vara detsamma som att den 
var bra. 
 
Som redan nämnts är kommersiellt inriktad konst lågt värderad av finkulturellt 
orienterade människor. Bourdieu (1977/1993, s 155) talar om ”en kollektiv för-
nekelse av kommersiella intressen och vinst”. Tydligast blir enligt Bourdieu det-
ta förnekande inom konsthandeln, men han ger också flera exempel från annan 
konstnärlig produktion. Bourdieu (ibid) menar att producenter och säljare av 
konstnärliga produkter som gör kommers i marknadens ögon dömer sig själva 
och därmed förlorar möjligheten att senare ta hem vinster just på grund av brist-
en på vinstintresse. En förutsättning för dessa möjliga framtida vinster är att 
någon under lång tid bygger upp ett symboliskt kapital som i ett senare skede 
skulle kunna växlas till ekonomiskt kapital. Bourdieu hävdar 

 
att de enda av dessa producenter som kan skörda full ”ekonomisk” vinst av sitt symbol-
iska kapital är de som kan rätta sig efter de ”ekonomiska” tvång som finns inbyggda i 
denna oärlighetens ekonomi. (op cit, s 158) 
 

Bourdieu tar också upp två olika sätt att se på framgång. Å ena sidan finns de 
”borgerliga” författarna och deras läsare. Där skulle succé vara en garanti för att 
något var värdefullt, och höga upplagesiffror publiceras för att förstärka succén. 
Å andra sidan finns en annan grupp, dit bland annat avantgardet hör, som ser 
succé som något suspekt och som ”gör asketism i denna världen till en förutsätt-
ning för frälsning i nästa” (op cit, s 211). Här kan investeringar bara ”betala sig 
om de görs utan utsikter till återbetalning” (ibid). 
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3.4.1 Konsten vs publiken och arrangörer  
 
Av det föregående framgår att en viss kluvenhet inför tanken att tjäna marknad-
en tycks finnas. Statens kulturråd (1991, s 29) talar om ”artistisk kvalitet” och 
”publikens smak”. Man redovisar ett fall där en engelsk teatergrupp som spelade 
lättare komedier genom en marknadsundersökning fick reda på att publiken – 
helt oväntat – kunde tänka sig att se en del mer seriösa pjäser. Både publik och 
ensemble fick enligt Kulturrådet på detta sätt uppleva en kvalitetshöjning. Vad 
”artistisk kvalitet” skulle vara säger man dock inget om. I det avseendet torde 
man vara i gott sällskap. Eventuellt kunde innebörden av detta vara att man 
menade att en kvalitetsbedömning helt enkelt skulle ske utifrån andra normer än 
marknadens. 
 
Kolb (2000, s 12 f) menar att de flesta konstproducerande organisationer till-
kommer för att tillhandahålla en produkt som publiken inte vill ha. En konsekv-
ens av detta skulle då bli att producenten blev tvungen att finna och utveckla en 
publik. Om man lyckades med detta skulle man slutligen nå en mognadsnivå där 
det knappast skulle vara möjligt att ytterligare öka publiken. En utväg vore då att 
hitta fram till nya segment. Efter en sådan här mognadsfas skulle, enligt Kolb, 
följa en nedgångsperiod. För att komma ur den måste en revitalisering av pro-
dukten komma till stånd. Den förändringen behöver dock inte nödvändigtvis av-
se kärnprodukten utan det kan lika mycket vara en fråga om det sätt som konst-
produkten presenteras på. Kolb (op cit, 16) förordar någon form av marknads-
undersökning för att se vilka kompromisser som måste till utifrån konsumenter-
nas efterfrågan. Den här kompromissen, menar Kolb (op cit, s 78 f) blir möjlig 
eftersom produkten kan definieras olika av konsumenten och producenten. För 
konsumenten är produkten ett helt paket och många av komponenterna i detta 
kan ändras utan att själva kärnprodukten behöver ändras. Om konstproducenten 
inte är beredd att göra någon förändring måste man, om efterfrågan inte skulle 
vara tillräcklig, kunna förlita sig på någon form av bidrag. 
 
Kolb (2000, s 101) menar vidare att det hos producenter av performing arts kan 
vara intensiva diskussioner inte minst kring repertoarfrågor men att denna dis-
kussion tystnar när man väl kommit till beslut. Då förväntas publiken acceptera 
det man kommit fram till. Om nu inte publiken skulle göra detta ses det ändå 
inte som ett allvarligare problem eftersom man oftast inte är speciellt beroende 
av biljettintäkterna. 
 
I ett tyskt arbete om bildkonstnärer och gallerier (Meyer & Even, 1997) säger 
författarna att konstnären kan se sig själv som målgrupp. Vid uppdragsarbeten 
och vid sponsring skulle konstnären emellertid vara tvungen att acceptera en 
viss efterfrågestyrning. Till en del skulle denna verksamhet kunna finansiera ett 
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friare konstskapande. Dessutom finns enligt Meyer och Even möjlighet att träffa 
sådana överenskommelser att inte vare sig kvalitet eller konstnärens anseende 
skadas. 
 
I en skrift utgiven av Statens kulturråd (1995, s 46) talas i positiva ordalag om 
en ny teaterform som marknadsförs mot näringslivet. Ofta skulle det röra sig om 
inslag i konferensverksamhet. Syftet kunde vara underhållning men också dram-
atisering av ett problem som konferensdeltagarna hade att bearbeta. Kulturrådet 
ser detta som en form av marknadsanpassning. 
 
Gislén (2000, s 26) tar upp arrangörernas svaga ekonomi och menar att den leder 
till att dessa tenderar att prioritera billiga teaterföreställningar. Arrangörerna får 
enligt Gislén oftast betala högre res- och traktamentskostnader för fria grupper 
än för Riksteatern och länsteatrarna. Hon ser en risk för att de fria grupperna 
kommer att utarmas konstnärligt om de aldrig får göra några större uppsättning-
ar. Ytterligare ett problem kan enligt Gislén vara att arrangörerna inte har till-
räcklig kvalitetsmedvetenhet utan väljer amatörteaterföreställningar på grund av 
ett lågt pris. 
 
Martorella (1977) har belyst konsekvenserna av den höga andelen biljettintäkts-
finansiering av de stora operahusen i USA. Hon påvisar att repertoaren blir ett 
uttryck för önskemål hos dem som köper biljetter eller på annat sätt bidrar med 
pengar till verksamheten. Det leder i sin tur till att såväl det moderna som det 
riskfyllda undviks. Repertoaren domineras av 1800-talsverk där ett fåtal kom-
positörer ständigt återkommer. Martorella framhåller vidare att abonnemangs-
publiken står för den dominerande delen av biljettinköpen och att denna grupp är 
konstnärligt extra konservativ. Gruppen skulle också vara speciellt intresserad 
av kända stjärnartister. Martorellas slutsatser blir att de ledande operahusen i 
USA fått en alltmer standardiserad repertoar med fler föreställningar av färre 
produktioner. Nytänkande och risktagande har överlämnats till andra. Den 
konstnärliga utvecklingen skulle begränsas till ljussättning, scenografi och regi. 
 
Kotler och Scheff (1997, s 5) återger ett mer än hundra år gammalt yttrande av 
grundaren och finansiären av Bostons symfoniorkester:  

 
[My purpose] is to pay the bills, to be satisfied with nothing short of perfection, and 
always to remember that we are seeking high art and not money: art came first, then the 
good of the public, and the money must be an after consideration. 
 

Det framgick också att man skulle satsa på musik som grundaren och hans dirig-
enter betraktade som värdefull. 
 
En ledande tysk teaterman, Everding (1990) hävdar att den teaterchef som kan 
visa upp fullsatta salonger inte är en bra teaterchef. Utsålt får man bara genom 
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det insmickrande och för att tillgodose detta behövs inga subventioner. Everding 
menar dock inte att man helt kan bortse från marknaden. Det skulle vara att ar-
beta i ett lufttomt rum, men han tar avstånd från marknadsundersökningar för att 
utröna vad som önskas. Günter (1993), en landsman till Everding och professor i 
marknadsföring, har motsatt uppfattning. Han ser marknadsundersökningar som 
ytterligt angelägna. Han menar dock inte att det skall leda till en renodlat efter-
frågestyrd teater där marknaden får vad den vill ha. Günter betraktar istället 
marknadsundersökningar som ett sätt att utröna vilken konstnärlig produktion 
det är möjligt att få acceptans för hos såväl publik som anslagsgivande huvud-
män: „In vielen Fällen bedeutet es, Axzeptanz zu schaffen für eine Angebotsidee 
künstlerischer Natur.“15 Även Roloff-Momin (1993, s 166 f) ser publiken som 
viktig. Han menar att kulturinstitutioner inte bara måste tänka på konstnärlig 
kvalitet utan också bemöda sig om att knyta publiken till sig. 
 
Litteraturen pekar alltså på att det finns någon form av konflikt mellan det pop-
ulära och det konstnärliga. Det är inte som i vanliga företag där man åtminstone 
i ord säger sig vilja ge kunden vad denne vill ha eller åtminstone är beredd att 
betala för. Snarare uttrycks i konstvärlden en direkt motvilja mot kundanpass-
ning – och de gånger man ändå är beredd att acceptera en kundanpassning så 
skall den vara så liten som möjligt. Självfallet finns det delar av publiken som 
vill konfronteras med konstnärligt intressanta produkter. Även arrangörer kan ha 
sådana ambitioner. Men inte ens i valet mellan flera konstnärligt intressanta lös-
ningar tycks enligt litteraturen publikpreferenser vara något som man tar nämn-
värd hänsyn till. 
 
 
3.4.2 Konsten vs samhälleliga anslagsgivare 
 
Collins och Hand (1996) framhåller att de som förespråkar offentligt stöd till 
teatern framför stöd från sponsorer gör detta utifrån tanken att produktens kvali-
tet skulle försämras om man toge kommersiella hänsyn istället för konstnärliga. 
 
Kolb (2000, s 101) menar att den producent av performing arts som inte utform-
ar sin produkt så att den blir accepterad av publiken istället får förlita sig på att 
bli finansierad genom offentliga anslag. Här skulle enligt Kolb tidigare den så 
kallade armlängdsprincipen ha gällt:  

 
Cultural organisations expected that they should receive the money with no questions 
asked and no advice given. (ibid) 
 

Den här principen var dock inte lika accepterad som tidigare. Anslagsgivarna 
hade numera föreställningar om att man gentemot skattebetalarna var skyldig att 
                                           
15 I många fall betyder det att skaffa acceptans för en utbudsidé av konstnärlig natur. 
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se till att den stödda konsten var av intresse för allmänheten. Kolb (2000, s 101 
ff) säger att konstproducenter numera blir tvungna att visa att produkten inte 
bara är av intresse för välutbildade och höginkomsttagare. Hon menar att det här 
blir än mer accentuerat när det handlar om en producent som vill tillhöra topp-
skiktet inom sitt område. Då skulle producenten bli extra beroende av anslags-
givarna och man landar i en dragkamp mellan producentens önskan om högsta 
tänkbara konstnärliga kvalitet, kanske endast fullt ut förnummen av den mest 
sofistikerade delen av publiken, och anslagsgivarnas önskemål om bred tillgäng-
lighet. Kolb ser en risk för att den konstproducent som tillmötesgår anslagsgiv-
arens önskemål om större tillgänglighet skulle förlora delar av sin gamla publik. 
 
På amerikansk mark finns en påtaglig skepsis mot statlig finansiering av konst. 
Kauffman (1991) ger exempel på att konstmuseer avstår från det konstnärligt in-
tressanta av rädsla för att stöta sig med den anslagsgivande myndigheten. Andra 
exempel ges som också pekar på att den som får stöd känner sig manad att göra 
något politiskt nyttigt i utbyte. Han påminner om ett gammalt talesätt: ”He who 
takes the king's shilling becomes the king's man.” (op cit) Mot argumentet att en 
statlig utmärkelse skulle vara prestigeskapande för en konstnär och därför önsk-
värd framhåller Kauffman att de som bryter ny konstnärlig mark aldrig kommer 
ifråga för något stöd. Ett annat problem som Kauffman lyfter fram är vem som 
skall avgöra vad och vem som skall få stöd. I artikeln talas om att det växt fram 
en byråkrati där medelmåttiga konstnärer sitter med och delar ut belöningar till 
dem som är lika dem själva. Kauffman har vidare svårt att se varför den välbärg-
ade medelklassen skall få sin kulturkonsumtion subventionerad medan arbetar-
klassen och afroamerikanerna själva får betala för den underhållning de upp-
skattar. Hans slutsats är att statligt stöd till konsten inte bör förekomma. 
 
Lewis (1990, s 141) hävdar att estetiken inom den understödda konsten kretsar 
kring producenten-konstnären och produktens ”intrinsic value” Konsumenternas 
behov nonchaleras så länge som möjligt, det vill säga ända tills det blir nödvänd-
igt att sälja det som producerats. Han ser det som okunnighet eller arrogans att 
påstå att denna konstnärliga produkt skulle förbättra människors livskvalitet 
eftersom dessas behov helt kommit i skymundan för konstproducentens egna 
uppfattningar. Efter denna bredsida säger dock Lewis att detta inte betyder att 
konstnärlig produktion behöver vara konsumentorienterad. Experimenterande 
eller innovativa arbeten och arbeten med syfte att bredda deltagandet i 
konstnärlig produktionen skulle kunna ha ett kulturellt värde i sig. Något 
entydigt klargörande av när konsumentorienteringen kan lämnas saknas dock 
hos Lewis. 
 
Bakke (1996) uttalar sig om konsekvenserna av offentlig finansiering. Hon men-
ar att ledningens beaktande av anslagsgivarens önskemål om exempelvis en in-
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riktning på den musik som skapats i det egna landet blir allt svårare att bortse 
ifrån när anslagsberoendet är stort. 
 
I sin bok om museimarknadsföring säger McLean (1997, s 52) att museer kan bli 
utsatta för påverkan från anslagsgivande organ på grund av politiska önskemål. 
Det skulle till och med kunna handla om att lokala myndigheter vill påverka ut-
ställningsprogram (op cit, s 171). Günter (1993) tycks klar över att en teaters an-
slagsgivare kan ha synpunkter på vad som erbjuds och att detta är något som 
teatrar inte kan bortse ifrån. Som nämnts förordar han även när det gäller an-
slagsgivarna marknadsundersökningar för att utröna vad det går att få acceptans 
för. 
 
Litteraturen pekar på risken att konstproducenter låter sig påverkas av anslags-
givande organ. En del menar därför att det offentliga inte skall bidra till konst-
närlig produktion. Andra hävdar istället att anslagsgivare inte får lägga sig i vad 
pengarna används till. Ytterligare andra menar att offentligt stöd till konsten en-
bart är försvarbart om det leder till specifika samhälleliga mål - och det måste 
rimligen innebära en styrning av konsten. I Sverige har sedan 1970-talet den of-
ficiellt uttalade uppfattningen varit att politikerna inte skall bestämma vad konst-
producenterna skall använda sina anslag till. I anslutning till den i inlednings-
kapitlet nämnda ”rötmånadsdebatten” tog exempelvis landets dåvarande utbild-
ningsminister entydig ställning för konstproducenternas frihet i förhållande till 
”mecenater och kommunalråd” (Palme, 1969). 
 
 
3.4.3 Konsten vs sponsorer och välgörare 
 
I en artikel av Roschwalb (1990) diskuteras förhållandet mellan konstproducent-
er och deras finansiärer. Några egentliga slutsatser dras inte utan det blir mer en 
exemplifiering av olika uppfattningar. En museiman menade att nonprofits 
måste fråga sig vem som är intresserad av det man gör och bli mer marknadsin-
riktade. Han tycktes dock inse att det kan finnas risker med detta. Att utnyttja 
marknaden skulle dock inte vara detsamma som att ge upp sina mål eller sitt 
oberoende och tumma på etiska principer. En ledare för en symfoniorkester var 
inte beredd att låta företagen bestämma trots att dessa vill ha mer tillbaka för 
sina långt ifrån obetydliga bidrag. Man tillät till exempel inte reklamskyltar på 
scenen och man betonade att orkestern själv valde musiker och repertoar: ”Our 
music is sacrosanct.” (ibid) I just det här fallet uttryckte orkesterns ledare att det 
var mer problem med de samhälleliga bidragen. Här fanns budskap, visserligen 
inte explicit uttalade, som riktade sig mot den nyare musiken. De samhälleliga 
bidragsgivarna skulle med andra ord ha föredragit mer säkra kort. Flera författ-
are, till exempel von Hohenzollern (1993, s 273) och Raue (1993, s 230 f) på-
pekar faran med att givare av olika slag försöker påverka den stödda verksam-
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heten. Raue tar särskilt upp vänföreningar. Han tycks bagatellisera problemet 
genom att säga att detta vore „die größte denkbare Perversion”16 att verka för 
något som den stödda organisationen inte vill. En tysk forskare, Kostenbader 
(1993, s 331), verksam inom Daimler–Benz framhåller att det privata engage-
manget i samspel med offentlig finansiering stöder frihet och mångfald inom 
kulturen. Han varnar dock för att företagen skall försöka skaffa sig inflytande 
över konstnärlig produktionen eller rent av bedriva kulturpolitik. Turner (1989, s 
12, 45) varnar också sponsorer för att försöka få inflytande över verksamheten. 
Den artistiska integriteten måste få vara intakt. Om exempelvis en sponsrad 
teater spelar ur sponsorns synpunkt olämpliga pjäser kan man naturligtvis dra 
sig ur, men då är det för företaget viktigt att inte ge detta formen av ”en censur-
protest” (ibid). 
 
En del författare berör knappast alls sponsringens avigsidor. Det gäller till ex-
empel Gillies (1996) och Shimp (1999). Colbert, Nantel och Bilodeau (1994) 
konstaterar bara att konstproducenter ofta måste konkurrera om sponsorernas 
pengar. En diskussion av dettas konsekvenser saknas dock hos dem. Grönkvist 
(1985, s 58 ff, 259) diskuterar några av de risker som sponsring skulle kunna 
medföra för sponsrad verksamhet. Hans redovisning kan sammanfattas i följ-
ande punkter: 

 
• försök till styrning  
• risk för självcensur och ökad kommersialisering 
• bidrag från sponsorer kan leda till minskade anslag 
• endast etablerade och välanpassade verksamheter kommer i fråga 
• sponsorns image kan vara skadlig (gäller exempelvis tobaksföretag) 
• vulgarisering  
 

Andreasen (1996) har, trots andra formuleringar, till en del identifierat samma 
risker för nonprofits i samband med avtal om ”cause-related marketing”: 

 
• misslyckade förhandlingar kan innebära att andra inkomstmöjligheter blivit försumma-
de 
• mindre gåvor från andra bidragsgivare 
• minskat handlingsutrymme 
• olämpliga partners (till exempel tobaksföretag eller oetiskt agerande företag) kan för-
sämra imagen för mottagaren 
• för mycket pengar i förhållande till organisationens förmåga 
• beroende av en enskild finansiär 
 

Den första punkten berör det stora arbete som ofta ligger bakom att en organisa-
tion får pengar för något ändamål. Risken att en organisation inom performing 
arts skulle få för mycket pengar torde vara i det närmaste obefintlig. Beroendet 
av en enskild finansiär är däremot ett relevant påpekande. Beroendet kan dels re-
                                           
16 den största tänkbara perversion 
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sultera i att det kan bli svårt att stå emot påtryckningar, dels finns också pro-
blemet med plötsliga inkomstbortfall. Till det sistnämnda återkommer jag något 
längre fram. 
 
I den tidigare nämnda undersökningen av Peeters, Van Den Dorpe och Ver-
linden (1991) framkommer att en representant för de medverkande företagen ut-
tryckt farhågor för att alltför stort intresse för bidrag från sponsorer kunde leda 
till ”a reduction in artistic quality and a 'degeneration' of the arts market”. Detta 
skulle i sin tur kunna leda till att sponsorerna kom att satsa sina pengar på andra 
områden. Lange (1996, s 250) menar att sponsring skulle förstärka en kommers-
ialiseringstendens inom musiken och avslutar sin avhandling med orden: „Die 
gesponserten sind damit nicht mehr nur kulturträger, sondern werden in erster 
Linie zum Imageträger des Sponsors.”17 Arpin (1997) har också insett risken för 
att konstproducenter i sin verksamhet påverkas av bidrag från företagen. Han 
tror dock inte att företagen direkt skulle söka påverka, men deras sökande efter 
det som attraherar en stor publik kunde få indirekta verkningar. Arpin ser ändå 
positivt på sponsring eftersom den kan tillföra kulturen resurser. Inte heller 
Khakee och Lidström (2000) tror att någon direkt påverkan förekommer. Däre-
mot skulle det vara så att sponsorn väljer ett kulturinnehåll framför ett annat. Det 
är det samhällskritiska, det experimentella och sådant som vänder sig till lågin-
komsttagare och nya målgrupper som inte skulle få något från sponsorer. Av den 
enkät som Khakee och Lidström genomfört framkommer att 80 procent av de 
deltagande kulturorganisationerna ansåg att sponsorerna håller sig till det erkän-
da och etablerade. Trots detta menade 68 procent av de undersökta organisation-
erna att innehållet i verksamheten inte påverkades av sponsringen. Inget svar i 
enkäten motsade tanken på den konstnärliga integriteten som mycket viktig. Uti-
från detta menar författarna att kulturorganisationer i samarbetet med sponsorer-
na inte haft något problem med den konstnärliga integriteten. Det är tveksamt 
om man kan göra den tolkningen. Nästan en tredjedel skulle ändå ha upplevt en 
påverkan. Dessutom är det kanske tabu att erkänna en sådan påverkan eftersom 
samtliga betonat vikten av just konstnärlig integritet. Bovaird och Bovaird 
(1997, s 14) menar att risken att någon skulle låta sig påverkas i sin konstnärliga 
frihet sällan diskuteras. De hävdar att problemet antingen inte existerar eller 
också är det så skuldbelagt att man inte ens i privata samtal kan tillstå att det in-
träffat. Författarna kan tänka sig att konstnärerna inte ens själva har insett att de 
har kompromissat med sin konstnärliga ambition. Det här kompromissandet be-
höver inte ske öppet utan genom självcensur och val av säkra projekt. Av Kha-
kees och Lidströms studie framgår ändå att många kulturorganisationer befarar 
att ”benägenheten att välja populära satsningar för att göra sig själva attraktiva 
för marknadens aktörer blir större” (ibid). I samma riktning pekar Gillies (1991, 
s 174 f) rekommendation att sponsringssökande klart och tydligt skall redovisa 

                                           
17 De sponsrade är därmed inte längre bara kulturbärare utan blir i första rummet sponsorns imagebärare. 
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för den tilltänkte sponsorn vad man erbjuder i utbyte för sponsringen. Det kunde 
inte minst vara uppgifter om den målgrupp man kunde tillhandahålla. 
 
Andra finner överhuvudtaget inga problem kring sponsring. En tysk journalist, 
Fiedler-Winter (1993), menar att det inte finns något motsatsförhållande mellan 
konst och kommers. I den svenska debatten på 1970- och 1980-talen framfördes 
på många håll kritik mot företeelsen sponsring. Schultz (1997) hävdar att det på 
1970-talet var politiskt korrekt att hävda att det offentliga skulle stå för finansi-
eringen av samhällets kulturyttringar. Bovaird och Bovaird (1997, s 18) nämner 
att det finns en tendens att den som sponsrar ett evenemang med ett tämligen 
måttligt belopp kunde få äran av att det kommit till stånd trots att skattebetalarna 
fick stå för merparten av kostnaderna. Det fanns också en fruktan att sponsorer-
na skulle kunna komma att styra kulturlivet. Hos Khakee och Lidström (2000) 
framgår att teatern, med hänvisning till den konstnärliga integriteten, skulle vara 
den konstform som mest värjt sig mot sponsring. McLean (1997 s 179) varnar 
för risken att bli alltför beroende av en enskild finansiär och kanske utsättas för 
otillbörlig påverkan. Detta betyder dock inte att bidragsgivarna skall vara utan 
motprestation. Den kunde utgöras av publicitet, inbjudan till förhandsvisningar 
och liknande saker.  
 
Av den tidigare nämnda belgiska studien (Peeters, Van Den Dorpe & Verlinden, 
1991) framgår ändå att många konstproducenter förstår sponsorns krav på utbyte 
av sponsringsaktiviteten. Studien visar också att konkurrensen om sponsors-
pengarna är hård och att åtminstone vissa konstproducenter ser en risk för att 
kommersiellt värde blir viktigare än konstnärligt skapande och att detta skulle 
kunna leda till att konsten inte längre togs på allvar.  
 
Turner (1989, s 12 f) tar upp det vanskliga i att låta sig sponsras av ett tobaksbo-
lag. Andra sponsorer kan bli irriterade, men framförallt kan allmänheten reagera 
negativt. Turner nämner också att det förekommit att skådespelare vägrat delta i 
uppsättningar som fått stöd av tobaksindustrin. Han (op cit, s 44) berör vidare 
risken för vulgarisering genom påträngande sponsringsaktiviteter.  
 
Ett annat problem med sponsringsinsatser jämfört med samhälleliga anslag är 
den relativa kortfristigheten. Därmed skulle enligt Lange (1996, s 250) spons-
ring mer vara att se som en kompletterande finansieringskälla. Liknande tankar 
kommer till uttryck i en artikel av den tyske teatermannen August Everding 
(1990). Han ställer frågan om vad som händer om det sponsrande företaget kom-
mer på obestånd eller om det ändrar sin syn på vad som är värt att sponsra. Inte 
heller Günter (1993) ser sponsring som en lösning för en teaters löpande verk-
samhet. Även Turner (1989, s 12 f) tar upp problemet med kortfristigheten. Han 
menar att sponsring passar bäst för att finansiera speciella arrangemang. Khakee 
och Lidström (2000) tar också upp risken för minskade anslag när konstproduc-
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enten får bidrag från sponsorer. De menar dock att en undersökning av statens 
och kommunernas budgetar inte pekar på detta. Inte heller Bovaird och Bovaird 
(1997, s 16) har funnit att bidragen från sponsorer har skurits ned under 1990-
talets lågkonjunktur. De konstaterar att även de samhälleliga anslagen fluktuerar 
och att företagen även under sämre tider har behov av promotion. 
 
Utifrån litteraturen kan vi se att det finns en oro för att sponsorer direkt eller in-
direkt skall få inflytande över konsten och konstens inriktning. Somliga talar ut-
förligt om hur företagen skall göra för att få så stort utbyte som möjligt av det 
man satsar. Betydligt färre ser på motiv för och konsekvenser av att ta emot bi-
drag eller pengar från sponsorer. 
 
 
3.4.4 Konsten vs personal och oavlönad arbetskraft  
 
Enligt DiMaggio (1987, s 209) har ekonomisk forskning endast i undantagsfall 
gjort gällande att medarbetarna i icke vinstdrivande konstproducerande organ-
isationer använder organisationerna för att uppnå egna mål. Perrow (1986, s 
232) menar annars att detta skulle vara normalt och DiMaggio ser små anled-
ningar till att den här typen av organisation skulle vara ett undantag. DiMaggio 
tror också att det händer att konstnärligt verksamma låter ekonomiska eller egna 
professionella mål påverka det som händer i den konstproducerande organisa-
tion där man verkar. Hart (1973, s 260) exemplifierar med musiker i mindre ork-
estrar som hindrat en konstnärlig uppgradering eller expansion eftersom de 
fruktat att de själva skulle få sluta om kraven steg eller att de skulle tvingas läm-
na något annat arbete om repetitionerna blev mer frekventa. Lyon (1974) har i 
en fallstudie på en mindre teatergrupp visat att ett huvudmål var att erbjuda 
skådespelarna ”opportunities to perform, fellowship and social support, and 
occasions for fun”. Systemet med en fast ensemble skapar en trygghet för skåde-
spelarna men innebär problem vid repertoarvalet. Lyon (1974) framhåller att en 
teaters skådespelare förväntar sig att pjäserna väljs så att alla får stå på scenen. 
Ensemblens sammansättning begränsar då möjligheterna att välja pjäser. Lyon 
menar vidare att en ensemble utan personalomsättning går miste om den injek-
tion som nya deltagare kan innebära. 
 
Enligt Smeds (1999, s 27) är det inte rumsrent att aktivt arbeta för att få göra 
drömroller. Att vilja mer än att ”göra en bra roll i ett intressant sammanhang” 
(ibid) är inte acceptabelt. Möjligen kunde det vara tillåtet att tänka på sig själv 
om man förordade produktioner i litet format. 
 
I avsnitt 3.2.4 ”Personal och oavlönad arbetskraft” tog jag upp problemet med 
de skådespelare som inte fick bekräftelse i sitt arbete på institutionsteatern och 
som givit upp. Smeds (op cit, s 19) säger inte explicit att dessa är hinder för det 
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konstnärliga skapandet, men hon funderar över hur institutionen skall hantera 
dem. Hon ser inga enkla lösningar men tror att en del kan hitta nya uppgifter in-
om institutionen medan andra kan omskola sig till andra yrken. Att tvångsom-
placera någon ser hon emellertid inte som ett sätt att komma till rätta med veder-
börandes frustration. 
 
DiMaggio (1987, s 211) ser en skillnad mellan organisationer som domineras av 
den konstnärliga personalen och de där styrelsen utövar starkt inflytande. I den 
första typen blir det ett betonande av kvalitetsmålen; i den andra blir fokus mer 
på överlevnad. 
 
Hos Gislén (2000, s 22 f) framgår att fria teatergrupper i praktiken inte klarar av 
att kontinuerligt betala avtalsenliga löner och att man dessutom måste permittera 
sin personal under längre eller kortare perioder. De privatekonomiska förhåll-
andena för de anställda är påtagligt bättre på institutionsteatrarna vilket skulle 
kunna påverka de fria gruppernas rekryteringsmöjligheter. Gislén (op cit, s 23) 
menar att det finns en konflikt mellan arbetsmarknadspolitiken och kulturpolit-
iken. Risken är enligt Gislén att arbetsmarknadssatsningar på individnivå kan gå 
före kravet på ett utbud av hög konstnärlig kvalitet. 
 
Kolb (2000, s 99) framhåller att konstproducenter har små budgetar för personal 
och att de därför ofta måste förlita sig på oavlönad arbetskraft. Att hantera sådan 
arbetskraft skulle emellertid kräva mer tid och ansträngning än vad som skulle 
behövas för vanlig personal. Förhållandet att man har ont om pengar skulle ock-
så leda till att man inte kan betala sådana löner att riktigt goda ledare och ad-
ministratörer kan anlitas. 
 
I avsnittet ”personal och oavlönad arbetskraft” framgick att styrelsearbete i non-
profits ofta utförs utan ekonomisk ersättning. Enligt DiMaggio (1987, s 207) 
räcker det inte att styrelsen vill ha virtuositet eftersom det är långt ifrån säkert att 
en icke professionell styrelse förmår att känna igen god kvalitet när den kommer 
i kontakt med den. Arian (1971, s 66) har i sitt arbete om The Philadelphia 
Orchestra” konstaterat att styrelsen där endast bestod av lekmän med begränsade 
kunskaper om musik. Ledande gestalter i styrelsen hade till och med en rent 
negativ inställning till experimenterande och innovation. Martorella (1982, s 141 
f) menar att styrelseledamöterna föredrar bestsellrar eftersom de skulle ge bättre 
biljettförsäljning och ligga i linje med vad bidragsgivare uppskattar. 
 
Hart (1973, s 216 ff) har i en fallstudie avseende ”The Buffalo Philharmonic” 
berättat om en konstnärlig ledare som vid sitt tillträde gått in för att prioritera 
modern musik. Enligt Hart hade han det första året lyckats hålla abonnemangs-
siffrorna uppe. Hart förklarar detta med att publiken var nyfiken på den nye led-
aren. Under ledarens tredje år skedde sedan en markant ökning av abonnemang-
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en. Orsaken till detta var dock inte, vilket DiMaggio (1987, s 207) felaktigt an-
givit, att publiken tagit den nya musiken till sitt hjärta utan snarare en följd av att 
den konstnärlige ledaren, enligt Hart (op cit, s 218) då hade förändrat repertoar-
en i mer traditionell riktning. Hart menar att nedtoningen av det moderna event-
uellt kunde ha ett samband med en omförhandling av den konstnärlige ledarens 
kontrakt. När abonnemangssiffrorna efter ett par år började sjunka berodde detta 
enligt Hart inte på att repertoaren skulle ha varit alltför innovativ utan snarare på 
strukturella förändringar i centrala Buffalo. På ett mer psykologiskt plan fanns 
dock en oro i styrelsen för att ett par konservativt inriktade bidragsgivare ändå 
skulle reagera negativt. Så när den konstnärlige ledaren efter sju år på egen be-
gäran lämnade sin post tror Hart att detta skedde i samförstånd med styrelsen. 
DiMaggios påstående om att den konstnärlige ledaren, trots ökad abonnemangs-
försäljning, fått avsked på grund av den moderna repertoaren synes något för-
hastat, men förvisso tycks han ha tvingats till konstnärliga kompromisser som i 
längden inte fungerade. 
 
 
3.5 Kostnader och rationaliseringar 
 
När det saknas resurser för att genomföra det konstnärligt önskvärda måste någ-
on åtgärd vidtagas. I en brittisk rapport om fundraising inom kultursektorn säger 
Taylor (1995, s 6) att man först försöker sänka kostnaderna, men när detta inte 
längre är möjligt med bibehållen integritet så kan tankarna gå till att öka intäkt-
erna genom exempelvis fundraising. Kostnadssänkningar skulle trots allt ses 
som en mer attraktiv metod än fundraising när det gäller att lösa problemet med 
otillräckliga resurser. 
 
Kostnadssänkningar kan vara av olika slag. När man efter en förändring åstad-
kommer lika mycket som tidigare fast med mindre resurser innebär detta en höj-
ning av den inre effektiviteten. Att göra mer med oförändrade resurser skulle 
också innebära en sådan effektivitetshöjning. I en rapport om avvecklingspro-
blematiken inom den offentliga sektorn talar Anell (1999, s 28) om att man då 
gjort en besparing. När man åstadkommer mindre med mindre resurser skulle 
man istället tala om en nedskärning eller en krympning av verksamheten. När en 
verksamhet helt upphör skulle detta benämnas en avveckling (op cit, s 29). Av-
veckling av verksamheter kan ses som att man frigör resurser för annat som upp-
levs som väsentligare. 
 
Kolb (2000, s 7) framhåller att små producenter utan egen scen alltid varit 
tvungna att välja enkla lösningar. För de stora är det svårare att hitta billiga lös-
ningar så där har man mer inriktat sig på att öka intäkterna. Stora producenter 
har enligt DiMaggio (1983/1986) hög andel fasta kostnader vilket skulle leda till 
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ett undvikande av risker. Den som dessutom har hög andel biljettfinansiering 
blir än försiktigare. 
 
Baumol och Bowen (1966) har pekat på att kostnadsökningen inom performing 
arts inte kan kompenseras fullt ut genom rationaliseringar. Gapinski (1984) säg-
er att det endast finns några få områden där en sådan kompensation är möjlig. 
Specifikt nämner han datorstyrda ljusbord och scenografier samt datoriserad bil-
jetthantering. Här skulle det röra sig om besparingar. Att stryka roller i pjäser 
och ersätta levande musiker med inspelad musik skulle dock, enligt Collins och 
Hand (1996) påtagligt förändra produkten. De ser små möjligheter att sänka 
lönenivåerna och vad som då skulle återstå var en kvalitetssänkning genom åter-
användning av material och kortare repetitionsperioder. Den försämrade kval-
iteten skulle dock, enligt dessa författare, leda till mindre publik och därmed läg-
re intäkter. Här handlar det om att göra mindre med mindre resurser och man 
skulle då närmast ha vad Anell (1999) kallar en nedskärning. Den studerade litt-
eraturen tar däremot inte upp några klara exempel på avvecklingar. Baumol och 
Bowen (1976, s 223 f) ser det som tänkbart att viss ineffektivitet kan åtgärdas, 
men de diskuterar också möjligheten till en viss kvalitetssänkning genom ex-
empelvis kortare repetitionsperioder, mindre kvalificerade medverkande samt 
enklare kostymer och scenografi. En möjlighet vore också sänkta löner för de 
medverkande. 
 
Heilbrun och Gray (1993, s 144 f) tar upp ett antal olika sätt som producenter av 
performing arts kan ta till för att sänka sina kostnader. Här handlar det inte om 
några produktivitetsförbättringar utan det är närmast kvalitetssänkande åtgärder 
av samma slag som Baumol och Bowen redovisat. Ur Heilbrun och Grays text 
kan följande kvalitetssänkande möjligheter till kostnadsbesparing plockas: 

 
• val av pjäser med begränsad ensemble 
• val av pjäser som går att sätta upp med enkel scenografi 
• undvikande av det konstnärligt innovativa och svåra18 
• kortare repetitionstid 
• färre eller lägre betalda solister eller gästartister 
• mindre användning av beställningsverk 
• undvikande av produkter som kräver komplicerad scenografi eller dyrbara kostymer 
• strykning av roller 
• symfoniska konserter ersätts av kammarmusik 
 

En amerikansk avhandlig (Purser, 1987, s 45) tyder på att man åtminstone i 
symfoniska sammanhang ogärna skulle sänka kvaliteten på musikerna eller min-
ska orkesterstorleken. Detta var nämligen vad man skulle satsa på om man fick 
ökade resurser. 
 
                                           
18 Därigenom slipper man också problem på inkomstsidan. 
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Scheff och Kotler (1996a) konstaterar att nonprofit-teatrar inte kan göra som på 
Broadway, nämligen att spela sina produktioner så länge man har publik. Istället 
måste de repetera in flera nya produktioner varje säsong. De stordriftsfördelar 
som kan vinnas genom större salonger eller effektivare administration är också 
marginella. Vissa möjligheter att förlänga säsongen ser Scheff och Kotler dock 
som en väg till ökad produktivitet. De nämner vidare datorisering och ett effekt-
ivare resande genom flyg. Även Felton (1994) talar om en längre säsong och 
säger att man kan erbjuda till exempel sommarkonserter. Hon ser också turné-
verksamhet och ett system med kompletterande produktioner genom att tillskapa 
mindre ensembler ur den stora orkestern som en väg till ökad produktivitet. Att 
bara korta av kontraktstiden för musikerna skulle leda till kortare repetitionstid-
er. En sådan åtgärd eller en minskning av orkesterstorleken vore enligt Felton åt-
gärder som skulle sänka kvaliteten på ett olyckligt sätt. Wetterström (2001) tar 
upp operahusens samarbete kring sina produktioner. Det förekommer såväl köp 
av hela koncept ”inklusive scenografi och uppföranderätter, och ibland till och 
med kostym” (op cit, s 246) som att en iscensättning turnerar mellan flera opera-
hus. 
 
Bennett (1994) anser att teaterns kostnader tenderar att bli fasta så snart man be-
slutat att göra en viss produktion. Heilbrun och Gray (1993, s 117) ser produk-
tionskostnaderna för en säsong som fasta så snart som säsongen har börjat. Även 
Andrist och Palass (1993) menar att de fasta kostnaderna dominerar och att om-
kring 90 procent av teaterbudgeten utgörs av sådana kostnader. Det enklaste 
sättet att spara pengar är enligt deras mening att helt enkelt låta bli att spela någ-
ot. I sin artikel pekar författarna på flera fall av i deras tycke flagrant misshus-
hållning med resurser. Ett exempel var en Wagneruppsättning där de 188 scen-
dräkterna igenomsnitt kostade 5.500 DM. Andrist och Palass menar dock att det 
tyska teaterslöseriet minskat och att detta ersatts av överväganden om huruvida 
det gick att klara sig med enklare lösningar som exempelvis färre dansare eller 
om man rentav kunde vara utan statister. 
 
Smeds (1999, s 16) konstaterar att institutionsteaterns fasta kostnader är för höga 
och att andelen icke-konstnärlig personal också är för hög. Hon fruktar att detta 
skall leda till att teatrarna kommer att göra sig av med sina verkstäder och den 
professionalism som finns där. Hon är mer benägen att skära ned på scenografi-
sidan genom hårdare restriktioner avseende materialkostnader och teknisk kom-
plexitet. Det kunde enligt henne vara en acceptabel nedskärning eftersom det än-
då är skådespelarna som skapar den avgörande effekten. Teaterns fasta kostnad-
er består till stor del av löner. Smeds (op cit, s 46) menar att den konstnärliga 
personalen är något mindre trögrörlig än annan personal. Detta är en anledning 
till att den konstnärliga andelen av personalen har krympt. Ett resultat av detta är 
pjäser med färre medverkande eftersom antalet produktioner ofta är styrt av krav 
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från uppdragsgivarna. I och med att produktionernas antal är oförändrat blir ar-
betet för övriga personalgrupper tämligen opåverkat. (ibid) 
 
Enligt Felton (1994) kan en teater öka sin produktivitet genom att använda sina 
resurser på ett mer effektivt sätt. Ett problem i sammanhanget är då att man sak-
nar en del nödvändig information. Detta kan avhjälpas genom att man inför någ-
on form av budgetsystem där sambandet mellan resurser och utförda aktiviteter 
synliggörs och registreras. Christiansen och Skærbæck (1997) har dock i en fall-
studie på Det kongelige Teater i Köpenhamn19 visat att införandet av ett budget-
system mött mångårigt motstånd från såväl teaterledning som personalen. Man 
menade nämligen att ett sådant system skulle inskränka den konstnärliga frihet-
en. Bland den tekniska personalen fanns dock en del som såg fördelar med det 
diskuterade systemet eftersom den konstnärliga personalens plötsliga inspiration 
kunde göra verkstädernas nedlagda arbete bortkastat och tvinga fram övertidsar-
bete för att klara förändringarna. Delar av den konstnärliga personalen ansåg 
också att scenografernas arbetssätt i onödan fördyrade produktionen. Ett effekt-
ivare arbetssätt kunde istället ha möjliggjort användandet av fler skådespelare el-
ler musiker, men man sade ändå nej till ett timbaserat kalkylsystem. I slutändan, 
efter sjutton års diskuterande, infördes ett mindre avancerat budgetsystem än 
vad man tänkt sig från början. Detta innebar att scenografer och regissörer fick 
sin frihet begränsad medan exempelvis skådespelarnas konstnärliga frihet bibe-
hölls. 
 
I en licentiatuppsats om glaskonstnärer på Kosta Boda har Skeppner och Wal-
fridsson (2000, s 90) inte funnit samma motstånd mot ekonomisk styrning som 
Christiansen och Skærbæck gjorde i sin studie. Författarna ger dock ingen ex-
plicit förklaring till denna skillnad. De för till exempel ingen diskussion om att 
”Det kongelige” är en icke vinstdrivande verksamhet medan Kosta Boda måste 
ge ekonomisk avkastning. Författarna menar att konstnärerna på Kosta Boda är 
klara över  

 
att ekonomiska aspekter är viktiga för företaget …[och] att deras uppdrag är att skapa 
produkter som genom en god försäljning kan möjliggöra att företaget överlever och ut-
vecklas. 
 

Skeppner och Walfridsson har valt att kalla sitt arbete ”Den kalkylerande konst-
nären” för att därigenom poängtera att de här glaskonstnärerna är ekonomiskt 
medvetna och beräknande i sitt arbete och att de förmår att skilja på konst- och 
sortimentsglasverksamhet. Det skulle dock inte handla om ett renodlat företags-
ekonomiskt kalkylerande, men det rör sig ändå om ett ekonomiskt tänkande, 
men det skulle inte innebära att konstnären lät vinstintresset dominera utan det 
blev istället en balans mellan ”dessa två motsägande intressen” (op cit, s 88). 

                                           
19 Man ger föreställningar inom teater, opera och dans. 
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Glaskonstnärerna accepterade alltså en viss ekonomisk styrning men deras 
konstnärliga frihet var ändå viktig och det fanns enligt författarna (op cit, s 90) 
ett visst motstånd mot administrativ styrning genom kvalitetssäkringssystem. 
 
När det gäller sortimentsglaset är konstnärerna kalkylerande på två sätt: de utgår 
från marknadspriset på den tänkta produkten och söker sedan en rationell till-
verkningsmetod där hänsyn tas till enheter per timme, kassation och självkost-
nad. För konstglaset är det annorlunda. Enligt Skeppner och Walfridsson (op cit, 
s 94) är det fyra saker som då är aktuella i konstnärens kalkylerande: 

 
• konstnärligt uttryck 
• värde för sortimentsglaset 
• varumärkesförstärkare 
• idégenererare 
 

Det konstnärliga uttrycket handlar om det konstnären vill få fram med konst-
glaset. Att priset på detta glas blir högt är viktigt för såväl konstnären som före-
taget. Konstnärens position i konstvärlden bestäms enligt Skeppner och Wal-
fridsson av prisnivån och leder till att det går att ta ut högre priser på sortiments-
glaset och att varumärket stärks. Konstglasarbetet kan sedan leda till idéer som 
kan exploateras i sortimentsglastilverkningen. De här resonemangen borde kun-
na kopplas till performing arts. Delar av det man gör där är av mer experimentell 
och sökande karaktär. Man kunde kanske tänka sig att sådan verksamhet genom-
fördes för att höja värdet på den mer standardbetonade produktionen och höja 
producentens anseende. Sådana resonemang ligger dock utanför ramen för ram-
en för Skeppner och Walfridssons arbete. 
 
Adizes (1975) ser experimenterandet som en förutsättning för konstnärlig ut-
veckling. Detta medverkar till att öka kostnaderna för ej vinstdrivande produc-
enter av performing arts eftersom dessa förväntas avstå från försök att upprepa 
succéer från tidigare säsonger. Sökandet efter det nya istället för att följa etabler-
ade trender ökar riskerna och leder till högre kostnader för marknadskommunik-
ation. En svensk teaterkritiker (Ring, 1999) hävdar dock att teatrarna i ökande 
utsträckning lutar sig mot det välkända – ”det gångbara i stället för det djärva”. 
Han talar också om att det som blivit en framgång på en teater genast skulle 
dyka upp på andra teatrar den följande säsongen. Om Ring har rätt skulle trend-
följande vara ett sätt att minska risktagandet, men kanske också kostnaderna för 
marknadskommunikation. 
 
I en utredning på uppdrag av Statens kulturråd menar Gislén (2000, s 8) att de 
pengar som ges till de fria grupperna är otillräckliga i förhållande till vad grupp-
erna planerat för att göra. Hon ser detta som att man ger motstridiga signaler vad 
gäller den konstnärliga friheten.  
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Inom ramen för utredningen genomförde Gislén en enkät som besvarades av 50 
fria teatergrupper. Av de 50 var det 34 som inte kunde betala avtalsenliga löner 
under repetitions- och spelperioderna. Hur man klarade detta varierade, men 
förekommande sätt var stämpling, ideellt arbete, andra arbeten vid sidan av och 
extremt låga löner. De som klarade av att betala avtalsenlig lön (13.100 per 
månad för den som fyllt 24 år) under repetitions- och spelperioderna åstadkom 
detta genom att permittera under mellanperioderna och sommaren. Dessutom 
tog man på sig extrema arbetsbördor eller genomförde till formatet mindre pro-
duktioner än önskat. Gislén finner det märkligt att samhällstödd verksamhet 
”endast ska vara möjlig att genomföra på mer eller mindre avtalsvidriga pre-
misser” (op cit, s 23). Genom att förlita sig på arbetslöshetsersättning blir grupp-
erna också mycket sårbara för förändringar i ersättningsreglerna. Gislén (op cit, 
s 41) är inte främmande för att kulturstödet bara skulle utgå till producenter som 
tillämpade avtalsenliga villkor för samtliga medverkande. 
 
Av Gisléns enkät framkom vidare att barnteaterproducenterna ansåg att smärt-
gränsen var nådd för deras arrangörer och att dessa inte hade råd att köpa stora 
produktioner. För att alls få sälja lade sig därför många grupper på en i förhåll-
ande till sina kostnader för låg prisnivå. Att man satsade på mindre produktioner 
var inte betingat av konstnärliga skäl utan av ekonomiska. Av enkäten hade 
framgått att många av grupperna önskade få göra större produktioner med fler 
medverkande och högre produktionskostnader. (op cit, s 23) Den allmänna löne-
kostnadsökningen hade man i viss mån bemästrat genom de små produktioner-
na. Detta återspeglades i en minskning av antalet årsverken hos de fria grupper-
na. (op cit, s 27) 
 
Gislén menar också att de fria gruppernas dåliga ekonomi resulterat i att man 
inte haft resurser till ”vare sig ordentlig marknadsföring eller långsiktigt publik-
arbete” (op cit, s 26). Det var framförallt annonspriserna som stigit kraftigt. Gis-
lén tycks inte se marknadsföring som en verksamhet med potential att förbättra 
gruppernas ekonomiska situation. Svag ekonomi skulle också leda till att spel-
perioderna hölls så korta som möjligt. Framförallt hos grupper med enbart pro-
jektbidrag skulle detta begränsa lönekostnaderna. Men som Gislén också påpek-
ar kan det bli svårt för publiken att hinna hitta fram till föreställningarna om 
spelperioden är kort. Ett annat sätt att hålla nere kostnaderna var enligt Gislén 
(op cit, s 28) att grupperna avstod från att göra nyinvesteringar trots att turnéut-
rustningen ansågs vara dålig eller rent av mycket dålig. 
 
Lyon (1974) har pekat på att knappa ekonomiska resurser riskerar att påverka 
det estetiska uttrycket på ett negativt sätt. Man har inte råd att anlita de skåde-
spelare, regissörer och andra medverkande som vore önskvärda. Kostnader för 
kostym och rekvisita måste hållas nere och man tvingas använda det man kan 
komma över billigt. Om en teater inte kan betala sina medverkande måste dessa 
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försörja sig på annat sätt vilket påtagligt försämrar repetitionsmöjligheterna. 
Svag ekonomi betyder också begränsningar i pjäsvalet. Den grupp Lyon har 
studerat löste problemet genom att till stor del spela klassiker där det inte längre 
fanns någon upphovsman som skulle ha ersättning. 
 
Till en del tycks gapet mellan kostnader och intäkter inom performing arts kun-
na hanteras genom att arbetsvillkor och ekonomiskt utbyte för dem som verkar 
inom den här sektorn inte följer utvecklingen inom det övriga samhället. Thros-
by (1994) menar att 

 
The realities of labor markets in the arts indicate that performing arts firms may not 
have to match increases in wages generated elsewhere in the economy in order to attract 
or retain an adequate supply of labor. 
 

Throsby konstaterar också att konstnärer har långa arbetsdagar med delvis obe-
talt arbete och att det är vanligt med andra arbeten vid sidan om för att klara för-
sörjningen. 
 
 
3.6 En sammanfattande diskussion av referenramen 
 
Det här avsnittet utgör en sammanfattande diskussion av min teoretiska referens-
ram. Den diskussionen leder fram till ett antal konkreta forskningsfrågor som 
sedan mynnar ut i ett syfte. Forskningsfrågor och syfte presenteras dock först i 
avsnitt 3.7. 
 
En marknad definieras i det här arbetet som alla som disponerar resurser som 
kan bli till inkomster för konstproducenten (exempelvis Kotler, 1980; Kotler & 
Andreasen, 1991; Lovelock & Weinberg, 1988). Flera författare har tankar om 
hur denna marknad skall delas upp i delmarknader (Colbert, Nantel & Bilodeau, 
1994; Gummesson, 1995; McLean, 1997). Utifrån dessa författares resonemang 
har jag identifierat fyra sådana delmarknader: publik och arrangörer, de sam-
hälleliga anslagsgivarna, sponsorer och välgörare samt personal och oavlönad 
arbetskraft. 
 
Jag har redovisat en diskussion om i vilken utsträckning konstproducenter bör 
anpassa sina produkter efter marknadens önskemål. Den allmänna uppfattningen 
bland mina referenser är att sådan anpassning i normalfallet inte bör förekomma. 
Etgar & Ratchford (1975) menar dock att detta inte gäller om det är nödvändigt 
för att få tillräckliga resurser. Adizes (1975) hävdar däremot att man skall ut-
veckla sin publik så att den tar till sig produkten. En del författare vill helt 
plocka bort produkten ur konkurrensmedelsmixen (Colbert, Nantel & Bilodeau, 
1994; Meyer & Even, 1997). Holbrook och Day (1994) diskuterar hur långt 
oviljan mot att ta marknadshänsyn vid produktutformningen kan drivas. Om vad 
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som händer eller bör hända när det inte går att få fram resurser till det man vill 
göra är litteraturen påtagligt tystlåten. Kostnadssänkningar och att vissa delar av 
produktionen anpassas till marknadsönskemål är vägar som trots allt berörs. 
Wetterström (2001, s 291) framhåller dock vikten av att ledningen har goda 
strategier gentemot finansiärerna. 
 
I avsnitt 3.2.1 – 3.2.4 har jag gått igenom vad litteraturen har att säga om vad 
olika delar av en konstproducents marknad kan ha för mål och motiv för att vara 
med och tillhandahålla resurser. Delvis i ett antal rutor, delvis i löpande text har 
jag i det följande sammanfattat det som litteraturöversikten pekat på och också 
angivit författare som tagit upp företeelsen. I rutorna har jag av utrymmesskäl 
inte angivit några årtal. Jag har heller inte redovisat samtliga författare som be-
rört företeelsen, men de viktigaste av mina källor är angivna. 
 

 
Publikens motiv för att konsumera performing arts: 

Underhållning (Kolb, Throsby, Throsby &Withers) 
Personlighetsutveckling och emotionell nytta (Botti, Kolb, Throsby &Withers) 
Kunskaper (Botti)  
Estetiskt utbyte (Bakke) 
Intellektuell stimulans (Kolb, Throsby) 
Status och social nytta (Bakke, Botti, Heilbrun & Gray, Kolb) 

 
 

 
Arrangörens motiv för att visa en viss uppsättning: 

Stor publik (Heilbrun & Gray) 
Lågt pris (Gislén) 
Hjälp med promotion (Colbert et al) 

 
 
Det framgår inte specifikt av litteraturen, men arrangörer torde också vara in-
tresserade av att den publik som kommer till föreställningarna faktiskt blir nöjd i 
ett eller annat avseende. Litteraturen tar heller inte upp att arrangörer kan ha eg-
na mål av till exempel konstnärlig eller politisk karaktär som kan ha betydelse 
vid anordnandet av föreställningar inom performing arts. 
 
 
 
 
 
 
 



3 Referensram och preciserat syfte 

 142

 
Anslagsgivarens krav på utbyte vid stöd till performing arts:  

Positiva effekter för affärslivet (Baumol & Bowen, Radbourne) 
Kompetensvinster för andra branscher (Collins & Hand, Throsby & Withers) 
Image (Baumol & Bowen) 
Nationell och regional identitet (Baumol & Bowen, Mulcahy, Radbourne) 
Kulturarvsbevarande (Baumol & Bowen, Hodsoll, Bakke, Weil) 
Utbildningseffekt (Bakke, Baumol & Bowen, Hodsoll, Vogel) 
Samhällskritik/Stöd för en viss samhällsuppfattning (Martorella, Throsby & 
Withers, Weil) 
Innovation, risktagande och spetskvalitet (Austin-Smith, DiMaggio, Bakke, 
Martorella, Throsby & Withers, Weil) 
Demokratisering, tillgänglighet och samhällelig nytta (Arian, Bakke, Baumol 
& Bowen, Heilbrun & Gray, Hodsoll, Lewis, Mulcahy, Radbourne, Vogel) 
Möjliggöra önskvärda projekt (Hodsoll) 
Internationell förståelse (Throsby) 
Stimulans av den konstnärliga friheten (Austin-Smith) 

 
 
Flertalet av punkterna ovan förutsätter en stor publik för att få fullt genomslag. 
Sammanhängande med detta är kravet på sund ekonomi. (Jämför Bakke, 1996; 
Heilbrun & Gray, 1993) 
 

 
Sponsorns krav på utbyte för att bidra med ekonomiskt stöd:  

Publicitet, uppmärksamhet, kommunikativa mål (Bruhn, Buben, Olkkonen) 
Företagsimage (Allen, Buben, Colbert, Nantel & Bilodeau, Grönkvist, 
Harstad, Hummel, Olkkonen, Peeters et al, Roos & Algotsson, Turgeon & 
Colbert) 
Slippa kritik för snålhet (Grönkvist) 
Erkänsla (Colbert, Nantel & Bilodeau, Yudelson) 
Intressentrelationer – främst samhälle och anställda (Allen, Clark, Harstad, 
Hummel, Olkkonen, Peeters et al, Turgeon & Colbert,) 
Förbättrad varumärkesidentitet (Allen, Turgeon & Colbert) 
Effekter på lokalt näringsliv (Vogel) 
Kontakt med intressant målgrupp (Colbert, Nantel & Bilodeau, Gillies, Har-
stad, Peeters et al) 
Försäljningsökning (Harstad) 
Tillfredsställa personliga intressen, filantropi (Bovaird & Bovaird, Gillies, 
Hansmann, Hummel, Peeters et al, Stenström, Turgeon & Colbert) 

 
 
Till bilden hör också att sponsorer tenderar att undvika sådant som är kontro-
versiellt eller chansartat i något avseende (Grönkvist, 1985; Himmelstein, 1997; 
Peters et al, 1991; Turner, 1989; Wragg, 1994) samtidigt som man är angelägen 
att förknippas med prestigetunga verksamheter (Grönkvist, 1985; Peeters et al, 
1991; Roos & Algotsson, 1996). Jag visade också att sponsringen är att se som 
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en relativt obetydlig finansieringskälla. Det är ovanligt att sponsringslitteraturen 
ägnar mottagaren av sponsring någon uppmärksamhet. Två undantag är Khakee 
och Lidström (2000) samt Kolb (2000). Den viktigaste punkten i båda verken är 
enligt min bedömning betonandet av möjligheten att få sponsorn att finansiera 
specialverksamhet som annars inte skulle kunna genomföras. 
 
Litteratur som behandlar personalönskemål inom konstnärlig verksamhet är 
sparsamt förekommande, men det finns litteratur som behandlar sådana önske-
mål i allmänhet. Självfallet är ekonomisk ersättning av betydelse, men av min 
litteraturöversikt har framgått att andra faktorer skulle vara viktigare än pengar. 
Nedan anges ett antal sådana faktorer som skulle vara relevanta i samhällen av 
vår typ. 
 

 
Personalens önskemål om utbyte av sina arbetsinsatser (enligt 
Elizur et al) 

Intressant arbete 
Bra arbetskamrater 
Bra arbetsledning 
Oberoende 
Användning av den egna kompetensen 
Resultat av arbetet 
Personlig utveckling 
Befordran 

 
 
Jag har också tagit upp förhållandet att vissa förmåner kan vara skattefria för 
den anställde och att det tycks finnas en gråzon där det är oklart om en förmån är 
skattepliktig eller ej (Antonson, 1999). Av likartad karaktär är de tjänstebyten 
som nämns hos Lundberg, Malm och Ronström (2000). 
 
Vad gäller konstnärlig produktion specifikt har Adizes (1975) påpekat att per-
sonlig utveckling ofta är kopplad till ett icke marknadsorienterat experimenter-
ande. Smeds (1999) talar om behovet av bekräftelse men också om möjligheten 
till utveckling. Hon tar även upp behovet av mer ordnade arbetsförhållanden. 
Lyon (1974) tar upp känslan av att tillhöra avantgardet som väsentlig. Hon 
nämner också den för självkänslan väsentliga symboliska betydelsen av att ha 
betalt. Förbättrad privatekonomi och möjlighet att leva på konsten är också 
angelägna saker (till exempel Throsby, 1994). För många konstnärer är det dock 
inte möjligt att försörja sig på enbart konstnärligt arbete (Lyon, 1974; Ringby, 
1995; Wassall & Alper, 1990). 
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Oavlönad arbetskrafts önskemål om utbyte av sina arbetsinsatser 
(enligt Kotler & Scheff, 1997, s 424) 

Självtillfredsställelse 
Altruism 
Kamratskap 
Att få lära sig saker 
Omsorg om en organisation 
Utvecklande av professionella kontakter 
Karriärmöjligheter 
Socialt anseende 
Stolthet  

 
 
Utöver Kotler och Scheffs sammanställning har andra faktorer iakttagits. 
 

 
Mer om den oavlönade arbetskraftens önskemål om utbyte av sina 
arbetsinsatser  

Respektfullt bemötande (McLean) 
Goda arbetsförhållanden (McLean) 
Intresse för produkten (Bruch, Lyon) 
Meningsfull sysselsättning (Lovelock & Weinberg, Lyon) 
Social gemenskap (Lovelock & Weinberg) 
Inflytande över produktens och produktionens utformning (Bruch, Guillet 
de Monthoux) 
Chans till personlig utveckling (Guillet de Monthoux) 
Glädjen i det konstnärliga skapandet (Guillet de Monthoux, Karjalainen, 
Lundberg et al, Lyon) 
Chans att senare kunna försörja sig på konstnärligt arbete (Lyon) 
Erkänsla (Lyon) 

 
 
Så här långt har jag försökt komprimera teorikapitlets genomgång av marknad-
ens krav. När det gäller de konstnärliga kraven är det i viss mån svårare. Svårig-
heten bottnar i att det inte råder enighet om vad som avses med konstnärlig kval-
itet. Det transcendentala kvalitetsbegreppet uppfattas i allmänhet som elitistiskt 
eller rent av dogmatiskt (Jämför Bourdieu, 1979/1994; Dahl, 1995; Wiese, 1990; 
With, 1991). Att göra allt till konst och till konst av lika värde kan dock ses som 
en fara (Jämför Guillet de Monthoux, 1993; Wiese, 1990). Att det knappast är 
möjligt att få acceptans för någon form av objektivt kvalitetsmått på konstnärlig-
het torde ha framgått. Att helt förneka att det skulle finnas en konstnärlig kvali-
tet vid sidan av vad som är kommersiellt gångbart är inte heller en ståndpunkt 
som det är möjligt att nå enighet kring. En del författare tycks förespråka någon 
blandning av olika kriterier. Andra, till exempel Bourdieu (1979/1994) menar att 
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man inte kan bedöma finkultur och populärkultur på samma sätt. Han redovisar 
dock ingen lösning. 
 
En objektiv kvalitetsbestämning förefaller alltså inte möjlig. En receptionsinrikt-
ad bestämning är inte heller aktuell eftersom fokus där ligger på konsumenternas 
uppfattningar. DiMaggios (1987, s 207) mer producentinriktade kvalitetsbe-
grepp med en uppdelning av konstnärlig kvalitet i två delar, graden av innova-
tion och svårighet samt produktionens fulländning (virtuositet, avancerad sceno-
grafi och kostymering) faller också på föreställningen om det möjliga i en ob-
jektiv kvalitetsbestämning. Kanske kunde hans metod emellertid vara av ett visst 
värde om man skulle jämföra konstproducenter med mycket likartad verksam-
het. 
 
Blaug (1976) menar att det borde vara möjligt att diskutera hur mycket bättre 
eller sämre en produktion skulle bli om man disponerade mer respektive mindre 
resurser. Med ett sådant system skulle finansiärerna bättre kunna bedöma kon-
sekvenserna av sina beslut. 
 
Att tillfredsställa marknaden skulle som nämnts innebära att en producent ut-
formar sin produktion för att tillgodose önskemål hos någon som disponerar re-
surser som kan bli till inkomster hos producenten. Om dessa önskemål avviker 
från vad producenten vill producera utifrån konstnärliga utgångspunkter före-
ligger en konflikt mellan konst och marknad. Politiska, kommersiella eller per-
sonliga mål på delar av producentens marknad betraktas inte som konstnärliga 
även om någon skulle benämna dem så. Om exempelvis personalen skulle be-
trakta en produktions potential för samhällsförändring som viktig ser jag detta 
som något som tillfredsställer delmarknaden personal. På liknande sätt ses polit-
ikernas önskemål om regional förankring som ett marknadsmål. Kolb (2000) ser 
också påtagliga risker för att konstproducenten skall utsättas för påtryckningar 
från finansiärerna. I avsnitt 3.4 har också Bourdieus tankar om ett kollektivt för-
nekande av kommersiella intressen inom konstvärlden behandlats. Speciellt in-
tressant var hans exempel på hur man kunde betrakta framgång inom olika 
grupper: för borgerligheten var succé det främsta framgångskriteriet medan 
avantgardet rentav såg framgång som något suspekt (Bourdieu, 1977/1993). 
 
Av avsnitt 3.4.1 framgår att det i konstsammanhang brukar ses som suspekt att 
tjäna publikmarknaden. Eventuellt kunde, enligt Meyer och Even (1997), en viss 
efterfrågestyrning accepteras om syftet var att finansiera ett friare konstskap-
ande. Konsekvenserna av publik- och arrangörsberoende skulle enligt Martorella 
(1977) bli en standardiserad repertoar med fler föreställningar av färre produk-
tioner. Anlitandet av artister med stjärnstatus skulle öka. Även Everding (1990) 
varnar för att ett ökat publikberoende skulle leda en insmickrande teater. Günter 
(1993) kan visserligen tänka sig marknadsundersökningar, men då inte som ett 
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sätt att efterfrågestyra teatern utan som något som kan visa vad det går att få ac-
ceptans för. Kolb (2000) konstaterar att det egentligen inte är något större fin-
ansiellt problem om publiken sviker eftersom biljettintäkterna svarar för en så 
liten del av producentens intäkter. För de fria grupperna är det problem att sälja 
föreställningar till arrangörer med svag ekonomi, och man tvingas därför pro-
ducera lågbudgetuppsättningar vilket kan leda till konstnärlig utarmning (Gislén, 
2000). Konferensteater som riktar sig till mer penningstarka köpare är en möjlig 
väg, men här krävs kompromisser. Detta kan finansiera ett annat friare konstnär-
ligt skapande (Meyer & Even, 1997; Statens kulturråd, 1995). 
 
Av det följande avsnittet (3.4.2) framgår att det finns en risk att anslagsgivande 
organ påverkar den konstnärliga produktionen. Det kan enligt Kauffman (1991) 
ske indirekt genom att konstproducenten är rädd för att stöta sig med anslagsgiv-
aren. Även Bakke (1996) tar upp risken för att anslagsgivarens önskemål om ex-
empelvis regional eller nationell inriktning kan bli svåra att bortse ifrån. McLean 
(1997) varnar för rent politisk styrning. Det uttrycks också en tveksamhet inför 
det rimliga i att samhället skall subventionera det den välbärgade medelklassen 
vill ha (Kauffman, 1991). Lewis (1990) hävdar att offentliga subventioner leder 
till en favorisering av producentönskemål på bekostnad av vad publiken vill ha. 
 
En del författare ser inga problem med en omfattande sponsringverksamhet. 
Ytterligare andra berör överhuvudtaget inte de eventuella problemen. Ett stort 
antal författare har dock tagit upp tänkbara negativa effekter av sponsring och ett 
mer benefikt stöd. Det genomgående är en oro för att någon bidragsgivare skulle 
försöka påverka den stödda verksamheten. En sådan påverkan kan fungera indir-
ekt i och med att konstproducenter utformar sin produktion på ett sådant sätt att 
bidragsgivarna skulle bli intresserade. Andra avigsidor som redovisas i avsnitt 
3.4.3 redovisas nedan. Eftersom ett stort antal författare har berört flera av 
punkterna har jag för överskådlighetens skull valt att inte ange några författar-
namn. 

 
 
Risker med bidrag från sponsorer och välgörare  

risk för självcensur och ökad kommersialisering 
bidrag från sponsorer kan leda till minskade anslag 
endast etablerade och välanpassade verksamheter kommer i fråga 
sponsorns image kan vara skadlig (gäller exempelvis tobaksföretag) 
vulgarisering och risk för att produkten blir mindre attraktiv för olika delar 
av marknaden 
beroende av enskild finansiär 
fundraising är tidsödande och kostnadskrävande 
kortfristighet 
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Av avsnittet om konsten versus personal och oavlönad arbetskraft (3.4.4) har 
framgått att det är oklart i vilken utsträckning privata mål påverkar den konst-
producerande organisationens verksamhet (DiMaggio, 1987; Hart, 1973; Lyon, 
1974; Smeds, 1999). Fria gruppers svårighet att betala samma löner som institu-
tionerna kan skapa rekryteringssvårigheter vilket i sin tur kan leda till att konst-
närliga mål inte kan uppfyllas (Gislén, 2000). Konstproducenter har också gen-
erellt svårt att rekrytera duktiga administratörer vilket kan påverka förutsättning-
arna för den konstnärliga produktionen negativt (Kolb, 2000). Styrelseledamöter 
är ofta lekmän och begriper sig inte på konst eller har en konservativ konstsyn 
(Arian, 1971; DiMaggio, 1987; Hart, 1973) eller vill se en prioritering av best-
sellers (Martorella, 1982). 
 
I avsnitt 3.5 konstateras att man inom performing arts har svårt att kompensera 
kostnadsökningar genom rationaliseringar (Baumol & Bowen, 1966) Vissa möj-
ligheter till rationaliseringar eller besparingar finns ändå genom datorisering 
(Gapinski, 1984) och förlängning av säsongerna (Felton, 1994; Scheff & Kotler, 
1996a).  
 
Kostnadssänkningar eller nedskärningar som skulle resultera i lägre kvalitet 
nämns också: kortare repetitionstider, mindre kvalificerade medarbetare, enklare 
kostym och scenografi (Baumol & Bowen, 1992; Heilbrun & Gray, 1993), pro-
duktioner med färre medverkande (Gislén, 2000; Heilbrun & Gray, 1993; 
Purser, 1987), inspelad musik och strykningar i rollistan (Collins & Hand, 
1996), användning av ej upphovsmannaskyddade klassiker (Lyon, 1974), låga 
löner och dåliga arbetsvillkor (Gislén, 2000; Throsby, 1994) och avstående från 
experimenterande (Adizes, 1975). Att skjuta upp investeringar i föråldrad turné-
utrustning (Gislén, 2000). kan drabba både personalen och den konstnärliga ut-
formningen. Att skära i marknadsföringen är ett sätt att minska kostnaderna 
(Gislén), men det är tveksamt om man klart inser att detta också resulterar i läg-
re intäkter.  
 
Den höga andelen fasta kostnader är ett problem och problemet är allvarligast på 
de stora institutionerna (DiMaggio, 1983/1986; Kolb, 2000; Smeds, 1999). Lön-
erna utgör i sin tur en stor del av de fasta kostnaderna och här kan skådespelar-
lönerna ses som de minst fasta lönekostnaderna (Smeds, 1999). Alla kostnader 
blir fasta efter produktionsbeslutet (Bennett, 1994) eller när en säsong har börjat 
(Heilbrun & Gray, 1993). Ett drastiskt, men samtidigt effektivt, sätt att sänka 
kostnader är att låta bli att spela (Andrist & Palass, 1993). Budgetsystem kan 
möjliggöra produktivitetsökningar (Christiansen & Skærbæck, 1997; Felton, 
1994; Skeppner & Walfridsson, 2000). 
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Med detta har jag sammanfattat min teoretiska referensram. I det följande av-
snittet kommer jag att föra en kort diskussion om utgångspunkterna för studie II 
för att slutligen landa i forskningsfrågor och syfte. 
 
 
3.7 Det preciserade syftet 
 
Avhandlingsarbetet inleddes med en studie av repertoararbetet på Norrbottens-
teatern (studie I). Tanken med den studien var att jag bland annat skulle kunna 
följa de kvalitetsöverväganden som gjordes på teatern och se hur konflikter 
mellan konstens och marknadens krav hanterades. Så blev det nu inte eftersom 
kvalitet knappast diskuterades och den tänkta konflikten förblev osynlig. I en 
diskussion av min första studie menar Smeds (1999) att frågan om kvalitet skul-
le ha varit underförstådd på repertoarmötena. Om hon har rätt kan min metod att 
närvara som observatör på ett stort antal möten kanske upplevas som tämligen 
meningslös. Jag ser det dock inte så. Bara insikten att man inte explicit diskuter-
ar kvalitet är värdefull. Enligt Smeds skedde de här kvalitetsdiskussionerna hela 
tiden, men längs informella kanaler. Smeds ger stöd för tanken på en konflikt 
mellan konst och marknad eller uttryckt i hennes terminologi ”motsättningen 
mellan säljbarhet och konstnärligt värde” (op cit, s 44). Vid sidan av studie I har 
en omfattande litteraturöversikt kommit till stånd. Jag har med hjälp av den visat 
vilka motiv aktörerna på de olika delmarknaderna kan ha och vad de konstnär-
liga kraven kan innebära. Nästa steg var att se vad litteraturen hade att säga om 
konflikten mellan konstnärliga mål och vad delmarknaderna önskade. Teori-
översikten avslutades med ett resonemang kring ett alternativ till resursanskaff-
ning, nämligen kostnadssänkningar. 
 
Redan i kapitel 1 framhöll jag att mitt arbete hade fokus på resursanskaffningens 
inverkan på konstnärlig produktion inom performing arts. 
 
För att kunna ta hänsyn till önskemål på en marknad måste man ha en uppfatt-
ning om dessa önskemål. En sådan uppfattning behöver inte stämma överens 
med det marknaden faktiskt önskar. Och bara för att en producent tror sig veta 
vad marknaden vill ha leder inte detta automatiskt till att producenten försöker 
tillgodose de antagna önskemålen. Det kan nämligen finnas önskemål som kan 
stå i strid med vad andra delmarknader önskar. Dessutom kan konstnärliga över-
väganden lägga hinder i vägen. Min första forskningsfråga blir: 
 

1. Hur upplever producenter inom performing arts marknadens förvänt-
ningar? 

 
Den första frågan syftar till en viss teoriutveckling. Nästa fråga gäller överväg-
anden kring den i studie I tämligen osynliga konstnärliga kvaliteten. Att en kval-
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itetsdiskussion ändå tycks föras på något sätt har framgått av min teorigenom-
gång. Däremot är det oklart hur detta rent praktiskt går till. Den andra frågan, 
som för mig främst är av empiriskt intresse, blir: 
 

2. Hur kommer konstnärliga överväganden till uttryck inom performing 
arts? 

 
När det senare visar sig finnas en bristande överensstämmelse mellan marknad-
ens vilja att ställa upp med resurser och vad konstproducenten önskar producera 
så måste åtminstone någon av parterna kompromissa. En sådan kompromiss kan 
bestå i en anpassning till vad man vet eller tror att någon del av marknaden vill 
ha. Om producenten inte kan eller vill göra en sådan anpassning kan istället re-
sursbehovet minskas genom kostnadssänkningar. Den tredje frågan, som syftar 
till teoriutveckling, blir: 
 

3. Hur förhåller sig producenter inom performing arts till marknadens 
krav? 

 
Syftet med den fortsatta delen av avhandlingen är att bidra till ökad kunskap om 
konflikten mellan det konstnärliga och marknadsönskemålen. 
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4 Vetenskapligt synsätt och metod 
 
 
Inom ramen för den här avhandlingen har som nämnts två empiriska studier 
blivit gjorda. Den första av dessa har tidigare presenterats i en licentiatuppsats 
(Wahlberg, 1997). Den finns också redovisad i komprimerad form i avhandling-
ens andra kapitel. Där har jag redogjort för hur jag rent praktiskt metodmässigt 
gått till väga i den studien. Det här kapitlet kommer att dels behandla studie II, 
dels ge ett samlat och mer teoretiskt grepp på avhandlingens allmänna metod-
överväganden.  
 
 
4.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
En väsentlig skillnad mellan de i avhandlingen ingående studierna är att studie I 
är av induktiv karaktär medan studie II i princip tar avstamp i litteraturen och 
därigenom får en mer deduktiv inriktning. 
 
Studie I kan i praktiken sägas vara av förstudiekaraktär. När jag påbörjade mitt 
forskningsprojekt hade jag också en tämligen vag föreställning om en konflikt 
mellan det konstnärligt önskvärda och det ekonomiskt möjliga. Rent praktiskt 
hade jag själv upplevt denna konflikt under min tid i Luleå teaterförening. Vissa 
uppsättningar ansåg vi i styrelsen oss tvungna att välja bort av rädsla för att 
undergräva föreningens ekonomi. Den vetenskapliga litteraturen om repertoar-
arbete inom performing arts var påtagligt mager och blev inte heller någon 
egentlig utgångspunkt för min forskning.  
 
För att inte riskera att filtrera bort väsentliga aspekter på problemområdet valde 
jag att gå in i arbetet utan en på förhand alltför insnävad syftesformulering eller 
fastlåst design. Enligt Lincoln och Guba (1985, s 208 ff) skulle ett sådant synsätt 
vara gemensamt för ”grounded theory” och det som författarna benämner ”the 
naturalistic paradigm”. Frenckner (1986, s 20) har också hävdat att traditionella 
kriterier för syftesprecisering och metodval vid ”måldiffus” forskning skulle 
omöjliggöra mycken väsentlig forskning. Istället skulle man med emfas kräva 
”att forskaren beskriver sin egen väg genom blindskären” (ibid). Med den ut-
gångspunkten satte jag igång utifrån preliminära och tämligen vagt formulerade 
forskningsfrågor baserade på den förförståelse jag hade inom problemområdet.  
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Lincoln & Guba (1985) framhåller att ett karaktäristikum för ”the naturalistic 
paradigm” är ett avståndstagande från bruket av a prioriteori. Glaser och Strauss 
(1967, s 37) vill inte heller att forskaren skall börja i litteraturen. Även Alvesson 
och Sköldberg (1994, s 72) ser risker med alltför mycken kunskap på ett område 
eftersom den skulle kunna begränsa kreativiteten. De menar att en lösning kunde 
vara att starta med en snabb översikt av litteraturen på ett område. Därigenom 
skulle forskaren inte lika lätt hamna ”i ’naiv empiricism’ eller common sense-
tolkningar” (ibid). Att läsa brett istället för på djupet kunde enligt Alvesson och 
Sköldberg vara en utväg. Också Patton (1990, s 163) pekar på riskerna med att 
börja med en litteraturöversikt. Den kunde skapa bias i forskarens tänkande och 
minska dennes öppenhet inför det som dök upp på fältet. Han förespråkar så-
lunda att litteraturöversikten göres först efter det empiriska arbetet. Som ett 
alternativ menar Patton att litteraturöversikten och det empiriska arbetet får pågå 
samtidigt. Den lösningen valde jag för studie I. Parallellt med det empiriska stu-
diet på Norrbottensteatern sökte jag sålunda litteratur inom problemområdet. 
Genom växlingen mellan de empiriska och de teoretiska studierna ökade min 
förförståelse och därur växte mer precisa frågeställningar fram vilka efter hand 
också kom att styra mitt empiriska arbete. De ursprungliga forskningsfrågorna 
var emellertid, som nämnts, baserade på den förförståelse jag hade med mig in i 
studien och inte en frukt av teoretiska studier. I studie II var litteraturöversikten i 
princip färdig när det empiriska arbetet påbörjades. Senare har dock vissa kom-
pletteringar blivit gjorda. 
 
I praktiken kan också, åtminstone enligt en del forskare, induktiva och deduktiva 
ansatser kombineras (Patton, 1990, s 45 f och 194). Den av mig antagna kon-
flikten mellan konstens och marknadens krav kunde också sägas vara ett sådant 
deduktivt inslag i en i övrigt induktiv miljö. Den litteratur som studerades i sam-
band med studie I har annars inte använts för att få fram forskningsfrågor baser-
ade på ett explicit teoretiskt ramverk. I den induktiva ansatsen utgår man istället 
från specifika observationer och strävar mot allmänna mönster. (op cit, s 44) I 
studie I använde jag främst litteraturen för att öka min förförståelse, men det 
handlade också om att hitta begrepp för att kunna diskutera konstens värld med 
företagsekonomernas språk. Inför studie II valde jag den ovan nämnda utväg 
som redovisats av Alvesson och Sköldberg: att läsa brett istället för att gå på 
djupet. Därigenom ökades min förförståelse, men litteraturen hjälpte mig också 
att ställa relevanta forskningsfrågor. 
 
I min avhandling har jag försökt lyfta fram arbetets initialt induktiva karaktär 
genom att presentera studie I utan någon egentlig teoriöversikt. I avhandlingens 
tredje kapitel följer sedan som en utgångspunkt för studie II vad tidigare forsk-
ning kunde bidra med. I slutet av det tredje kapitlets teoriöversikt redovisas 
sedan de preciserade forskningsfrågor som växt fram i symbiosen mellan teorin 
och de empiriska rönen från studie I. 



4 Vetenskapligt synsätt och metod 

 152

 
I studie II är alltså inte längre ansatsen induktiv utan deduktiv. Förklaringen till 
detta är till en del den förskjutning av problemområdet som ägt rum mellan de 
två studierna. I båda studierna finns konflikten mellan konst och marknad med 
som en väsentlig komponent. Den första studien var tämligen snävt inriktad på 
teaterns repertoararbete. I studie II handlar det däremot inte längre om bara re-
pertoararbete utan om hur resursanskaffningen påverkar produktionen inom per-
forming arts. I detta ligger också konflikten mellan konst och marknad. Kring 
den konflikten finns faktiskt betydligt mer litteratur än vad som finns om just re-
pertoararbetet. 
 
 
4.2 Min förförståelse 
 
Innan jag går vidare och beskriver forskningsarbetets uppläggning vill jag ge en 
översiktlig bild av mitt eget förhållande till problemområdet och hur detta för-
hållande skulle kunna tänkas ha påverkat forskningsprocessen. Detta initiala för-
hållande till problemområdet kan kallas förförståelse. I det här avsnittet kommer 
jag att dels allmänt beröra begreppet förförståelse, dels precisera min egen. 
 
Vi kan inte förstå utan att ha förstått. Innebörden av detta påstående är närmast 
tanken att vi måste ha någon form av förförståelse för att kunna få igång den 
process som skall öka vår förståelse. Ödman (1979, s 81) talar om att en rudi-
mentär förförståelse kan räcka. Han ser inte bara förförståelsen som ”ett inbyggt 
minne” utan också som något som hjälper oss i vårt sökande: ”utan förförståelse 
inget problem och inget som kan ge ledtrådar” (ibid). 
 
Det har redan framgått att Norrbottensteatern var den miljö där mitt empiriska 
material för studie I hämtades. Man kan kalla Norrbottensteatern för ”min em-
piriska verklighet”. Begreppet verklighet innebär olika saker för olika forskare. 
En analytiskt inriktad forskare ser ”en av oss oberoende verklighet” (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s 97). Jag tror dock inte på möjligheten att fastställa en enda ob-
jektiv och sann bild av verkligheten. Jag kan inte heller se att en helt förutsätt-
ningslös tolkning skulle vara tänkbar. Vi förstår verkligheten utifrån det vi redan 
tyckt oss förstå. Men när vi ökat vår förståelse omtolkar vi vår verklighet. Vi når 
en förförståelse på en högre nivå. Man brukar tala om en hermeneutisk spiral 
(Ödman, 1979, s 82 ff). Enligt Ödman (ibid) kan dock förståelsen gå i cirkel, i 
en ond cirkel, där förförståelsen fungerar som ett filter som endast släpper igen-
om teoribekräftande data.  
 
För att vi skall kunna värdera en annan människas tolkning är det viktigt att kän-
na till den människans utgångspunkter. Det kan till exempel vara betydelsefullt 
att veta vem som initierat eller rent av finansierat ett forskningsprojekt. Förmod-
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ligen blir vinklingen av ett problem delvis beroende av finansiärens önskemål 
eller så får man finansiellt stöd utifrån den vinkling man valt. Man kan vidare 
tänka sig att en forskare som arbetat en längre tid i näringslivet inte bara har en 
god insikt i hur företag fungerar utan också en del förutfattade meningar om hur 
saker ligger till. En sådan forskare har ändå helt säkert nytta av sin erfarenhet. 
Den ger honom access till information och hjälper honom att snabbt tolka det 
han ser. Det finns dock en risk att han inte lägger märke till allt därför att han 
väntar sig, eller rent av vill, att det skall vara på ett visst sätt1. Det är dock inte 
bara praktisk erfarenhet som har betydelse. Även utbildning påverkar. En före-
tagsekonom ser kanske andra saker än en litteraturvetare eller en sociolog. Ingen 
av dessas seende är dock definitionsmässigt överlägset. Man kan säga att vi gen-
om tidigare erfarenheter skaffar oss vad hermeneutiskt inriktade forskare kallar 
”en förförståelse”.  
 
Jag ser det därför som angeläget att en forskare presenterar de faktorer som har 
betydelse för forskarens upplevelse av sanning eller verklighet. Läsaren av ett 
vetenskapligt verk behöver den informationen för att kunna ta ställning till hur 
han i sin tur skall tolka det framlagda arbetet. Patton (1990, s 472 f) ser det som 
en fråga om trovärdighet för forskaren. Ödman (1979, s 99) menar att man bara 
behöver presentera sig själv när en självbeskrivning har ”betydelse för mottagar-
ens förståelse av det behandlade problemet”. Min uppfattning är emellertid att 
det inom företagsekonomin, åtminstone när ett stort mått av tolkning ingår, är 
angeläget med någon form av beskrivning av förförståelsen. 
 
Till en persons förförståelse hör som nämnts inte bara praktisk erfarenhet utan 
även det man tillägnat sig genom teoretiska studier. Här nämner jag bara min ut-
bildning i stort; min konkreta kännedom om för mitt forskningsprojekt relevant 
teori har redovisats i kapitel 3 ”Referensram och preciserat syfte”. 
 
Min egen förförståelse i övrigt kan då beskrivas på följande sätt. Jag fick under 
1960-talet min grundläggande ekonomutbildning på Handelshögskolan i Stock-
holm. Först skaffade jag mig den utbildning som krävdes för att bli auktoriserad 
revisor. Sedan ledde mitt politiska intresse in mig på den offentliga sektorns 
ekonomi, och jag avslutade mina studier på Handelshögskolan med en licentiat-
kurs med inriktning mot offentlig förvaltning.  
 
Efter ett par års arbete på bland annat finansavdelningen i Stockholms stad ge-
nomgick jag lärarutbildning. För snart 30 år sedan kom jag till gymnasiet i Luleå 
som lektor i företagsekonomi och förvaltning. Efter något år började jag studera 
idéhistoria. Detta återuppväckte mitt intresse för humaniora och blev inledning-
                                           
1 Gummesson (1988, s 56 f) varnar för blockerande förförståelse och använder metaforen ”Procrustesvetenskap” 
för att etikettera en vetenskap som låter etablerade teorier, begrepp och modeller styra vad man ser. Hans varning 
avser dock inte praktikerns eventuellt blockerande förförståelse utan akademikerns. 
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en till studier som i princip räckte till två filosofie kandidatexamina inom i 
huvudsak humanistiska ämnen, främst svenska och klassiska språk. I min lärar-
gärning gled jag efterhand över till de klassiska språken. Jag var också verksam 
som politiker på gräsrotsnivå, bland annat i kulturnämnden, och som facklig för-
troendeman. Idag har jag emellertid varken politiska eller fackliga uppdrag. Jag 
är inte heller medlem i något politiskt parti. 
 
För omkring tio år sedan kändes tiden mogen för ett återvändande till Mater 
Economia och det akademiska husets forskningsmöjligheter. Humaniora i vid 
bemärkelse är dock fortfarande ett stort intresse och en stor del av min fritid äg-
nas åt att ta del av olika former av performing arts. De senaste 35 åren har jag 
till exempel sett omkring tusen teaterföreställningar. Denna erfarenhet i kombi-
nation med min humanistiska utbildning bör generellt ha underlättat kontakterna 
med folk inom branschen. Förhållandet att jag där har vänner och mer ytligt be-
kanta torde också ha varit ett plus när det gällt att få access till relevant informa-
tion.  
 
Jag har också erfarenhet av inköpsverksamhet. Som ledamot i kulturnämnder 
har jag deltagit i beslut om ekonomiskt stöd till kulturlivet. Under min tid som 
svensklärare på gymnasieskolan ingick jag i den grupp som hade direkt inflyt-
ande över skolans inköp av teater. I samband med skolledarvikariat har jag ock-
så fattat formella inköpsbeslut. Jag har under några år tillhört styrelsen för Luleå 
Teaterförening och var under verksamhetsåret 1993/1994 föreningens ordför-
ande. Den föreningen arbetar på ideell basis med att arrangera teaterföreställ-
ningar. I stort går det till så att man med hjälp av kommunala anslag köper in fö-
reställningar från Riksteatern och andra teatrar. Föreningen sköter sedan de 
praktiska arrangemangen kring föreställningarna. Under min ordförandetid gen-
omfördes merparten av teaterföreningens föreställningar på Norrbottensteatern 
och detta med hjälp av teaterns personal. Eftersom detta samarbete med teatern 
till stor del hanterades av mig under mitt ordförandeår fick, eller förstärkte, jag 
en del värdefulla kontakter. Under hösten 1994 lämnade jag styrelsen då jag inte 
delade huvudmännens2 negativa inställning till ett intensifierat samarbete med 
Norrbottensteatern. Vidare bör nämnas att jag har en svägerska som är skåde-
spelerska på den teatern. Utöver detta finns inom mina fallstudieorganisationer 
många personer som jag varit bekant med i tio till femton år eller mer. Vid sidan 
av min svägerska hade jag, när jag påbörjade mitt forskningsarbete, inga av 
mina närmaste vänner inom de studerade organisationerna. Det bör också näm-
nas att jag redan tidigare gjort en mer begränsad studie av en av fallstudieorgani-
sationerna. Den studien (Wahlberg, 1992) avsåg den fria teatergruppen Teater 
Scratch och hur man där lade upp sitt repertoararbete och resonerade kring be-
greppet kvalitet. 
                                           
2 Det rör sig om ett stort antal folkrörelseorganisationer i Luleå. Som exempel kan nämnas fackliga organisation-
er, socialdemokratiska stadsdelsföreningar och pensionärsorganisationer. 
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När man går in och gör studier i organisationer där man från början vet en del 
och har kontakter finns alltid risk för bias genom filtrerande förförståelse. Gen-
om att jag själv varit observant för biasrisken under undersökningen borde de 
värsta fallgroparna ha undvikits. Eftersom jag öppet redovisat mina kopplingar 
till de studerade organisationerna blir det också lättare för läsaren av mitt arbete 
att ta ställning till materialets trovärdighet. 
 
4.3 Övergripande synpunkter på metodvalet 
 
Att göra empiriska studier innebär att man på något sätt skall fånga in och förstå 
den så kallade verkligheten. Min utgångspunkt har som nämnts varit att det inte 
är möjligt att fastställa en enda objektiv och sann bild av denna. Verkligheten 
upplevs olika av olika aktörer. Man brukar tala om aktörssynsätt och om verk-
ligheten som en social konstruktion. Jag menar också att den exakthet som kvan-
titativt inriktade forskare presenterar bara till en del är sann. Om man verkligen 
vill förstå ett skeende och människors agerande och utgångspunkter i detta ske-
ende är min övertygelse att man måste använda sig av andra vägar än den statist-
iska analysen. Solli (1991) belyser detta när han talar om ett metodsynsätt som 
förutsätter en dialog mellan respondent och forskare: 

 
Det förefaller vara det enda sättet att komma bakom den fasad av klyschor som en 
forskare möter när känsliga och komplicerade frågor ställs. Samtidigt är det viktigt att 
respondenten ges möjlighet att reagera på forskarens tolkningar, de kan ju trots allt 
bygga på missförstånd. (op cit, s 53) 
 

En kvalitativt inriktad forskare måste vara mycket noggrann med att ange hur en 
studie genomförts för att en läsare av hans rapport inte skall vara utlämnad åt 
forskarens godtycke. Begreppet reliabilitet får också en delvis ny innebörd i den 
här typen av forskning3. Genom att författaren öppet och ärligt redovisar en 
mängd uppgifter kan läsaren själv ta ställning till materialets och tolkningens 
trovärdighet. En konsekvens av detta blir en viss mångordighet. Ett problem i 
sammanhanget är att forskaren med hänsyn till de medverkande inte alltid kan 
röja en informatörs identitet. Detta är förklaringen till att informella samtal4 ej 
förtecknats i uppsatsen. Jag har dock inte sett någon anledning att hemlighålla 
vilka personer jag intervjuat. I själva uppsatsen har jag dock strävat efter att tona 
ner de intervjuades identitet och där så varit möjligt endast angivit min informa-
törs funktion, inte vederbörandes namn. Vissa uppgifter har dessutom varit av 
sådan karaktär att jag fått förbinda mig att inte föra dem vidare. Det gäller 
främst känsliga uppgifter om enskilda personer. Jag har också i några fall på eg-
                                           
3 För Yin (1994, s 36) handlar inte reliabiliteten om att göra fler nya fallstudier; det är samma studie som skall 
kunna upprepas och leda till samma resultat. I studien måste sålunda noggrant visas hur arbetet gått till. Han re-
kommenderar fallstudieprotokoll och fallstudiedatabaser. 
4 Begreppet ”informellt samtal” diskuteras längre fram i detta avsnitt. 
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et initiativ avstått från att publicera uppgifter som skulle kunna skada enskilda 
personer eller organisationer. 
 
Att det finns många forskningsfrågor inom samhällsvetenskapen som kan vara 
väl lämpade för enkätundersökningar är helt klart. Enkäter kan också vara ett 
komplement till information som samlats in på annat sätt. Jag är dock tveksam 
inför enkätens värde när man söker djupgående förståelse för komplicerade pro-
cesser. Vid sidan av medvetna felsvar är det stor risk att man inte får svar på de 
frågor man avsett att ställa. Svarspersonen tolkar frågorna efter sina utgångs-
punkter och vilka de är kommer aldrig fram. I mitt empiriska arbete har jag där-
för inte använt mig av enkäter.  
 
Intervjun ger visserligen en större flexibilitet än enkäten, men även här finns 
problem. Den intervjuade kan medvetet lämna felaktiga eller ofullständiga upp-
gifter. Extra besvärande är det när de felaktiga uppgifterna berör väsentligheter. 
Van Maanen (1979) har också hävdat att ”people lie about the things that matter 
most to them”. Man kan vidare säga ett och göra ett annat utan att medvetet för-
vränga fakta. Det finns ofta en ambition hos den som svarar ”att svara rätt” eller 
beskriva verkligheten som man önskade att den skulle vara. Den intervjuade kan 
själv vara felinformerad eller rent av omedveten om vissa aspekter av den situa-
tion vederbörande befinner sig i. (op cit). Svar, som i något av de här avseende-
na är oriktiga, kan vara intressanta, men forskaren kan inte nöja sig med dem när 
det gäller att beskriva ett skeende. Till en del har jag försökt hantera detta gen-
om kontrollfrågor. Att fråga flera personer om samma sak har varit en annan väg 
att få skydd mot desinformation. Ibland har jag också kunnat utnyttja min förför-
ståelse för att få bekräftat att jag inte blev systematiskt förd bakom ljuset. Några 
gånger har jag också använt mig av en teknik där jag formulerat frågor som an-
tydde att jag faktiskt visste något som jag i själva verket inte alls visste utan bara 
anade intuitivt. Det kunde vara frågor som inleddes med: ”Om jag förstått saken 
rätt så …” eller ”Jag hörde något om att …” Självfallet finns en risk att frågor av 
det här slaget kan ha en styrande effekt, men jag har använt tekniken med för-
siktighet. Några gånger har jag på det här sättet fått väsentliga upplysningar som 
det sedan varit möjligt att ställa mer normala frågor kring. Mitt urval av intervju-
personer tog sin början i en ledande gestalt inom respektive organisation. I 
studie II talar jag om huvudinformatörer. Utifrån den personen har jag sedan, 
med hjälp av en slags snöbollsteknik (Jämför Denzin, 1989, s 73), hittat fram till 
andra personer lämpliga att intervjua. Att intervjua ”rätt” personer är av helt av-
görande betydelse för värdet av de gjorda intervjuerna. 
 
Vid sidan av de formella intervjuerna har jag använt mig av det informella sam-
talet.5 Här rör det sig om tämligen oförberedda och ostrukturerade pratstunder 
                                           
5 Termen samtal används bland annat av Swedner (1978, s 222). Han säger att det är ”uppenbart att deltagarob-
servation ofta till stor del består i att föra serier av samtal med de personer som lever i en viss social miljö” 
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med personer i eller utanför de studerade fallen. Genom de informella samtalen 
har jag fått hjälp att tolka det jag annars hade haft svårt att förstå. I viss mån har 
också informationen påverkat vilka personer jag kommit att intervjua och vilka 
frågor jag sedan ställt under de formella intervjuerna. 
 
Intervjuer utgör en väsentlig datainsamlingsmetod i såväl studie I som i studie 
II. I den första studien kom intervjuer inte minst till användning i arbetets inled-
ningsfas och var då av uttalat explorativ karaktär. I det fortsatta arbetet med stu-
die I använde jag dock i första hand observation. I början var jag inte helt klar 
över hur mina observationer skulle genomföras och än mindre tolkas. För en 
hermeneutiskt inriktad forskare torde detta vara normalt (Andersson, 1981; 
Ödman, 1979, s 18 ff). Gummesson (1988, s 143) menar att medan positivister-
na har en generellt tillämpbar metod så måste hermeneutikerna utforma en met-
odik för varje fall. Han förefaller emellertid mer positivt inställd till att precisera 
kriterier på god forskning än andra hermeneutiskt inriktade forskare. När han 
(op cit, s 147 ff) sedan i punktform presenterar sina kvalitetskrav blir de dock så 
allmänna att man knappast kan sätta sig och följa dem rakt upp och ned. Där-
emot borde de kunna användas för att kontrollera att man inte förbisett något 
väsentligt. 
 
Observation kan ibland ge forskaren en intuitiv uppfattning om konflikter och 
icke uttalade förhållanden eller rent av sådant som man inte öppet redovisat för 
forskaren. Jag gör mig dock inga illusioner om att allt som skett skulle ha öppet 
redovisats för mig eller att jag ens förmått se sådant som var tämligen klart för 
den som hörde hemma där det skedde. Lagercrantz (1995, s 172), som gjort en 
studie på Stockholms stadsteater, nämner också att hon förstått att samtal cens-
urerats då hon varit i närheten. Sådant är svårt att hantera. På Norrbottensteatern 
reducerades dock problemet åtminstone delvis genom den långa observationstid-
en. 
 
Observation som forskningsmetod har dock en stor avigsida: den är tidskrävan-
de. Allt kan inte heller observeras utan ett urval måste ske. Risken finns att 
forskaren missar väsentliga delar av ett skeende. I studie I blev min lösning på 
problemet att närvara vid vissa typer av sammanträden som förmodades vara 
speciellt informationstäta. I studie II har användandet av observationer varit av 
begränsad omfattning och mer givit mig en allmän förståelse för verksamheten i 
mina fall. Jag har sålunda sett teaterföreställningar och lyssnat på konserter. 
Dessutom har jag fått tillfälle att se några av de lokaler som disponerats. 
 
Ett annat problem med observationer är att observatören genom sin närvaro mer 
eller mindre påverkar det studerade förloppet (Lundahl & Skärvad, 1982, s 79 ff; 
                                                                                                                                    
(ibid). I engelskspråkig litteratur förekommer uttrycket ”the informal conversational interview” (Patton, 1990, s 
280). 
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Patton, 1990, 473 ff). Dold observation och låg interaktion skulle ha minskat 
detta problem. Någon praktisk möjlighet till dold observation fanns knappast i 
studie I. Redan från början var jag dock klar över att min forskarroll skulle vara 
av det passiva slaget, det vill säga låginteraktiv. Min observation var alltså öpp-
en även om jag hade ambitionen att uppträda så att de närvarande inte skulle 
tänka på att jag fanns hos dem. Jag är dock medveten om att man som observa-
tör, trots diskretion, riskerar att påverka den process man studerar. Risken torde 
dock ha minskat efterhand som man kom att se mig som ett naturligt inslag. Ob-
servatören själv påverkas också av de observerade. Antropologerna brukar tala 
om att forskaren riskerar att ”go native”6, det vill säga blir så delaktig i den stud-
erade miljön att man inte längre förmår att betrakta den neutralt. Risken blir 
självfallet störst vid sammanhängande observation under lång tid. I studie I på-
gick visserligen observationen under lång tid, men merparten av tiden tillbring-
ades ändå inte i den studerade organisationen. I studie II var inte observationen 
av så ingående karaktär att den rimligen kunde tänkas påverka något skeende. 
 
Observation kan vidare vara otillräcklig när man vill komma åt bakomliggande 
faktorer. Observationen i studie I gav ibland upphov till intuitiva aningar om ej 
öppet uttalade förhållanden. I kompletterande intervjuer och informella samtal 
gavs emellertid möjlighet att spinna vidare på de intuitiva trådändarna från ob-
servationen. Genom intervjuerna och samtalen fick jag också hjälp att tolka det 
jag inte ansett mig fullt ut förstå.  
 
Vid sidan av intervjuer och observation har jag i viss utsträckning använt mig av 
olika dokument, som protokoll eller dylikt. Därigenom har en ibland ofullständ-
ig bild kunnat kompletteras. Inte minst redovisningsmaterial har varit betydelse-
fullt i studie II. I andra fall har det mer handlat om att kontrollera sådant som 
nått forskaren på andra vägar. Jag har haft som ambition att ge en fyllig och 
mångsidig bild av förhållanden och skeenden. Där så varit möjligt har jag därför 
låtit flera röster belysa en och samma företeelse. Dessa åtgärder utgör en form 
av triangulering i Denzins (op cit, s 234–247) anda. 
 
Båda mina empiriska studier är att betrakta som fallstudier. Enligt Valdelin 
(1974) är en fallstudie en empirisk undersökning som kännetecknas av att ett få-
tal undersökningsobjekt studeras intensivt i en naturlig, det vill säga icke-mani-
pulerad, process. Yin (1994, s 13) definierar fallstudien som en empirisk studie 
där ett samtida fenomen studeras i sitt eget sammanhang och där gränserna mell-
an fenomen och kontext är diffusa. Han beklagar att det än så länge saknas en 
”kodifierad” design för fallstudier (op cit, s 19). Enligt Yin skulle också flera 
källor till vetande användas. I mitt fall skulle det i studie I främst innebära en 
kombination av observation, intervjuer och informella samtal samt i mer be-

                                           
6 Se till exempel Lincoln och Guba (1985, s 108)! 
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gränsad omfattning dokument. I studie II har det istället främst rört sig om inter-
vjuer med sammanlagt tjugo personer, men även ett visst studium av dokument 
har förekommit. Vidare kan en begränsad observation sägas ha skett bland annat 
i och med att jag under år 2000 sett och hört ett till tre framföranden av produk-
tioner gjorda av vart och ett av mina fall. 
 
Eftersom resursanskaffningens inverkan på produktionen inom performing arts 
knappast kan sägas vara uttömmande belyst i litteraturen gav jag min studie en 
explorativ inriktning; trots detta fanns även såväl deskriptiva som förklarande 
ambitioner. Att åstadkomma förståelse kan ses som en grundläggande ambition 
från min sida. I valet mellan en hårt strukturerad forskningsdesign av det slag 
som Yin (1994) förespråkar och den lösare struktur som bland annat Lincoln och 
Guba (1985) samt Patton (1990) önskar valde jag det senare alternativet. Jag 
gick alltså inte in i studien med, utifrån existerande teori, klart formulerade pre-
liminära hypoteser7 som sedan med en mer eller mindre fast metod konfrontera-
des med den empiriska verkligheten. Istället närmade jag mig mina fall något 
mer förutsättningslöst. Mina båda studier är vidare som nämnts till dominerande 
del av kvalitativ karaktär även om vissa kvantitativa inslag finns. Det kan också 
påpekas att jag inte varit ute efter att pröva giltigheten av befintlig teori. Det 
handlar istället närmast om explorativa studier med strävan mot teoriutveckling 
och förståelse. 
 
 
4.4 Val av studieobjekt 
 
Studie I avsåg repertoararbetet på Norrbottensteatern. Motiven för valet av 
studieobjekt var främst praktiska. Eftersom jag avsåg att följa en teaters reper-
toararbete under lång tid och var tvungen att, utan stora kostnader, ha möjlighet 
att vara på den studerade teatern ett par gånger i veckan under mer än ett år så 
var endast teatrar i Luleå tänkbara. Vid sidan av Norrbottensteatern fanns när jag 
påbörjade min studie endast två fria grupper, men de var avsevärt mindre än 
länsteatern och saknade den uppdelning i olika personalkategorier som är karak-
teristisk för litet större teatrar. I en tidigare studie (Wahlberg, 1992) har i någon 
mån belysts hur repertoaren fastställdes i en av dessa fria grupper, Teater 
Scratch. Processen där föreföll då tämligen okomplicerad och flexibel. Eftersom 
i stort sett inga människor utanför gruppen kontrakterades kunde man relativt 
enkelt göra ändringar i den långsiktiga repertoarplanen. Välkända regissörer 
måste annars kontaktas upp till tre år i förväg. Det kan dock redan här påpekas 
att Teater Scratch ingår som ett av mina fall i Studie II. I den andra fria gruppen 
var situationen så kritisk att det mest föreföll att handla om att försöka klara 
överlevnaden (Bekymmer för ..., 1994). Den teatergruppen hann sedan under 

                                           
7 Yin (op cit, s 20 f) talar om propositions. 
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den studerade perioden också med såväl en nedläggning som en återuppstånd-
else (Ridån ned ..., 1994; Lule stass tillbaka ..., 1995). Endast Norrbottensteatern 
tycktes sålunda erbjuda ett mer långsiktigt repertoararbete med stort och varierat 
pjäsutbud. 
 
Eftersom jag i studie II avsåg att se på konstnärlig produktion i ett litet bredare 
perspektiv, nämligen på resursanskaffningens inverkan på produktion inom per-
forming arts, behövdes också en bredare empirisk bas. Jag valde sålunda ett an-
tal relativt begränsade fall för att belysa olika former av teater- och musikverk-
samhet. Inom dessa två grupper tog jag upp fall som förmodades vara varandra 
olika i åtminstone något väsentligt avseende. Först presenterar jag kortfattat de 
valda fallen och anger vad jag ville belysa med respektive fall. Därefter ger jag i 
figur 4.1 en mer samlad bild av mina fall. Fallen i studie II benämns A-D. Ge-
mensamt för dessa fall var en koppling till Luleå. Detta kan ses som en fördel 
eftersom kontexten därigenom blev mer enhetlig. 
 
Studie I avsåg alltså en institutionsteater: Norrbottensteatern. Teatern grundades 
1967 som landets första länsteater. Karaktäristiskt var den över nittioprocentiga 
anslagsfinansieringen och en relativt klar vinkling mot ”finkultur” eller ”seriös 
kultur”. Budgetomslutningen låg 1994 på drygt 30 miljoner kronor. Antalet an-
ställda låg då på omkring 65 årsverken. En utförligare presentation av detta fall 
har redovisats i kapitel 2.8 
 
Fall A var en så kallad fri teatergrupp, Teater Scratch, som arbetat professionellt 
sedan 1987 efter två år på amatörbasis. Gruppen fanns i Luleå och hade länge 
bestått av omkring tio fast anställda personer. De ekonomiska problemen var på-
tagliga och man hade, låga löner till trots, tvingats till återkommande permitter-
ingar. För Teater Scratch var det livsviktigt att hitta köpare till det man produc-
erade, men även för den här teatergruppen var anslagen från stat, kommun och 
landsting nödvändiga för verksamheten. Hälften av inkomsterna kom därifrån. 
Fallet var i sin egenskap av fri grupp en intressant kontrast till den tidigare stud-
erade Norrbottensteatern.9 
 
Fall B var en tämligen löst organiserad teatergrupp benämnd ”Krokodilbrottar-
na”. Gruppen var knuten till en konstnärlig ledare som också var den som tagit 
initiativ till verksamheten vid starten våren 1997. Gruppen hade producerat åtta 
uppsättningar. De medverkande skiftade beroende på den kompetens som be-
hövdes för den aktuella produktionen, men det fanns en återkommande kärna av 
medverkande. Den konstnärlige ledaren var den ende som var kontinuerligt 
verksam för gruppen. Hans arbete hade dock ofta varit oavlönat. Pengar till 

                                           
8 Uppgifter om Norrbottensteatern finns också på http://www.norrbottensteatern.bd.se [4 november 2001]. 
9 Uppgifter om Teater Scratch finns på http://www.scratch.bd.se/ [4 november 2001]. 
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verksamheten erhölls främst i form av projektbidrag från Kulturrådet, Norrbott-
ens läns landsting och Luleå kommun. Gruppens uppsättningar, med inriktning 
mot performance och multikonst, var tämligen spektakulära och man ville se sig 
som konstnärliga förnyare. Fallet var intressant eftersom gruppen var en renodl-
ad produktionsgrupp utan fast anställda och där de medverkande endast fick be-
talt per föreställning. Intressant var också att de medverkande endast kunde få en 
del av sin försörjning från arbetet med Krokodilbrottarna.10 
 
Fall C var Luleå Orkesterförening. Föreningen som grundades 1934 spelade 
symfoniska verk. Orkestermedlemmarna var inte anställda i orkestern utan med-
verkade i princip på sin fritid. Många av medlemmarna hade dock musik som 
huvudsysselsättning. En del var lärare inom ungdomsskolan eller på Musikhög-
skolan i Piteå. Andra studerade på Musikhögskolan. Alla medlemmar var dock 
inte yrkesmusiker eller blivande sådana: bland medlemmarna fanns exempelvis 
såväl lovande grundskoleelever som en pensionerad bankdirektör och en präst. 
Årligen gjorde man tre produktioner. Repetitionerna inför dessa skedde en gång 
i veckan under ledning av en professionell dirigent, som sedan ledde orkestern 
under de offentliga konserterna. Till dessa konserter hyrde man in solister vilka 
också var med och repeterade dagen före de offentliga konserterna. Det här fall-
et sågs som intressant på grund av sin blandning mellan oavlönade arbetsinsatser 
och yrkesverksamhet. Sponsringens och biljettförsäljningens betydelse antogs 
också vara karaktäristisk.11 
 
Fall D var en person (Ess) som ägnade en betydande del av sitt liv åt konstnärlig 
produktion. Han var musiker och kunde kanske benämnas spelman, men den eti-
ketten vore inte helt rättvisande eftersom Ess dessutom var författare. Till bilden 
hörde också att Ess var civilingenjör med arbete på Vägverket i Luleå. Han 
fungerade som en slags informell ledare för gruppen J.P. Nyströms12. Gruppen 
som bildades i Malmberget för mer än tjugo år sedan spelade främst folkmusik 
och hade givit ut flera skivor. Man hade samarbetat med Cullbergbaletten och 
spelat vid Riksdagens öppnande. Under hösten 2000 var man med på världsut-
ställningen i Hannover och gjorde där nio spelningar. Det hade också gjorts två 
teveprogram om gruppen.13 Gruppen var inte verksam på heltid, men inför 
gruppens tjugoårsjubileum tog medlemmarna under ett år ledigt från sina ordin-
arie arbeten för att satsa fullt ut på musiken. Ess hade tidigare medverkat i Luleå 

                                           
10 Krokodilbrottarna har ingen hemsida, men delar av verksamheten kan ändå hittas på Internet. En av uppsätt-
ningarna finns beskriven på http://www.kiruna.se/~kh/katf/frieriet/frieriet.html [4 november 2001]och ett inte 
helt aktuellt porträtt av den konstnärlige ledaren finns på http://www.barnenspolarbibliotek.com/rudehill.htm [4 
november 2001]. 
11 Ytterligare uppgifter om Luleå Orkesterförening finns på http://distans.lulea.se/orkesterforeningen/ [4 novem-
ber 2001]. 
12 Uppgifter om J.P. Nyströms finns på www.algonet.se/~jpn-ork/ [3 november 2001]. 
13  Det senare av dessa var ett 40 minuter långt program som hette ”J.P. Nyströms”. Det sändes första gången i 
SVT 1 den 9 januari 1999. 
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Orkesterförening. Han spelade också regelbundet med en musiker som även han 
valt ett annat civilt arbete, nämligen fotografens. Som författare hade Ess bland 
annat skrivit dramatik. Fall D var intressant eftersom det antogs kunna belysa 
fenomenet att någon som skulle kunna leva på sin konst ändå valde att inte göra 
det. 
 
I figur 4.1 har jag gjort en sammanställning som visar vad som tänktes vara ka-
raktäristiskt för de olika fallen. Jag säger tänktes därför att jag ursprungligen inte 
säkert visste hur det förhöll sig i alla avseenden. Frågetecknen i figuren betyder 
att jag, innan jag genomförde min empiriska studie, inte hade någon som helst 
idé om hur det förhöll sig i det aktuella avseendet. Det visade sig sedan också att 
några av mina förmodanden åtminstone delvis var felaktiga. Av sammanställ-
ningen framgår att de fem fallen antogs skilja sig åt i åtminstone något väsentligt 
avseende. Att fallen var knutna till Luleå ser jag inte som något påtagligt pro-
blem eftersom jag inte varit ute efter att undersöka eventuella skillnader mellan 
centrum och periferi eller mellan olika typer av orter. Dessutom ligger det ett 
värde i att den geografiska kontexten var enhetlig. Luleålokaliseringen var också 
fördelaktig ur såväl tids- som kostnadssynpunkt. En svaghet med urvalet kunde 
möjligen vara att det saknades fall med en mer renodlad ”kändisstämpel”. Den 
eventuella bristen synes dock vara försvarbar eftersom forskningsfrågorna inte 
var inriktade mot ”kändisskapets” möjliga konsekvenser. Dessutom skulle det 
kunnat bli extra besvärligt att få access till information som inte var tillrättalagd 
för att stämma med ”kändisens” önskade image. ”Kändisar” kan förmodligen 
också vara fångar i sin egen myt och oförmögna att se bortom den. 
 
    Fallens benämning 
   

Aspekter 
I 

Norrbottens-
teatern 

II:A 
Teater 
Scratch 

II:B 
Krokodil-
brottarna 

II:C 
Luleå Ork-

esterförening 

II:D 
Ess 

 Musik/Teater T/(M) T/(M) M/T M M 
 Finkultur/Populärkultur F/(P) F/P  F/P F F/P 
 Non-profit/Profit N N N N ? 
 Fritidssysselsättning/ 

Yrkesverksamhet 
 

Y 
 

Y 
 

Y 
 

F/Y  
 

F/Y  
 Anslagsberoende ja delvis ja delvis delvis 
 Publikberoende delvis ja delvis ja delvis 
 Arrangörsberoende delvis ja ? nej ja 
 Sponsorsberoende nej nej delvis ja ? 
 

Figur 4:1 Förmodade karaktäristika för de fem fallen 
 
I figuren förkortas teater T och musik M. Om något står inom parentes betyder 
detta att företeelsen endast delvis förmodades vara aktuell. N står för non-profit. 
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Y och F står för yrkesverksamhet respektive fritidssysselsättning. Mina förmod-
anden om fallen visade sig stämma relativt bra. Följande avvikelser kan dock 
noteras för studie II. 
 

Fall A: Teater Scratch var åtminstone inte kortsiktigt beroende av publik. 
Anslagsberoendet var något större än förmodat. 

Fall B: Krokodilbrottarna var mer inriktade mot finkultur än förmodat och 
sponsring förekom i princip inte. Kortsiktigt var man inte beroende 
av att få publik. Däremot var arrangörsberoendet mer påtagligt. 

Fall C: Luleå Orkesterförening avvek inte nämnvärt från det som förmod-
ats. 

Fall D: Ess var inte beroende av vare sig sponsorer eller anslagsgivare. För 
honom rörde det sig formellt om vinstdrivande verksamhet; i prakt-
iken var det dock knappast så att vinsten var ledstjärnan för det han 
gjorde.  

 
 
4.5 Metodologisk uppläggning av studie II 
 
Jag har i föregående avsnitt redogjort för urvalet av fall för de båda studierna. 
Det här avsnittet kommer att behandla det som i metodhänseende var specifikt 
för studie II. Den studien avsåg främst förhållanden under åren 1999 och 2000, 
men någon absolut gräns bakåt fanns inte utan när för forskningsfrågorna relev-
ant information avsåg tidigare perioder togs även denna med. Däremot har jag 
inte beaktat vad som inträffat efter utgången av år 2000. Informationen har huv-
udsakligen insamlats under hösten 2000. Två intervjuer kunde emellertid inte 
genomföras förrän i januari 2001. Dessutom tillkom viss kompletterande in-
formation senare under våren. 
 
Att i de fyra nya fallen arbeta med långvarig observation på det sätt som skedde 
på Norrbottensteatern framstod inte som rimligt vare sig med tanke på svårighet-
en att komma åt specifik information eller tidsåtgången. Jag använde mig därför 
istället av intervjuer och började med att intervjua en ledande gestalt inom vart 
och ett av mina fall. Dessa personer utgör alltså mina huvudinformatörer. Uti-
från min förförståelse och dessa intervjuer framkom vilka ytterligare personer 
som var lämpliga att intervjua. Under samtliga intervjuer gjordes noggranna an-
teckningar. Dessutom bandades alla intervjuer utom en där den intervjuade 
ogärna ville bli bandad. Den enda nackdelen med att jag inte fick någon band-
upptagning från den intervjun var att mina citat inte kunnat bli lika ordagranna. 
Tre av mina informatörer fick av geografiska skäl intervjuas per telefon, men de 
övriga har jag träffat personligen i samband med intervjuerna. Så fort som möj-
ligt efter det att en intervju var avslutad gick jag igenom anteckningarna och 
gjorde en första sammanställning av vad som framkommit: Med denna utskrift 
framför mig lyssnade jag av bandet och kompletterade det skrivna med det som 
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bandavlyssningen givit. Om något trots detta kvarstod som oklart eller ofull-
ständigt togs en förnyad kontakt med intervjupersonen. I allmänhet har dessa 
förnyade kontakter tagits via e-post, men även telefon har kommit till använd-
ning. Vad gällde materialet från mina huvudinformatörer fick var och en av dem 
läsa vad jag skrivit utifrån just deras intervju. Därmed kunde en del oklarheter 
och felaktigheter undvikas. Någon motsvarande granskning av de kompletteran-
de intervjuerna bedömdes inte vara lika väsentlig och har därför inte genomförts. 
Det bör också nämnas att en huvudinformatör efter att ha uttryckt oro för mitt 
skrivande fått läsa igenom en i princip färdig version av det fall där vederbör-
ande var inblandad. 
 
I fall A var den konstnärlige ledaren min huvudinformatör. I fallet har han kall-
ats ”verksamhetsledaren”. En orsak till detta var att min huvudinformatör i fall 
B benämndes just ”den konstnärlige ledaren”. Intervjun med verksamhetsledar-
en följdes upp med en intervju med en person som bland annat handhade det 
ekonomiska. Hon kallas i fallet ”administratören”. Dessutom intervjuades ytter-
ligare fyra personer inom gruppen. En av dessa arbetade främst med scenografi 
och kostym och kallades i fallet för ”kostymören”. Hon valdes bland annat där-
för att hon hade bestämt sig för att efter drygt tio år lämna Teater Scratch. De 
övriga tre var de skådespelare som varit med längst tid i gruppen. Två av dem 
utgjorde ett par och de intervjuades tillsammans. Den tredje hade vid sidan av 
skådespeleriet skrivit flera av gruppens manus och kallas i fallet ”manusförfatt-
aren”. I fall B var huvudinformatören Krokodilbrottarnas konstnärlige ledare. 
Han var initiativtagare till gruppen och den ende som varit kontinuerligt verk-
sam för gruppens räkning. Utifrån intervjun med honom kom jag fram till ytter-
ligare fyra intervjupersoner ur Krokodilbrottarnas kärna. I fall C var huvudin-
formatören en person som tidigare varit föreningens ordförande under 18 år. 
Han var fortfarande aktiv i föreningens styrelse där han satt på sitt fyrtiotredje 
år. Även hans efterträdare på ordförandeposten och två orkestermedlemmar i 
olika åldrar intervjuades. Dessutom intervjuades den dirigent som sedan slutet 
av 1980-talet flest gånger haft den konstnärliga ledningen av orkesterns produk-
tioner. I fall D rörde det sig om en enskild konstutövare (Ess) så där var det ing-
en traditionell organisation som studerades. Ess själv var min huvudinformatör. 
Eftersom gruppen J.P. Nyströms är en mycket betydelsefull komponent i Ess liv 
gjordes också en intervju med en annan medlem i gruppen för att få en mer 
komplett bild av förhållandena i J.P. Nyströms och Ess roll i det sammanhanget. 
Vidare intervjuades en musiker som Ess brukade spela tillsammans med några 
gånger i veckan. Dessutom intervjuades en person som Ess hade ett företag i 
kulturbranschen tillsammans med.  
 
Med tanke på de svårigheter jag i studie I hade att hitta belägg för en konflikt 
mellan konstens och marknadens krav såg jag det emellertid inte som självklart 
att vanliga intervjuer skulle vara tillräckliga för att få svar på mina forsknings-
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frågor. Svårigheterna kunde tänkas bottna i såväl de intervjuades medvetna ovil-
ja mot att erkänna betydelsen av ekonomiska överväganden och kompromisser 
(Jämför Bourdieu, 1977/1993, s 155 ff) som deras oförmåga att ge rättvisande 
svar på grund av att ekonomiska förhållanden inte gjorts synliga eller kommit att 
ses som viktiga inom den här typen av verksamhet. Här krävdes uppenbarligen 
någon ytterligare teknik. Trots detta inleddes samtliga intervjuer med att jag för-
sökte bygga upp en förtroendefull atmosfär. Detta sågs som nödvändigt med 
tanke på att vissa frågor kunde vara av ytterligt känslig karaktär. De inledande 
frågorna handlade om respektive verksamhets program, medverkande och hist-
oria. Till detta kom också en del mer neutralt kringprat utan direkt koppling till 
forskningsfrågorna. Intervjuerna var delvis uppbyggda på olika sätt för huvudin-
formatörer och övriga informatörer. I fall D var det också nödvändigt med en 
viss modifiering av intervjun med min huvudinformatör eftersom det där inte 
gällde en organisation med flera medlemmar utan mer om en individ och olika 
organisationer.  
 
Efter den inledande fasen i intervjuerna med mina huvudinformatörer närmade 
jag mig sedan successivt det känsliga problemet rörande en konflikt mellan 
konstens och marknadens krav. Den fortsatta intervjun var uppdelad i två delar 
med varsin intervjuguide (bilaga 5 och 6). Den första delen var mer allmän 
medan den andra utgick mer specifikt från det som skett under det första halvår-
et 2000 och var tänkt att kunna tvinga fram mer explicita ställningstaganden. 
Trots intervjuguiderna var intervjuerna relativt ostrukturerade och med stort ut-
rymme för improvisation utifrån det som framkom. Först kom frågor om reper-
toarens inriktning och hur denna beslutades. Därefter ställdes ett antal frågor 
som behandlade sambandet mellan de resurser man hade och verksamhetens 
kvalitet och vad man gjorde när resurserna var otillräckliga. Jag samlade in upp-
gifter om den relativa betydelsen av anslag, biljettförsäljning, försäljning till arr-
angörer, bidrag från sponsorer, ideella insatser och andra väsentliga inkomstkäll-
or. Först frågade jag efter den ungefärliga fördelningen och sedan bad jag om 
faktiska belopp. Även om kostnaderna samlade jag in uppgifter, bland annat om 
fördelningen på fasta och rörliga kostnader. Något konkret belopp för de oavlön-
ade insatserna har inte varit praktiskt möjligt att fastställa. Min redovisning har 
stannat vid att peka på en allmän förekomst av sådant arbete. Inte minst försökte 
jag få en bild av det oavlönade arbete som huvudinformatören själv lade ner. I 
samband med detta bad jag också om att få ta del av senast föreliggande resultat-
räkning. I fall D fick jag dock inte fullt ut tillgång till sådan information. Delvis 
berodde detta på att det självfallet inte fanns någon samlad resultaträkning efter-
som Ess är en enskild individ. Översiktliga resultaträkningar från de två handels-
bolag där Ess är bolagsman har jag fått ta del av. Jag har dock inte haft tillåtelse 
att publicera resultaträkningarna på det sätt som skett i de övriga fallen. Den för-
sta delen av intervjun avslutades med ett antal frågor om finansiärernas möjlig-
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het att påverka produktionens inriktning, följt av frågor om publik- och arrang-
örsberoende.  
 
När den första delen av intervjun var avklarad bad jag respektive huvudinforma-
tör att berätta vad man gjort under vårsäsongen 2000. Genom att hålla mig till 
förfluten tid blev det större möjligheter att utifrån en grund i det faktiskt inträffa-
de pressa fram svar på det som kunde vara kontroversiellt eller känsligt. Att gå 
längre tillbaka i tiden än omkring ett halvår torde ha varit vanskligt eftersom 
minnet då lätt kunde ha svikit. I anslutning till den intervjuades redogörelse 
ställde jag konkreta frågor om vilka alternativ som övervägts och varför man till 
exempel valt att spela den pjäsen eller den kompositören och inte något annat. 
Här ställde jag också följdfrågor som var avsiktligt provokativa. Syftet med 
detta var att tvinga fram mer än allmänt formulerade svar. Det fanns också fråg-
or om hur man i förekommande fall valt ut de medverkande och hur man fått 
dem att ställa upp. Jag hade också planerat att fråga hur man skulle ha gjort om 
man haft mer eller mindre pengar eller andra resurser. Den frågeställningen före-
föll dock att ha upplevts som alltför konstruerad för att kunna besvaras på ett 
rimligt sätt. När jag istället frågade efter reaktioner på motsvarande framtida in-
komstförändringar på 10 respektive 25 procent var det däremot inga problem att 
få svar. Det föreföll dock som att svarspersonerna ofta angav mycket mer saker 
än vad som kunde rymmas inom en angiven resursökning. När det gällde resurs-
minskningar verkade uppgifterna mer realistiska. Ett annat frågeområde var vad 
man gjort för att få anslag och bidrag från sponsoreroch vad man ytterligare 
varit beredd att göra för att få mer. Dessutom frågade jag om det var något man 
avstått från att göra trots att det kunde ha gett mer pengar. En närmare redovis-
ning av frågeområdena finns i bilaga 6. 
 
I slutet av intervjuerna med mina huvudinformatörer frågade jag vilka andra per-
soner som kunde ha något intressant att tillföra. Den informationen parad med 
min förförståelse och vad som tidigare framkommit i respektive intervju avgjor-
de vilka kompletterande intervjuer som kom att genomföras. De kompletterande 
intervjuerna kunde inte helt följa mönstret från intervjuerna med huvudinforma-
törerna. Även de här intervjuerna inleddes emellertid med en mer förtroende-
skapande fas som fokuserade den medverkandes roll i sammanhanget. Någon 
direkt motsvarighet till systemet med två intervjuguider som i fallet med huvud-
informatörerna kom inte till användning. De kompletterande intervjuerna handl-
ade dock, när så var möjligt, om det senaste halvåret, men frågor av mer allmän 
karaktär ställdes också. Dessutom ställdes frågor för att utröna vad det var som 
gjorde de här personerna beredda att medverka i respektive organisation. Alla 
frågor anpassades naturligtvis efter vad som framkommit av tidigare intervjuer 
och utifrån vad den aktuella intervjun uppenbarade. I bilaga 7 redovisas den 
mycket allmänna typmall som med modifikationer användes i samtliga fyra fall. 
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4.6 Tolkningen 
 
När man skall tolka det empiriska materialet från en kvalitativ studie finns ingen 
allmänt vedertagen metod (Patton, 1990, s 372 f). Merriam (1991, s 136 f) fram-
håller att analysen bör påbörjas redan under informationsinsamlandet för att man 
i slutändan inte skall sitta med oklar och ofullständig information. I båda mina 
studier påbörjades också tolkningen under insamlandet. Förutom den tolkning 
som skedde under pågående observation eller intervjuande kom ytterligare tolk-
ning till stånd när jag sammanställde mina anteckningar från observationer och 
intervjuer. Fallens sammanställning innebar också en form av tolkning. De slut-
ligen presenterade tolkningarna har tillkommit på delvis olika sätt i studie I och 
studie II. Skälet till detta är att studie I var av induktiv karaktär medan studie II 
hade en mer deduktiv inriktning. 
 
Enligt Patton innebär en induktiv ansats att mönster, teman och kategorier växer 
fram ur de data som samlats in snarare än att dessa bestämts före datainsamling-
en (op cit, s 390). Glaser och Strauss (1967, s 105 ff) förordar också en analys 
som inte utgår från en i förväg gjord operationalisering. De vill att begrepp skall 
få växa fram successivt ur det empiriska materialet istället för att data med våld 
skall pressas in i teorins kategorier. Deras ”constant comparative method” inne-
bär att man när man gör en kodning för en kategori jämför den med tidigare 
händelser kodade i samma kategori. Även Patton (1990, s 137) vill samman-
ställa materialet i olika kategorier. Han säger: ”look at what is there and give it a 
name, a label” (op cit, s 381). Alvesson och Sköldberg (1994) anmärker att em-
pirin lätt kan reduceras till common-sensekategorier (op cit, s 71) och ”att forsk-
arna riskerar att gång på gång återupptäcka hjulet, d v s samma teori, ev blott 
med nya namn på begreppen” (op cit, s 74). En kodning av det slag som Glaser 
och Strauss förordar såg jag också som en framkomlig väg i studie I. Jag följde 
dem dock inte fullt ut. De förordar bland annat att analysen skall ske parallellt 
med datainsamlingen. Explicit gjordes min analys först efter datainsamlingen. 
På några punkter pekade dock analysarbetet på nödvändigheten av att komplett-
era empirin. Detta skedde också. Även Ely et al (1993) har inspirerat mig i mitt 
analysarbete. 

 
Att skapa kategorier innebär att läsa, tänka, pröva kategorier försöksvis, ändra dem till 
andra som fungerar bättre, att kontrollera dem fram till dess den allra sista biten men-
ingsfull information har kategoriserats och att, till och med vid denna tidpunkt, vara 
öppen för att revidera kategorierna. (op cit, s 160) 
 

Efter det att materialet sålunda ställts samman gick jag tillbaka till mina syften 
och de frågeställningar som legat bakom syftesformuleringarna i studie I och 
med dem för ögonen såg vad mitt material kunde bidra med.  
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I studie I växte alltså mönster, teman och kategorier fram ur det empiriska mat-
erialet. I studie II har istället tolkningen utgått från den teoretiska referensramen 
och de ur denna härledda forskningsfrågor: 
 

1. Hur upplever producenter inom performing arts marknadens förvänt-
ningar?  

2. Hur kommer konstnärliga överväganden till uttryck inom performing 
arts?  

3. Hur förhåller sig producenter inom performing arts till marknadens 
krav?  

 
Min ambition att redovisa fylliga fall gjorde det inte möjligt att direkt sortera 
materialet efter forskningsfråga. Jag har istället, för vart och ett av de fyra fallen, 
redovisat materialet under åtta rubriker plus ett inledande avsnitt. I inledningen 
finns främst uppgifter om marknadens förväntningar. De uppgifterna har alltså 
koppling till min första forskningsfråga. För övriga åtta avsnitt har jag nedan an-
givit vilka forskningsfrågor som berörs. För varje avsnitt är det en forsknings-
fråga som dominerar, men överlappningar har varit ofrånkomliga och därför be-
rörs mer än en forskningsfråga inom de olika avsnitten. Uppgifterna inom paren-
tes visar förekomsten av sådana överlappningar. Där endast några enstaka över-
lappningar funnits har dessa emellertid inte noterats i sammanställningen nedan. 
 

Produktionen: 3 (1, 2) 
Ekonomin: 3 (1, 2) 
Repertoarvalet: 2 (1, 3) 
Publik och arrangörer: 1 (2, 3) 
Anslagsgivare: 1 (3) 
Sponsorer: 1 
Personella resurser: 1 (3) 
Konst och ekonomi: 3 

 
Tolkningen, som redovisas i kapitel 6, började med att de fyra fallen var för sig 
sorterades efter de tre forskningsfrågorna. Detta innebar samtidigt en komprim-
ering av det empiriska materialet. Rent konkret gick jag så tillväga att jag gick 
igenom de fyra fallbeskrivningarna från kapitel 5 och gjorde noteringar i materi-
alet så snart det fanns en koppling till någon av mina forskningsfrågor. Utifrån 
dessa noteringar åstadkoms sedan den nämnda sorteringen och komprimeringen. 
Slutsatser redovisades för vart och ett av fallen Avslutningsvis gjordes korsvisa 
jämförelser fallen emellan vilka sedan mynnade ut i för studien sammanfattande 
slutsatser. 
 
I uppsatsens sista kapitel lämnade jag sedan den empiriska diskussionen för att 
besvara mitt syfte och diskutera avhandlingens vetenskapliga bidrag. 
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4.7 Metodproblem 
 
Validitet eller giltighet14 har ytterst med sanning att göra. Man kan också säga att 
det handlar om i vilken utsträckning forskaren själv och andra kan lita på re-
sultaten av gjorda studier. En kärnpunkt är att forskarens arbete skall spegla den 
undersökta verkligheten på ett tillfredsställande sätt. En förutsättning för detta är 
att forskaren har använt rimliga metoder. Vad detta innebär i praktiken råder 
dock delade meningar om. En del kvalitativt inriktade forskare förespråkar 
närmast ett positivistiskt paradigm (till exempel Miles & Hubermann, 1994; 
Silverman, 1993; Yin, 1994) medan andra mer hermeneutiskt inriktade forskare 
tonar ner validitetsdiskussionen (till exempel Gummesson, 1988; Patton, 1990) 
eller ersätter begreppet validitet med andra, i deras tycke, mer relevanta begrepp 
(till exempel Ely et al, 1993; Lincoln & Guba, 1985). 
 
Minst lika accentuerad blir skillnaden mellan paradigmen när man granskar be-
greppet reliabilitet. Reliabilitet handlar om metoders förmåga att ge oförändrat 
resultat om en undersökning upprepas. Hermeneutiskt inriktade forskare tycks, 
när det gäller reliabilitet, vilja ersätta begreppet med något annat medan positiv-
istiskt orienterade håller fast vid det. 
 
Lincoln och Guba (1985, s 219) tar direkt avstånd från de traditionella begrepp-
en validitet och reliabilitet. Den främsta orsaken till detta är deras förvissning 
om multipla och konstruerade verkligheter. De vill ersätta de gamla kriterierna 
för god forskning med följande nya. De gamla återges inom parenteser. 

 
• credibility (internal validity) 
• transferability (external validity) 
• dependability (reliability) 
• confirmability (objectivity) 
 

För vart och ett av dessa begrepp anger Lincoln och Guba olika tekniker som 
skall säkra forskningens kvalitet. Flera av teknikerna avser ”credibility” (op cit, 
s 301–316). Författarna förordar ett långvarigt fältarbete med uthållig observa-
tion för att därigenom få djup i observationerna. Olika former av triangulering, 
avseende källor, metoder och forskare är en annan värdefull teknik. Kollegial 
granskning kan tvinga fram sådant som annars skulle förbli implicit för forskar-
en. Sökandet efter negativa fall är viktigt, men Lincoln och Guba menar att en 
del negativa fall måste kunna accepteras eftersom många uppgifter grundas på 
utsagor av personer som ljuger eller på annat sätt lämnar oriktiga uppgifter. 
Hypoteser borde kunna formuleras även om 40 procent av fallen skulle vara 

                                           
14 Hos Wärneryd et al (1990, s 17 f) betraktas validitet och giltighet som samma sak. Arbnor och Bjerke (1994, s 
249) säger, när de behandlar det analytiska synsättet, att validiteten är den viktigaste faktorn för att bedöma olika 
resultats giltighet. Någon explicit behandling av begreppet giltighet tycks dock inte finnas hos dessa författare. 
Själv har jag valt att se validitet och giltighet som synonyma begrepp. 
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negativa (op cit, s 312 f). Författarna diskuterar också möjligheten att video-
banda det som undersöks, men de är tämligen skeptiska, bland annat med tanke 
på att tekniken lätt skulle kunna påverka skeendet (op cit 313 f). Den mest an-
vändbara tekniken skulle dock vara olika former av deltagarkontroll (op cit, 314 
ff). Vissa faror med detta påpekas dock av författarna, nämligen risken för att 
deltagarna medvetet eller omedvetet vilseleder forskaren. På svensk mark på-
pekar Arbnor och Bjerke (1994, s 251) att varken aktörernas acceptans eller för-
nekande av resultaten skulle vara ett entydigt bevis för att en tolkning var riktig. 
Ett resultat kan nämligen accepteras för att det framställer aktören i en positiv 
dager. På samma sätt kan ett resultat förnekas när det ogillas av aktören. Yin 
(1994, s 41) har, när det gäller validitetssträvandena, framhållit vikten av att 
huvudinformatörer får kommentera en preliminär version av fallstudierapporten. 
 
”Transferability” handlar om i vilken utsträckning forskningsresultat är tillämp-
liga i andra kontexter än dem där undersökningen genomförts. Lincoln och Guba 
(op cit, s 217) menar att det inte är forskarens sak att visa detta eftersom denne 
inte kan känna till alla sammanhang där ”transferability” kan tänkas vara aktuell. 
Forskaren skall istället erbjuda tillräckliga data (”thick descriptions”) för att pot-
entiella användare själva skall kunna bedöma om resultaten är överförbara till 
den nya situationen. 
 
Lincoln och Guba (op cit, s 317) menar att upprepning, i det de benämner den 
konventionella litteraturen, ses som en garant för reliabilitet. Utan en stabil och 
entydig verklighet ser dock inte Lincoln och Guba upprepningen som menings-
fylld. De menar att en möjlig utväg vore att säga att eftersom validitet inte kan 
existera utan reliabilitet så kunde det räcka med att trygga god ”credibility”. An-
nars kunde någon form av triangulering med överlappande metoder komma till 
användning. En annan lösning vore att två eller flera forskare oberoende av var-
andra genomförde en stegvis upprepning. Detta skulle dock vara problematiskt 
med tanke på att systemet med en successivt framväxande design kan leda forsk-
ningen åt olika håll. Författarna fastnar slutligen för att rekommendera en ”in-
quiry audit”. En utomstående skulle på ett revisionsliknande sätt få gå igenom 
allt i forskningsprocessen och sedan skriva under på dess ”dependability”. Yin 
(1994, s 36) vill, som tidigare nämnts, inte koppla reliabiliteten till nya fallstu-
dier. Det är istället samma studie som skall upprepas med oförändrat resultat. 
För detta krävs en utförlig dokumentation av det aktuella fallet. Forskaren måste 
noggrant redovisa hur arbetet gått till. Yin rekommenderar fallstudieprotokoll 
och fallstudiedatabaser. Däremot tycks inte Arbnor och Bjerke (1994, s 249) i 
sin företagsekonomiska metodlära anse det vara meningsfyllt att tala om reliabil-
itet i ett aktörssynsätt. 
 
För Lincoln och Guba (op cit, s 292) skulle det traditionella paradigmets 
”objektivitet” närmast vara en intersubjektiv överenskommelse om att något är 
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riktigt. Författarnas motsvarighet ”confirmability” är något som skulle kunna 
säkras genom det som de kallar en ”audit” (op cit, s 317–329). De rekommend-
erar att man tillskapar en pool av granskare för att man därigenom skall slippa 
inbördes granskningar. Granskaren skall vara trovärdig, men får samtidigt inte 
vara mer kvalificerad än den granskade. Tekniken tycks vara en variant av en 
traditionell kollegial granskning. Skillnaden skulle närmast ligga i en högre grad 
av formalisering och att författarna vill att granskningen även skall omfatta en-
skilda data och tolkningen av dessa. Avslutningsvis förordar Lincoln och Guba 
(op cit, s 327) att forskaren för en slags journal där forskaren gör anteckningar 
om metodologiska överväganden och problem som uppstått under processen. 
 
Gummesson (1988) uttrycker skepsis mot de traditionella reliabilitets- och valid-
itetsbegreppen15. Han tycks istället vilja tala om explicit uttryckta kvalitetskrav. 
Under nio delrubriker presenterar han inte mindre än 41 sådana kvalitetskrav av-
seende fallstudieforskning. Jag återger de nio delrubrikerna med Gummessons 
egna kursiveringar: 

 
1 A research project should be conducted in a manner that allows the reader to draw his 
own conclusions 
2 The researcher should present his paradigm 
3 The research should possess credibility 
4 The researcher should have adequate access 
5 A clear statement should be made regarding the general applicability of the research 
6 The research should make a contribution 
7 The research process should be dynamic 
8 The researcher should have commitment and integrity 
9 As an individual, the researcher should satisfy certain requirements 
(op cit, s 147 ff) 
 

Också Patton (1990) tycks föredra att tala om kvalitet och trovärdighet framför 
validitet och reliabilitet. Han framhåller att en kvalitativ studies trovärdighet be-
ror av 

 
• noggranna tekniker och metoder för datainsamling 
• forskarens trovärdighet 
• filosofiska föreställningar hos mottagaren om det fenomenologiska paradigmet 
(op cit, s 461) 
 

Den första av punkterna inleds med ett påpekande om forskarens skyldighet att 
utförligt redovisa hur datainsamling och analys gått till. Vidare är någon form av 
test av konkurrerande förklaringar önskvärd. Detsamma gäller sökandet efter 
negativa fall (op cit, s 462 ff). Patton (op cit, s 464 ff) tar vidare upp fyra olika 
former av triangulering. Trianguleringen avser metoder, källor, undersökare och 
teorier.  

                                           
15 Se till exempel Gummesson (1988, s 81)! 
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Den andra punkten avser bland annat forskarens utbildning, erfarenhet och anse-
ende. Patton ser det som angeläget att forskarens rapport innehåller information 
som belyser sådana förhållanden (op cit, s 472 ff). 
 
Den tredje punkten handlar om föreställningar hos dem som skall använda sig av 
studiens resultat. Patton säger att kvalitativa data blir mest meningsfyllda för 
dem som föredrar ett flertal perspektiv framför en absolut sanning. Patton menar 
nämligen att denna sanning icke finns (op cit, s 477 ff). 
 
I linje med detta framhåller Ely et al (1993) vikten av att kvalitativa forskare står 
ut med mångtydighet. Hos Ely och hennes kollegor finns också en mer avstånds-
tagande inställning till begreppen validitet och reliabilitet. Ely säger att det för 
henne och hennes medförfattare är att betrakta som ”en medveten och frigörande 
handling” att använda nya termer (op cit, s 106). Hon vill istället tala om pålit-
lighet och talar också om vad detta skulle innebära. 

 
Att vara pålitlig som kvalitativ forskare innebär allra minst att forskningsprocesserna ut-
förs korrekt, att resultaten i största möjliga mån stämmer överens med de studerade per-
sonernas upplevelser. Hela företaget måste grundas i etiska principer om hur fakta sam-
las in och analyseras, hur ens egna antaganden och slutsatser kontrolleras, hur deltagar-
na engageras, och hur resultaten förmedlas. Pålitlighet är alltså mer än en uppsättning 
procedurer. Som jag ser det är pålitlighet ett personligt trossystem som formar procedur-
erna i processen. (op cit, s 104 f) 
 

Hon säger också att trovärdighet är en väsentlig komponent i begreppet pålitlig-
het och anger sju faktorer som bör vara uppfyllda för att en forskare skall fram-
stå som just trovärdig.16 Forskaren bör 
 

• ha varit verksam på fältet länge; 
• genomföra ett uthålligt observerande; 
• triangulera; söka efter negativa fall; 
• bedöma hur adekvata referenserna är; 
• diskutera sitt arbete med kollegor på samma nivå; 
• kontrollera resultaten med de människor som studerats. (op cit, s 107) 
 

Har jag då använt rimliga metoder för att komma åt den sanning jag varit ute 
efter? Jag har tidigare i metodkapitlet motiverat varför jag inte ansett en kvanti-
tativ studie ändamålsenlig. Men inte heller kvalitativ forskning är ett enhetligt 
begrepp. Även kvalitativt inriktade forskare har olika uppfattningar om hur val-
iditet och reliabilitet skall hanteras. Med tanke på min vetenskapliga orientering 
mot aktörssynsätt, hermeneutik och ett visst bejakande av induktion vore det 
bara i begränsad utsträckning relevant att knyta an till positivistiskt orienterade 

                                           
16 Listan kommer ursprungligen från Lincoln och Guba (1985). 
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forskares uppfattningar. Till en del handlar det dock endast om skillnader i term-
inologi. 
 
Genom att koppla ihop forskningsfrågor, datainsamling och slutsatser kan en 
viss validering sägas ha kommit till stånd. Här har dock ett problem dykt upp. 
Jag förutsåg inte fullt ut att sponsringsmarknaden var av så pass obetydlig om-
fattning i mina fall i studie II. Sponsring förekom visserligen i Luleå Orkester-
förening, men i de två teatergrupperna saknades företeelsen helt. I fall D (Ess) 
fanns sponsring med i finansieringen av en festival. Dessutom är det möjligt att 
se den välvilja som Ess arbetsgivare visade inför Ess behov av ledigheter i sam-
band med spelningar som en form av sponsring. På sitt sätt kan man faktiskt 
säga att det här resultatet ligger i linje med vad litteraturen om sponsring har att 
berätta, nämligen att sponsringen utgör en mycket liten del av det som satsas på 
konst och kultur. Den relativt obetydliga omfattningen av sponsring kan förmod-
ligen också anses spegla de villkor som den här typen av organisationer lever 
under. Ett annat problem är att veta om man får sanningsenliga svar. Van 
Maanens tankar om att människor ljuger om det som är viktigast för dem och 
Lagercrantz insikt om att samtal i hennes närhet censurerats pekar på problemet. 
Solli (1991, s 53) talade om svårigheten att komma bakom klyschorna när det 
gällde känsliga och komplicerade frågor. Jag kan inte garantera att jag inte ut-
satts för sådan desinformation, men jag har försökt skydda mig genom kontroll-
frågor och intervjuer med flera personer. Tekniken med att formulera frågor som 
föregav att jag redan visste något kunde också i viss mån reducera problemet. 
 
I studie I har jag fått huvudinformatörens synpunkter på fall och slutsatser: per-
soner med direkt insyn i de studerade organisationerna har läst och kommenterat 
en preliminär version av fallredovisningen. I studie II har mina huvudinformat-
örer få ta del av den text som var baserad på respektive intervju med dem själva. 
Jag har stöd av Yin (1994, s 41) när jag begränsat denna kontroll till just huvud-
informatörerna. 
 
Hermeneutiskt inriktade forskare är dock inte primärt inriktade på att generalis-
era. Gummesson (1988, s 148 f) menar att forskaren skall göra ett explicit uttal-
ande om sin forsknings allmänna tillämpbarhet. Ett sådant uttalande skall enligt 
Gummesson innehålla en uppgift om för vem de funna resultaten gäller, om an-
nan forskning stödjer de erhållna resultaten och om de ligger i linje med befint-
lig teori och befintliga modeller. Slutsatserna i den här avhandlingen gör inte an-
språk på att ha generell giltighet. Det är ändå rimligt att tänka sig att min studie 
kan ge en viss uppfattning om hur saker förhåller sig inom mitt forskningsom-
råde. Jag har närmast strävat efter någon form av teoriutveckling. Vad gäller 
Gummessons två andra krav har båda koppling till just teorin. Preliminärt gäller 
att mina resultat åtminstone till största delen ligger i linje med denna teori.  
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Både Patton (1990, s 461) och Yin (1994, s 36) har betonat betydelsen av nog-
granna tekniker och metoder för datainsamling. I Yins anda har jag bemödat mig 
att noga redovisa hur informationen samlats in. Från mina observationer har jag 
vidare fört noggranna anteckningar som jag i efterhand gått igenom och när så 
behövts kompletterat med följdfrågor till någon av mina informatörer. I studie I 
verkade utskrivna intervjuprotokoll och en databas för fallet reliabilitetshöjande. 
I studie II har utförliga intervjuprotokoll ersatt de ordagranna utskrifterna. I sam-
band med oklarheter har möjligheten att gå tillbaka till de inspelade banden 
verkat i samma riktning. 
 
Gummesson (1988) ville som nämnts hellre tala om kvalitetskrav för god forsk-
ning än om reliabilitet och validitet. Jag har försökt ha Gummessons lista med 
de 41 punkterna som en ledstjärna för mitt arbete och har i efterhand stämt av 
emot den utan att få signaler om att något glömts bort. 
 
Patton (1990) undviker också att tala om validitet och reliabilitet. Hans trovärd-
ighetskrav sammanfattades i tre punkter. En punkt gällde tekniker och metoder 
för datainsamling. I det avseendet har jag, som Patton föreskrivit, utförligt redo-
visat hur data samlats in och analyserats. Jag har också, främst i studie I, genom-
fört triangulering med avseende på metoder och källor. Intervjuer och informella 
samtal var ett sätt att få reda på vad som var i görningen trots att det inte fått 
genomslag på de möten där jag deltagit som observatör. I studie II har en form 
av triangulering kommit till stånd genom att flera personer intervjuats. I någon 
mån har jag också kunnat stämma av mot redovisningshandlingar och informa-
tion som jag fått på mer informell väg. En annan punkt gällde forskarens tro-
värdighet. Där har jag noga redovisat uppgifter om min utbildning och min 
praktiska erfarenhet. 
 
Som redan framgått företräder Lincoln och Guba uppfattningar som sedan ut-
vecklats av Ely et al (1993). De senare ersatte begreppen validitet och reliabilitet 
med pålitlighet. Den väsentligaste komponenten i detta var den sammanlagda 
trovärdighet forskaren kunde bringa i dagen. Om jag ställer mitt arbete i relation 
till den lista på trovärdighetskriterier som presenterats blir det som följer.  
 
Fältarbetet i studie I har en tidsmässig utsträckning som ligger i linje med det 
som nämns hos Ely et al. De nämner tidsrymder mellan sex månader och två år 
(op cit, s 107). Trianguleringen har jag redan berört. Ely och hennes kollegor be-
tonar vidare tillskapandet av stödgrupper bestående av personer på samma nivå i 
forskningsprocessen. Numera hade man emellertid slutat med kollegial kontroll i 
form av ”inter-rater-reliability”. Mitt arbete har förvisso diskuterats med kolleg-
or, men inte på det systematiska sätt som redovisas av Ely (op cit, s 177 ff). I 
studie I fick slutligen några informatörer läsa en preliminär version av min ana-
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lys. I studie II har alla fyra huvudinformatörerna läst det egna fallet. Utifrån Elys 
synsätt ökar mitt arbetes trovärdighet genom deras acceptans. 
 
Sammanfattningsvis har redovisat hur jag på olika sätt försökt öka mitt arbetes 
trovärdighet. Detta har gjorts genom en koppling till begreppen reliabilitet och 
validitet eller motsvarande begrepp hos forskare som exempelvis Lincoln och 
Guba (1985) och Patton (1990). En viktig komponent i mitt trovärdighetsbygge 
var avstämningen mot Gummessons kravlista avseende fallstudieforskning 
(Gummesson, 1988). 
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5 Studie II 
 
 
I det här kapitlet redovisas fyra fallstudier som till övervägande del är baserade 
på personliga intervjuer kompletterade med uppföljningsfrågor per e-post eller 
telefon. Till en viss del har också skriftligt material och observation kommit till 
användning. När det gäller det första fallet har en äldre studie (Wahlberg, 1992) 
använts för att få fram bakgrundsmaterial. 
 
 
5.1 Fall A: Teater Scratch 
 
Det här fallet behandlar en fri teatergrupp med anställd personal som till och från permitter-
as. Ungefär hälften av inkomsterna utgörs av statliga och kommunala anslag. Sponsorer sak-
nas och resterande inkomster härrör från sålda föreställningar och uppdragsverksamhet. 
Man spelar i princip aldrig på biljettintäkterna utan säljer alltid sina föreställningar till ar-
rangörer. Teatern har påtagliga ekonomiska problem. Huvudinformatör på Teater Scratch 
var teatergruppens ledare. Vid sidan av två intervjuer med honom intervjuades ytterligare 
fem av teaterns anställda. 
 
Teater Scratch hade sina rötter i den så kallade ”7 april-rörelsen” som var en 
bred ungdomsgruppering samlad kring parollen ”Vi flytt int’”. Datumet anspela-
de på den stora demonstration som hölls just den dagen 1979. Inom den rörelsen 
fanns en grupp som hade börjat spela gatuteater och som kom att bli det frö som 
några år senare skulle bli Scratch, en amatörteatergrupp. Efter hand hade det 
sedan utkristalliserats en grupp som ville arbeta med teater på professionell basis 
och 1987 uppstod en konflikt mellan dem och amatörerna. Denna konflikt ledde 
fram till att den ”Fria teatergruppen Scratch” bildades. Efter hand kom namnet 
på gruppen att ändras till det nuvarande ”Teater Scratch”. Att ange en exakt 
starttidpunkt för Teater Scratch är knappast möjligt, men det är rimligt att säga 
man fungerade som en professionell grupp från 1987 eller 1988.1 
 
Under hela den tid som Teater Scratch verkat hade en bärande tanke varit att alla 
skulle vara med i alla förekommande uppgifter. Ingen skulle alltså enbart vara 
skådespelare eller musiker utan man skulle också vara exempelvis scenarbetare, 

                                           
1 En utförligare beskrivning av förhistorien och Teater Scratch verksamhet under de fem första åren som pro-
fessionellt arbetande grupp har redovisats i en tidigare studie (Wahlberg, 1992). 
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administratör och säljare.2 Verksamhetsledaren, som var gruppens konstnärlige 
ledare, menade dock att den idén började knaka; han visste inte om det gick att 
fortsätta så. Kanske var det nödvändigt med en renodling av skådespeleri och 
administration. Skådespelarna var inte längre lika unga och familjelivet krävde 
en del. Under 2001 skulle exempelvis ett par där båda verkade inom Scratch ha 
barn. Gruppen hade också relativt nyligen förlorat två viktiga medarbetare och 
två andra hade annonserat att de skulle lämna organisationen mer eller mindre 
snart. Men än så länge var man nio personer. Verksamhetsledaren och hans tid-
igare sambo, som också är verksam i Scratch, hade separerat under det gångna 
året och båda hade tillbringat mycket tid på annat håll än i Luleå. Under det 
innevarande året hade man också knutit en ny medarbetare till sig. Det var en 
dramapedagog och före detta barnteaterkonsulent. Verksamhetsledaren såg pos-
itivt på att organisationen tillförts en pedagogisk kunskap. Hennes erfarenheter 
och kontakter sågs också som värdefulla. Hon var dessutom från länet vilket 
skulle göra det lättare att få henne att vilja stanna kvar i Scratch. 
 
Verksamhetsledaren tyckte annars att det på sistone varit svårt att hitta en stabil-
itet i verksamheten. Man hade bland annat tvingats ta ett strategiskt beslut att 
inte spela offentliga föreställningar i Luleå annat än om någon köpte och arrang-
erade föreställningen 
 
Teater Scratch var en ideell förening där man tillämpade en långtgående lika-
lönsprincip. Enligt verksamhetsledaren fanns det inga extraknäck: ”Allt går till 
Scratch. Man får bröd av teatern istället.” Normalt fakturerades de olika upp-
dragsgivarna och sedan tog Teater Scratch arbetsgivaransvar och betalade lön. 
Lönen låg på 13.500 kronor, men därtill kom fri sjukvård och en del andra 
”fringisar”. Övertidsersättning förekom inte. 
 
Skådespelarparet menade att Scratch stod inför nödvändiga förändringar. De 
trodde att Scratch skulle bli mer av en arbetsplats och mindre av ett kompisföre-
tag. Alla var enligt dem intresserade av att det skulle bli en sådan förändring 
eftersom flera i gruppen numera hade starka band som inte hade med teatern att 
göra. Paret tyckte det var en sund utveckling att Scratch gled bort från det priv-
ata förhållandet till en tämligen distanserad arbetsrelation. Det skulle därför i 
fortsättningen vara mindre risk att mötas av privata svar när man ställde profes-
sionella krav. Tidigare hade Scratch löst alla problem med att kompensera med 
tid. Det hade fungerat eftersom teatern varit ”en jättestor del av ens liv”. Nu var 
det nödvändigt att effektivisera arbetet. Det var nödvändigt att all obetald över-
tid på turnéerna kompenserades med tid när man kom hem igen. Man hade ock-
så övervägt att införa sex timmars arbetsdag, men det sågs som en balansgång: 
                                           
2 När jag i det här arbetet klistrar yrkesetiketter på de intervjuade medarbetarna i Scratch är det sålunda till en del 
missvisande. Jag har ändå för läsbarhetens skull valt att göra detta. Så långt möjligt har jag försökt hitta etiketter 
som täcker någon viktig eller karaktäristisk syssla som personen ifråga utför. 
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effektiviteten fick inte gå ut över friheten i arbetet och känslan av delaktighet. 
Att de själva skulle få barn tvingade fram en rannsakning av den egna ambition-
en. Att två personer i gruppen fortsättningsvis skulle vistas mycket på annat håll 
såg de inte som ett problem, åtminstone inte på kort sikt. Det gick utmärkt att 
sitta i Göteborg och skriva manus eller bidragsansökningar. Säljarbetet gick ock-
så bra att hantera därifrån. Spontana sammanträden var värre, men någon gång 
hade man löst det med ett deltagande per telefon. Det var repetitioner och turné-
er som krävde fysisk närvaro. Långsiktigt kunde det dock bli problem att rent 
mänskligt få det att fungera, menade en av de två skådespelarna: ”Hur nära kan 
man vara, när man alltid är borta?” Paret konstaterade emellertid att det var 
ganska vanligt att skådespelare hade sitt fasta boende på en ort och arbetade på 
en annan. Självfallet gick det också bra att arbeta på distans från Kiruna. Det var 
framförallt för möten och regi som verksamhetsledaren behövdes i Luleå. 
 
 
Produktionen 
 
Verksamhetsledaren framhöll att det fanns en grundidé bakom allt man gjorde: 
”Vi skall nå människor som normalt inte ser teater.” Han framhöll att man inte 
riktade sig till de vanliga ”medelklasstanterna”. Däremot ville man gärna besöka 
människor på deras arbetsplatser, och man hade ”spelat för varenda gubbe på 
koksverket”. Teater Scratch utgick från sitt konstnärliga manifest där det berätt-
ande hade stort utrymme. Man spelade inte revy utan snarare kabaré där man 
kunde locka fram skrattet och samtidigt vara skarp. Man spelade tre typer av 
produktioner: vuxenteater i kabaréform, barn- och ungdomsteater och uppdrags-
inriktad teater, så kallad konferens- och utbildningsteater. 
 
Vuxenteatern var i djup kris. Spelandet i byaföreningarna hade nästan upphört 
eftersom dessa hade dåligt med pengar. Teater Scratch hade inte heller några eg-
na medel för ett sådant spelande. Man skulle dock gärna tagit ett uppdrag från 
politikerna för att kunna fortsätta med turnerande vuxenteater. Den under hösten 
2000 aktuella vuxenproduktionen var kabarén ”Någonstans under stjärnorna”. 
Den handlade om människans värde och om hur vi värdesätter varandra. Före-
ställningen var inte bara tänkt för de minsta scenerna utan riktade sig även till 
teaterföreningarna i stort. Motivet för detta var bland annat den försämrade eko-
nomin för byaverksamheten. Teater Scratch hade också fört förhandlingar med 
Riksteatern om hundra föreställningar, vilket skulle ha inneburit arbete under 
halvtannat år. Förhandlingarna ledde inte till något eftersom Riksteatern, enligt 
verksamhetsledaren, varit ”alltför snål”. Eftersom ingen sköt till några pengar 
var man tvungen att lägga ner produktionen efter bara 49 av de önskvärda hund-
ra föreställningar man skulle ha behövt under pjäsens livslängd som i lyckliga 
fall kunde ha varit uppåt två år. Enligt verksamhetsledaren skulle ett fortsatt 
spelande dessutom ha undergrävt gruppens trovärdighet eftersom man sagt att 
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det inte gick att fortsätta utan tillskott av pengar. Att en av skådespelarna vänta-
de barn hade varit direkt avgörande för tidpunkten för nedläggandet. En bidrag-
ande orsak till att produktionen lades ner var att den drog högre kostnader än an-
nat. Man hade inte bara ett manusarvode till en person utanför gruppen utan 
också arvode till en före detta medlem som skrivit musik till föreställningen. För 
att vuxenteatern skulle kunna tas upp igen var det nödvändigt med riktade 
bidrag för detta. 
 
Efter en intern diskussion hade Teater Scratch kommit fram till att istället satsa 
på barnteatern och med ”kraft, energi, konstnärlighet och engagemang” hade 
man enligt verksamhetsledaren nått omedelbara resultat: ”Pang, sa det bara.” 
Enligt honom gick barnteatern bra. Dessutom skulle man där ligga ”konstnärligt 
fruktansvärt långt fram”. När man bestämde vad man skulle spela var det inte ett 
val av en färdig pjäs utan ett val av ett visst ämne. Under hösten 2000 spelade 
man en mellanstadiepjäs, ”Om oss” där man ställde viktiga frågor om vilka vi 
egentligen är. Pjäsen diskuterade också vad man menar med en lögn och varför 
vi ibland tycker oss ha rätt att ljuga. Rent innehållsligt handlade pjäsen om två 
personer som vuxit upp tillsammans i tron att de varit syskon. Det visade sig 
dock att så inte var fallet. Manus hade skrivits av en av gruppens medlemmar 
med författaren till ”Någonstans under stjärnorna”, som kritisk läsare. Dessutom 
hade en dramaturg från Göteborg medverkat på halvtid. Verksamhetsledaren 
stod för regin. Scenografi hade han gjort i samarbete med andra i gruppen. I 
mångt och mycket handlade allt i Teater Scratch om ett kollektivt arbete: ”Det 
har aldrig varit så noga vad som står i programbladet.” När man under våren 
2000 hade spelat pjäsen för kollegor på en festival i Sundsvall hade den enligt 
verksamhetsledaren gjort succé. Folk skulle ha varit ”så rörda att de grinade”. 
Scratch spelade också en enmansföreställning för dagisbarn, ”Staffans soffa”. 
Den här föreställningen handlade om barns rädsla och hade tagits fram av skåde-
spelaren själv i samarbete med den tidigare nämnde dramaturgen från Göteborg. 
Föreställningen sålde bra och det hade till och med gått att sälja tre föreställ-
ningar till arrangörer i Nordnorge. Enligt den medverkande skådespelaren hade 
det dock inte fungerat fullt ut. För så små barn som det här var fråga om hade 
handlingen blivit för svår när pjäsen spelades på svenska. För litet äldre barn 
skulle språket inte ha varit samma problem, trodde skådespelaren. I februari 
2000 skulle man ha premiär på en högstadiepjäs som handlade om ungdomars 
tankar. Pjäsen handlade inte så mycket om ungdomars oro för samhällets och 
världens utveckling. Det grundläggande temat var istället ”att bli människa”. 
Relationer och hur människor är med varandra skulle vara det viktiga för van-
liga ungdomar. För research till den här pjäsen hade man fått ett bidrag från 
landstinget. Dessutom hade man fått ett bidrag från författarförbundet för 
manusskrivande. 
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Det tredje benet i gruppens verksamhet var konferens- och utbildningsteatern. 
Det kunde gå till så att man utifrån uppdragsgivarens ämnesönskemål gestaltade 
sju till åtta scener. Uppdragsgivaren kunde exempelvis vara ett företag, en fack-
förening eller den offentliga sektorn. Man hade spelat för koksverksarbetare, 
sjukvårdsbiträden och sjukhusdirektörer. Man förde ut sådant som ”inte går att 
visa på en OH”. Ibland omfattade uppdraget ett önskemål om att föreställningen 
skulle vara provocerande. Exempel på ämnesområden var moral, etik, jämställd-
het, förändringsarbete, företagskriser och ”mitt-i-livet-problem”. Enligt verk-
samhetsledaren hade Scratch ”räddat många konferenser”. Rent praktiskt var 
skådespelarna tvungna att läsa in sig ordentligt på de ämnesområden de skulle 
gestalta. När man sedan gav sig ut till beställaren visste man hur man skulle bör-
ja och hur den övergripande strukturen skulle se ut. Allt var dock inte fastlagt i 
detalj, utan verksamhetsledaren menade att ungefär trettio procent var improvis-
ation. Syftet med detta var att göra framställningen mer levande. En variant av 
uppdragsteatern var den så kallade ”Vad-du-vill-teatern”. Den var av improvisa-
tiv karaktär och sågs av Scratch som mer än bara underhållning. Det skulle fin-
nas en mänsklig tanke bakom. Den typen av teater hade man gått ut och erbjudit 
företag inför julsäsongen. Det skulle också bli en offentlig föreställning på 
Lucia. I övrigt var allt abonnerat. Två föreställningar hade sålts till en restaurang 
som skulle bjuda på teater till julbordet. 
 
 
Ekonomin 
 
När det gällde insynen i de ekonomiska förhållandena var det inte så mycket de-
taljer medarbetarna var intresserade av. Flera av de intervjuade betonade att de 
var nöjda med att veta ungefär hur det var. Det gällde även manusförfattaren 
som för länge sedan också skött redovisningen för Scratch: 

 
Jag har slutat oroa mig. Jag känner förtroende. Så länge jag vill och orkar och ser möj-
ligheter, då fixar man ju … utan att det är mer än så att det finns en gräns för det hela. 
Jag är med och bestämmer om vi ska gå i konkurs eller inte. Annars kommer jag att vara 
himla kreativ så att jag innan vi lägger ner teatern, så ser jag till att vi kommer på ett 
ekonomiskt läge som, det är kanske naivt - men det går inte att gå omkring och oroa sig. 
 

Ekonomiska aspekter var viktiga för Scratch. Det var svårigheten att hitta ett till-
räckligt antal köpare till vuxenteatern som hade tvingat fram en nedläggning av 
den verksamheten. Exakt hur många föreställningar som behövdes var oklart. 
Hundra hade nämnts av verksamhetsledaren när det gällde vuxenproduktioner. I 
praktiken hade man i allmänhet inte nått upp till det antalet. Manusförfattaren 
nämnde siffran åttio för barnteatern. Verksamhetsledaren konstaterade vidare att 
gruppen inte hade några möjligheter att sätta upp Hamlet. Det handlade bland 
annat om volym.  
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Det räcker inte att köra något med tio spelningar. Vi måste jobba varje dag. Man måste 
kunna sälja sina produkter, man måste ha en köpare till det man gör. 
 

När man spelade barnteater fanns det, om man inte behövde byta lokal, möjlig-
het att spela två föreställningar samma dag. För vuxenproduktioner var detta inte 
möjligt. Det fanns bland annat oftast inte publik till mer än en sådan föreställ-
ning när man var på turné. Det var också nödvändigt att begränsa mängden 
skådespelare i en pjäs för att prisnivån skulle kunna hållas på en sådan nivå att 
arrangörerna hade råd att köpa. Smärtgränsen skulle gå vid de fyra eller fem per-
soner som kunde rymmas i en bil, men oftast var man bara två. Fler än så gick 
knappast att klara utan ökade subventioner. Det här var sådant som manusför-
fattaren fick lov att beakta. Om det var fler rollgestalter än detta var det ett 
måste att skådespelare fick göra mer än en roll. Inom Scratch hävdade man att 
det var ett konstnärligt val att spela en enkel och avskalad teater utan en massa 
teknik. Manusförfattaren var dock inte helt främmande för att detta delvis var en 
anpassning till de ramar som pengarna satte. Det var enligt henne ändå så att det 
sällan var en diskussion om pengar när man bestämde hur man skulle arbeta, 
men självfallet innebar det konstnärliga valet av ett enkelt format också eko-
nomiska fördelar. Själv var hon dock inte intresserad av ”de här mastodontgrej-
erna”. Hon ville ha den nära kontakten med en liten publik i en intim lokal. Hon 
konstaterade dock att den intimiteten ”kanske inte var det mest smarta rent eko-
nomiskt.” 
 
En anledning till att Scratch inte spelade redan skrivna pjäser var som nämnts de 
manuskostnader detta skulle ha fört med sig. Ökande drivmedelspriser hade ock-
så fått genomgripande konsekvenser för Scratch som turnerande teater. Man 
hade bland annat blivit tvungen att byta till en mindre van eftersom den gamla 
dragit två liter per mil. Tidigare hade man haft relativt rymliga kontors- och re-
petitionslokaler. För att sänka kostnaderna hade man bytt till mycket mindre 
lokaler där det inte längre fanns plats för alla samtidigt. På detta hade man sparat 
9 000 kronor i månaden. För att det skulle vara möjligt att ha kontoret hemma 
hade alla medarbetare utrustats med bärbara datorer. Detta gjorde det exempel-
vis möjligt för verksamhetsledaren att periodvis vistas i Kiruna och arbeta däri-
från. Det skulle rent av vara arbetseffektivt att vara där eftersom det var mindre 
som störde koncentrationen. Tidvis hade han också haft uppdrag på folkhögskol-
an i Kiruna. Han menade också att Scratch inte längre behövde honom på heltid. 
Han försökte därför att få fler externa jobb. Han hade bland annat varit på uni-
versitetet i Luleå. 
 
Enligt verksamhetsledaren räckte inte de pengar som anslagsgivarna bidrog 
med. Den uppdragsinriktade teatern blev ett sätt att överleva. Den verksamheten 
hade blivit ett sätt att finansiera det andra man gjorde. Anslagsdelen utgjorde 
inte mer än ungefär hälften av gruppens intäkter. Några inkomster från sponsor-
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er hade man inte. För närvarande såg verksamhetsledaren det som bättre att sälja 
teater till företagen än att försöka få dem som sponsorer.  
 
Verksamhetsledaren konstaterade vidare att det på det ekonomiska området skett 
en dramatisk försämring för hela frigruppssektorn under de senaste åren. 1998 
hade man i gruppen fått tolv månader med lön och betald semester. Resultatet av 
detta blev ett underskott i halvmiljonklassen. Verksamhetsledaren var besviken 
över att anslagsgivarna inte hade ställt upp med höjda bidrag. Året därpå hade 
det varit nödvändigt att permittera alla över sommaren. År 2000 hade det varit 
än värre; då hade permitteringstiden för många av medarbetarna uppgått till fem 
eller sex månader. Trots permitteringarna ställde i princip samtliga upp ideellt 
för att utveckla Scratch så att man senare skulle kunna återanställas med lön. 
Enligt verksamhetsledaren var prognosen för nästa år bättre. 
 
Teater Scratch fick, som framgår av nedanstående sammanställning, sina anslag 
från tre olika håll. Landstinget och Statens kulturråd svarade tillsammans för en 
dryg miljon eller cirka 40 procent av gruppens intäkter. Bidraget från landstinget 
var till övervägande del ett turnébidrag. Det betydde att Scratch kunde rekvirera 
pengar därifrån upp till det beviljade beloppet. För en föreställning i Luleå ut-
gick 2 000 kronor och för föreställningar på annat håll i länet utgick 8 000 kron-
or. Knappt tio procent av de totala intäkterna kom från Luleå kommun. Detta 
såg verksamhetsledaren som ett problem eftersom motsvarande grupper i andra 
städer fick större bidrag av hemkommunen. Ett sätt att hantera detta för framtid-
en vore om man, som ett komplement till anslaget, kunde träffa ett avtal med 
kommunen om köp av ett visst antal föreställningar under en treårsperiod. Om 
detta realiserades skulle teatern få en säkrare grund att planera utifrån. För kom-
munen skulle det enligt verksamhetsledaren innebära administrativa fördelar. 
 
Av resterande intäkter kom merparten, med ungefärligen lika fördelning, från 
sålda föreställningar och konferens- och utbildningsteater. På kostnadssidan var 
lönerna helt dominerande, men även turnékostnaderna, det vill säga bilkostnader 
och reskostnader, var betydande. 
 
Som framgår av den ekonomiska redovisning i tabell 5:1 hade Teater Scratch 
problem med att få verksamheten att gå ihop. Underskottet för 1999 stannade 
vid 59 tkr, men året dessförinnan hade det varit över en halv miljon. För 2000 
hoppades verksamhetsledaren på nollresultat. Det egna kapitalet visade vid ut-
gången av 1999 ett minus på 346 tkr. Enligt verksamhetsledaren hade den stora 
förlusten under 1998 varit en kulturpolitisk strategi. Man ville försöka råda bot 
på den ”enorma naivitet” som fanns hos bidragsgivarna om vad det kostade att 
driva en teater. 
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TABELL 5:1. Sammandrag av ekonomiska redovisning för Teater 
Scratch år 1999 
 

Intäkter Kostnader 
Anslag från Statens kulturråd 500 tkr Personalkostnader 1316 tkr 
Anslag från landstinget 573 tkr Produktionskostnader 275 tkr 
Anslag från Luleå kommun 225 tkr Lokalkostnader 105 tkr 
Bidrag från länsstyrelsen   90 tkr Telefonkostnader   80 tkr 
Biljettintäkter   34 tkr Reklamkostnader   87 tkr 
Sålda föreställningar 540 tkr Straffavgifter   27 tkr 
Konferens- och utbildnings-
teater 

551 tkr Kostnad för inventarier 266 tkr 

Pedagogiska projekt   78 tkr Räntekostnad   30 tkr 
Reskostnadsersättningar   99 tkr Reskostnader inklusive logi 210 tkr 
Övrigt   26 tkr Bilkostnader inklusive av-

skrivning 
307 tkr 

 ______ Övriga kostnader   72 tkr 
 
Summa intäkter 

 
2716 tkr 

 
Summa kostnader 

 
2775 tkr 

  Årets underskott   59 tkr 
 

Siffror av det här slaget hade självklart påverkat teaterns förmåga att klara sina 
ekonomiska åtaganden. Återkommande permitteringar av personal har redan 
nämnts. Det hade emellertid inte stannat vid permitteringar. Den ansträngda lik-
viditeten gjorde att administratören hade varit tvungen ”att tänja på räkningar-
na”. Även kronofogden hade varit inblandad när inte skatter och sociala avgifter 
kunnat betalas i tid. Där hade det varit omöjligt att vänta mer än som mest halv-
annan månad med betalningen. Andra räkningar hade ibland sparats längre. Ad-
ministratören menade att hon utvecklat en fingertoppskänsla för vad som var 
möjligt.  

 
Jag vet hur länge man kan vänta med telefonräkningarna innan dom stänger av. Men det 
är dyrt att vara fattig.  
 

Straffavgifterna uppgick till 27 000 under år 1999. Med betalningsanmärkningar 
blev det dessutom omöjligt att låna pengar utan borgensåtaganden och möjlig-
heten att handla på kredit försämrades också. Enligt verksamhetsledaren hade 
man under sommaren 2000 lyckats undvika en konkurs genom att landstinget 
förskotterade de turnébidrag som skulle ha betalats ut först under hösten. 
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Repertoarvalet 
 
I det konstnärliga manifestet gavs utgångspunkten för vad Teater Scratch 
spelade: 

 
Teater Scratch är en teater som vill skildra sin samtid, en teater som tydligt har defini-
erat sin publik, en teater som tar avstamp i en tydlig region, en teater med jämställdhets-
perspektiv och folkbildande tankar så som att bilda en motkraft till kulturens kommersi-
alisering, motverka passivitet och ge en grundval för självständigt tänkande och ställ-
ningstagande i samhällsfrågorna. 
 

Repertoarvalet för barn- och ungdomsteatern respektive vuxenteatern var oftast 
ämnesstyrt, men det kunde också vara så att utgångspunkten var att några per-
soner skulle göra något tillsammans vid en viss tidpunkt. För barn- och ung-
domsteatern styrdes också mycket av vilken åldersgrupp som var aktuell. Enligt 
verksamhetsledaren var det länge sedan man använde färdigt material. Han men-
ade att när man spelade klassiker så skulle man ”alltid läsa in det i modern tid”. 
Han tyckte då att man lika gärna kunde göra det i nuet direkt. Det innebar att 
man använde nyskrivna pjäser. Att använda folk utifrån skulle bli väldigt dyrt så 
i allmänhet författades manus av någon av gruppmedlemmarna. Repertoarvalet 
började med att någon fick en idé om ett intressant område och sedan diskutera-
des den här idén under lång tid. Under hösten 2000 höll man exempelvis på och 
e-postade idéer till den lågstadiepjäs man avsåg att spela 2002. Verksamhetsled-
aren menade att ett och ett halvt till två år var en normal tid fram till premiär, 
men att man någon gång hade klarat det på ett halvår. Alla kunde komma med 
idéer, men en del hade mer idéer. Enligt en av skådespelarna hade man efter 
hand fått en intuitiv känsla för vad som kunde fungera. Merparten av de idéer 
som dök upp kunde också avfärdas tämligen snabbt. De som bedömdes som 
mest intressanta kom att prövas närmare under så kallade kaoshelger eller kaos-
dagar. Då diskuterades bland annat i vilken teatral form idén skulle kunna realis-
eras. Vid de här tillfällena kunde förslag till berättelser och scener växa fram. 
Ibland gjordes också några tidiga textutkast. Efter en sådan här kaosdag eller 
kaoshelg kunde en idé avfärdas eller så fortsatte arbetet med att utveckla idén. 
Det kunde antingen röra sig om skrivande av manus eller fortsatta övervägand-
en. För den tidigare nämnda högstadiepjäsen, ”Anna och Aron – the True 
Story”, som skulle börja repeteras under senhösten 2000 hade man praktiskt 
prövat några scener uppe i Haparanda. Där hade man testat hur pjäsen skulle 
fungera som caféteater på dagtid för högstadieungdomar. Man hade också pröv-
at om pjäsen kunde fungera med familjeföreställningar under kvällstid. Efter en 
avslutad barnledighet för en skådespelare var det planerat att hon och en kollega 
i april 2002 skulle börja repetera en pjäs där i stort sett bara titeln ”Kärlekens 
lillasyster heter vänskap” var klar. Funderingar hade dock påbörjats. Alla var 
med och fattade beslut, och när man kommit fram till vad som skulle göras upp-
rättade verksamhetsledaren en formell verksamhetsplan som i princip inte skulle 
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ändras. Kostymören såg de kollektiva besluten som viktiga och hon såg positivt 
på att det kollektiva ansvaret hade ökat igen. Det var enligt henne i det kollekt-
iva konstnärliga skapandet av pjäser som Scratch hade sin styrka.  
 
Beslutsfattandet var dock kanske inte ”superdemokratiskt”, menade verksam-
hetsledaren. Han hade själv det yttersta ansvaret, men därutöver fanns ytterligare 
tre personer inom Scratch som skulle ha ett extra inflytande. Bakgrunden till 
detta var att dessa tillsammans med verksamhetsledaren och dennes far gjort ett 
borgensåtagande för den checkräkningskredit som Teater Scratch hade. Där bor-
de enligt verksamhetsledaren mer av den reella makten ligga framöver. Han såg 
det som nödvändigt att det blev så, eftersom de här människorna kunde ”tappa 
sitt hus”, och att detta inflytande gjordes mer synligt. Han efterlyste rent av en 
ny organisationsform vid sidan av den ideella föreningen och bolaget, någon 
form av ”gemensamhetsföretagande”. Varken administratören eller kostymören 
hade dock någon upplevelse av att borgensåtagandet från de andra skulle ha 
minskat deras eget inflytande. Manusförfattaren, som var en av borgensmännen, 
såg gärna ett förtydligande av vad som gällde. Hon ogillade tanken på en osyn-
lig informell makt. Hon trodde i och för sig inte att det var borgensåtagandena 
utan mer att några hade ”valt att stanna med sitt engagemang” som gav makt. 
Den som brydde sig om fick också inflytande. Att verksamhetsledaren hade mer 
makt än de andra var därför att de hade utsett honom till konstnärlig ledare. Som 
ideell förening hade Scratch en styrelse vilken bestod av tre personer verksam-
ma inom teatern. När en av dessa tre inom kort skulle komma att lämna teatern 
menade verksamhetsledaren att någon annan måste gå in i hans ställe. Enligt 
verksamhetsledaren spelade styrelsen en efterhandsroll och hade därigenom mer 
av en kontrollerande funktion än en styrande. Han trodde inte att man skulle 
vinna något på att formalisera beslutsfattandet. Som det nu var, var alla delakt-
iga i de många besluten. Det var kanske i en procent av fallen som han bestämde 
själv, men det kunde då vara stora och viktiga frågor. För honom hade tekniken 
med e-post blivit ett sätt att få demokratin att fungera genom att alla kunde vara 
informerade. ”Vi behöver inte ha möten för sånt.”  
 
 
Publik och arrangörer 
 
Enligt verksamhetsledaren hade Teater Scratch en ”enormt stark publiksyn”. 
Man skulle enligt verksamhetsledaren veta vem man riktade sig till: ”Du ska 
göra det dom inte visste att dom hade behov av.” Han var klar över att om ingen 
ville ha teaterns idéer så blev det heller inget. Han nämnde också att han lagt ner 
en pjäs redan på manusstadiet och att detta var en av anledningarna till att man 
tvingats permittera skådespelare. Denna nedläggning benämnde han ”ett konst-
närligt beslut”. Beslutet hade varit nödvändigt för att man inte skulle förlora tro-
värdigheten. Gruppen hade också gjort en barnpjäs som han själv tyckte var dål-
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ig. Den handlade om ”tysta tjejer”. Ämnet hade varit ”behjärtansvärt och intel-
lektuellt rätt tänkt, men omöjligt att göra teater av.” Totalt hade det ändå blivit 
ett tiotal föreställningar. Pjäsen hade fått somna in: man genomförde kontrakt-
erade spelningar, men man hade inte arbetat för att sälja fler. Annars spelade 
man enligt administratören pjäser så länge som de gick att sälja. Det kunde vara 
så att ämnet efter hand blev inaktuellt. Det ebbade så att säga ut av sig självt. 
Hon menade att ett år var rätt normalt för en vuxenproduktion. Enligt verksam-
hetsledaren hade man goda relationer till sina köpare. Dessa visste vad de fick 
när de köpte något av Scratch. En kommun hade exempelvis köpt tjugo före-
ställningar av ”Staffans soffa” redan innan det var bestämt vad pjäsen skulle 
heta eller ens vad den skulle handla om. Kostymören menade att man i Scratch 
aldrig ”varit bekväm” när man bestämt vad som skulle göras. Hon framhöll att 
man varit specifik, det vill säga haft en klart avgränsad målgrupp, hållit god 
kvalitet och mött publiken med stor respekt. Den som köpte av Scratch skulle 
alltid veta vad man fick. Hon menade att det fanns en grupp arrangörer som ock-
så tyckte att de fick något de ville ha. Manusförfattaren ställde sig frågan varför 
så få gick på teater. Hon hade tankar om att man skulle spela när folk ändå var 
samlade. Konferens- och utbildningsteatern var av det slaget, men hon menade 
att det också skulle vara möjligt att nå människor genom att spela någon typ av 
kortteater på fikaraster och luncher ute på företagen. Detta låg i linje med det 
konstnärliga manifest som Scratch arbetade utifrån. Av manifestet framgick att 
man skulle ”söka upp sin publik och spela där människorna vistas”. Inom 
Scratch talade man om ”det positiva tvånget” som ett verktyg för att nå en 
publik som ”inte aktivt valt att komma till teatern”. För att nå denna teaterovana 
publik, som kunde bestå av vuxna eller barn och ungdomar, var det nödvändigt 
med föreställningar som var ”väl avpassade och engagerande för betraktaren”. 
Närheten till åskådaren sågs som väsentlig och därför ville Scratch, trots de neg-
ativa ekonomiska konsekvenserna, spela i ”små och intima sammanhang”. Hon 
såg det som ett konstnärligt val. För henne var nämligen upplevelse och kom-
munikation viktiga komponenter i det konstnärliga. Det lilla formatet gav också 
möjlighet till snävare målgrupper. Hon menade att upplevelse och kommunika-
tion fungerade bättre när publiken var mer homogen. Manusförfattaren skulle 
egentligen vilja vara än snävare än vad man var, men rent försäljningsmässigt 
skulle bredare målgrupper vara en fördel eftersom detta underlättade för exemp-
elvis de skolor som köpte föreställningar. Något paradoxalt menade hon dock att 
när man riktigt lyckades blev publiken bredare än man tänkt sig. Då även vuxna 
gillade en barnteaterföreställning såg hon detta som ett tecken på god konstnär-
lig kvalitet. Manusförfattaren konstaterade vidare att teatern värderades utifrån 
vad skolan för tillfället behövde. Att i det perspektivet spela om rasism eller 
mobbning för att det gick att sälja var inte ett konstnärligt val. Det kunde natur-
ligtvis ändå skapas en konstnärligt värdefull produktion trots dessa utgångs-
punkter. För beställaren var det dock svårt att i förväg bedöma den konstnärliga 
kvaliteten. Och det kunde tänkas att beställaren valde en konstnärligt svag före-



5 Studie II – Fall A: Teater Scratch 

 187

ställning på grund av ämnet. Klart var också att det var lättare att sälja ”en rolig 
föreställning” än en mer allvarlig. 
 
Verksamhetsledaren menade att man i Scratch av nödvändighet var skicklig på 
att sälja. Han såg det som en helt avgörande kunskap. ”Det är arternas utveck-
ling: Lär er sälja – annars dör ni!” På senare år hade man, med undantag för fest-
ivaler, mest spelat i de fyra nordligaste länen. Framöver var det dock möjligt att 
man åter skulle vidga turnéområdet. Genom Teatercentrum drev Scratch på fråg-
an om turnéstöd. Ett sådant stöd skulle för Scratch innebära en ökad konkurrens-
kraft i södra Sverige. Om man skulle åka långt var det hursomhelst viktigt att få 
ett antal föreställningar inom samma geografiska område. Säljarbetet kunde säg-
as börja hos barnteaterkonsulenterna. Där fick man uppgift om aktuella namn på 
skolledare och andra tänkbara köpare. Varje barnteaterkonsulent ställde samman 
en katalog över ett för det egna länet passande utbud. Ur denna katalog brukade 
sedan köparna beställa vad de ville ha. Scratch ringde runt till de olika köparna 
och presenterade sitt utbud mer i detalj. Det var enligt skådespelarparet viktigt 
att göra ett gott intryck vid denna telefonkontakt. Det var dock inte så att man 
kunde sälja något vid de här telefonsamtalen. Normalt var det särskilda inköps-
grupper som beslutade. Sådana grupper kunde bestå av uppåt tio personer. Mer-
parten av dessa var inte speciellt insatta och hade därför obetydligt inflytande. 
Det gällde alltså främst att hitta fram till det lilla antal som hade den reella makt-
en över inköpen. En annan säljkanal var de så kallade utbudskonferenserna som 
ordnades länsvis. Jämtland och Västernorrland hade dock en gemensam. På des-
sa konferenser kunde de olika teaterproducenterna presentera sitt utbud. På vissa 
konferenser fick man tillfälle att spela hela pjäser och då spelades flera pjäser 
parallellt. När det var så var det viktigt att vid de nämnda telefonsamtalen för-
söka övertyga de potentiella köparna om att de skulle titta på just det som 
Scratch visade. På andra konferenser var det istället så att man fick visa en trail-
er, det vill säga ett utdrag ur en föreställning. Fördelen med det systemet var att 
alla fick se allt. Alla kostnader för att delta på utbudskonferenserna betalades av 
producenterna själva. Det var att se som en investering, sade en av skådespelar-
na. Efter telefonkampanjerna och utbudskonferenserna var det bara att vänta. 
Visserligen fanns det en del kunder som man hade en sådan relation till att man 
kunde ringa upp igen, men det fanns också många som bara skulle bli irriterade 
om man ringde och tjatade. Det normala var att man bara väntade. Beställning-
arna gjordes sedan hos länsteaterkonsulenten3 som i sin tur meddelade Scratch. 
Någon gång kunde beställningarna samordnas inom en kommun och sedan rap-
porteras i klump till länsteaterkonsulenten. Därefter återstod turnéläggningen 
som när det gällde Norrbotten alltid sköttes av teatern själv. Vid spelningar i 
andra län hände det ibland att länsteaterkonsulenten redan lagt turnén när be-
ställningen kom till Scratch. 

                                           
3 Ibland finns det en barnteaterkonsulent, men en sådan arbetar ändå tillsammans med länsteaterkonsulenten. 
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Telefonkontakten och att man var med i utbudskatalogen och närvarande på ut-
budskonferensen var ingen garanti för att man fick sälja, men detta sågs ändå 
som den bästa vägen till att få köpare till föreställningarna. Manusförfattaren såg 
det som ”knepigt” att veta vad som avgjorde. En förklaring till utebliven försälj-
ning kunde vara att vissa producenter dumpade priserna. I Jämtland fanns exem-
pelvis en nystartad länsteater som inte bara sålde sina barnteaterproduktioner 
långt under vad som var möjligt för Scratch utan som dessutom hade en något 
bredare åldersgrupp för produktionen. Där hade man inte heller lyckats sälja en 
enda föreställning. Att vara med på utbudskonferenser och i utbudskataloger in-
nebar också en risk för överexponering, menade en av skådespelarna: man kun-
de förlora intrycket av fräschör. Enligt honom ville köparna ha ”det som var 
nytt, fräscht, lite spännande, lite kändisskap och lite barnboksnära.” Köparna 
ville själva ha roligt och se något som var helt nytt. Till små kommuner som 
bara kunde köpa några få saker per år kunde Scratch därför inte räkna med att få 
sälja mer än vart tredje år. 
 
Manusförfattaren menade att det var något lättare att sälja teater för barn och 
ungdom än vuxenteater eftersom man ute på skolorna ändå hade ett slags krav 
på sig att man skulle köpa något: ”Så där behöver man inte börja från noll.” Där-
emot fanns det problem med att samordna skolornas köp. En viss uppbromsning 
av decentraliseringen hade dock skett och på en del håll fanns det grupper som 
försökte samordna.  
 
I och med att kommunerna för några år sedan hade decentraliserat skolornas 
kulturinköp slog man enligt skådespelarparet sönder en fungerande arrangörs-
organisation. Nu fanns det ingen som hade tillräcklig erfarenhet av alla tekniska 
problem kring föreställningarna. Inom Scratch strävade man efter att ha en god 
relation till sina arrangörer, och man ville att dessa skulle känna sig trygga. Det-
ta var ett skäl till varför Scratch satsade på att det skulle vara enkelt för arrang-
ören. Ju mindre av teknik, ljussättning och mörkläggning desto lättare och trygg-
are blev det för den som arrangerade. Till bilden hörde också att Scratch inte 
hade som sin ”grej” att satsa på avancerad teknik: ”Vi är inte så bra på dom där 
mastodontgrejerna. Det kan andra med bättre resurser göra.” När det gällde 
publikstorlek kunde det finnas en konflikt mellan den konstnärliga bedömning 
som Scratch gjort och de praktiskt-ekonomiska önskemål som arrangören hade. 
För varje föreställning hade Scratch bestämt det största antal åskådare som man 
accepterade. Skälet till dessa begränsningar var att man ville kunna ha kontakt 
med sin publik och att det skulle vara möjligt för alla att se. För exempelvis en 
mellanstadiepjäs låg publiktaket på 80 barn. Smärre avvikelser från detta var 
man beredd att diskutera med arrangören, men skådespelarparet hade olika upp-
fattning om hur stora avvikelser som överhuvudtaget kunde diskuteras. Om ar-
rangören självsvåldigt satte sig över dessa gränser stadgade kontraktet att man 
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hade rätt att debitera en extraföreställning. Detta kontraktsvillkor hade utnyttjats 
någon gång, men det var inget man ville förstöra en god kundrelation med. Man 
såg det mer som ”en ryggen-fri-historia”. Kanske kunde det också fungera av-
skräckande på den som planerade att överskrida gränserna. Också när det gällde 
sent avbokade föreställningar hade man som princip att försöka hitta en lösning.  

 
Vi tjänar inte nånting på att få in pengarna; vi tjänar på att ha en relation så att de kan 
köpa oss och vara våra kunder och tycka att Scratch är en djävligt trevlig teatergrupp 
som vill göra justa affärer med dom. 
 

Att få problem med en arrangör ledde till att man blev ”hatad”. Sedan pratade 
arrangörerna med varandra. Men att vara tillmötesgående fick inte innebära att 
arrangörerna kunde strunta i vad Scratch sade. Exempelvis kunde inte ett krav 
på podium nonchaleras eftersom det skulle innebära att en stor del av publiken 
inte kunde se ordentligt. Det bör påpekas att krav på podier och gradänger var 
sådant som begränsade antalet tänkbara spelplatser. 
 
Verksamhetsledaren såg konferens- och utbildningsteatern som oändlig. ”Det är 
bara att marknadsföra den. Det har vi inte gjort än. Kanske ska vi i fortsättning-
en jobba i hela Sverige.” En skådespelare som var involverad i den här verksam-
heten menade emellertid att det här fick gå på sparlåga en tid. Han var inblandad 
i så många andra saker att luckorna för sådana här uppdrag var tämligen få. Den 
här uppdragsverksamheten var inte bara inriktad på företag. Den offentliga sek-
torn, även skolan, hade enligt verksamhetsledaren alltid pengar om det var något 
man verkligen ville göra. Det Scratch ville göra var att gestalta sådant som 
handlade om mänskliga relationer. Än så länge hade man inte sagt nej till något 
ämne. Det betydde inte att man behövde stryka medhårs. Då skulle det enligt 
verksamhetsledaren ha blivit ointressant. Beställarna visste att Scratch solidaris-
erade sig med de svaga och utsatta och ibland var beställarna också ute efter att 
åhörarna skulle provoceras. Det har redan nämnts att uppdragsteatern sågs som 
ett sätt att finansiera barnteatern. Allt skulle man i Scratch dock inte vara beredd 
att göra. Att göra reklam eller vara underhållning på mässor var sådana saker. 
Scratch skulle inte heller ställa upp på att sjunga julsånger på Åhléns. Däremot 
skulle man gärna sjunga sina sånger om pensionssystemet.  

 
Det skulle handla om människor och människors relationer till varandra … Det fick inte 
bara vara ytligt, allmänt kul, clowner och sånt. 
 

Administratören såg positivt på konferens- och utbildningsteatern. Den verk-
samheten var viktig för försörjningen. Hon tyckte sig ha märkt en tendens till att 
företagen verkade ”ha pengar över” i slutet av året. Det hände att Scratch fick 
lov att tacka nej till jobb på grund av för stor anhopning av önskemål. Hon kon-
staterade att man hade en del ”fasta” kunder och att de jobb man gjorde resulter-
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ade i nya kontakter och nya jobb. Det var uppdragsgivarna som kontaktade 
Scratch – inte tvärtom. 
 
Prissättningen för barn- och vuxenteater följde teatercentrums normer. I allmän-
het låg man något över minimibeloppen. För en föreställning som var 30 till 60 
minuter lång och där två skådespelare medverkade var minimigaget 4 100 kron-
or. Till detta kom Teatercentrums rekommenderade minimibelopp för bilkost-
nader och traktamenten. När Scratch spelade i Norrbottens län behövde dock 
inte arrangörerna betala annat än gaget eftersom gruppen fick sina turnékostnad-
er täckta av landstinget. Grupper från andra län hade inte denna förmån. Scratch 
hade olika priser i olika län beroende på att reskostnaderna varierade. Själva 
gaget var dock alltid detsamma. Trots att Teater Scratch hade relativt låga priser 
var ändå 5 500 kronor mycket pengar för en arrangör i en liten by. För byafören-
ingarna satsade man då på mindre uppsättningar som kunde erbjudas för ett någ-
ot lägre pris. På en del håll var det också svårt att få publik till vuxenföreställ-
ningarna, ett förhållande som självfallet påverkade ekonomin negativt för arr-
angörerna. När man spelade skolteater var det dock alltid fullt. 
 
När det gällde konferens- och utbildningsteatern var man friare i prissättningen, 
men Scratch hade en egen prislista där prisnivån berodde av föreställningens 
längd. Man tog normalt 7 500 kronor för en 45-minutersinsats av två personer. 
För en halvtimme blev det en tusenlapp mindre. Insatser längre än 45 minuter 
blev istället tusen kronor dyrare. En återkommande kund som köpte fler före-
ställningar kunde få en viss mängdrabatt. I något enstaka fall hade en beställare 
med svag betalningsförmåga fått en mindre reducering. De angivna priserna 
gällde inom Luleås närområde. Vid längre resor blev det nödvändigt att beakta 
restiden. Hittills hade det varit möjligt att utnyttja turnébidraget även för den här 
typen av teater. Administratören trodde dock att det framöver skulle bli nöd-
vändigt att reservera detta för barnteatern för att man inte skulle gå över det tak 
som landstinget beviljat. 
 
 
Anslagsgivare 
 
Relationen till anslagsgivarna var enligt verksamhetsledaren god. Med politiker-
na hade man enligt verksamhetsledaren inga konflikter av det slag som Norr-
bottensteatern haft. Den fria teatergruppen var visserligen beroende av att få an-
slag, men man var inte som institutionsteatern låst vid ett specifikt uppdrag. 
Verksamheten hade på senare tid volymmässigt anpassats till de bidrag man fått. 
Tidigare hade man gjort mer, vilket verksamhetsledaren menade hade varit ped-
agogiskt mindre lyckat för den som ville få ut att ekonomin var ansträngd. Han 
trodde dock att åtminstone en del politiker hade förstått att Scratch gjort mer än 
de hade åtagit sig. När något skulle göras var det nödvändigt att det fanns en 
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prislapp för det. Verksamhetsledaren brukade träffa politiker på olika nivåer och 
diskutera med dem. Han konstaterade dock att Statens kulturråd låg långt bort. 
Ett problem var att det där ”var en ny kille” som han inte hade någon relation 
till. Han hade dock pratat en del med en landstingspolitiker som också satt i Kul-
turrådets styrelse. Att Teater Scratch fått ett uppdrag att spela om jämställdhet 
på Riksdagen i januari 2001 såg han som värdefullt. 
 
 
Sponsorer 
 
Gruppens kontakter med företag handlade som nämnts om att man sålde före-
ställningar avsedda för konferenser och dylikt. Sponsring förekom inte. Verk-
samhetsledaren uttryckte saken så här: ”Vi säljer teater till dem istället för att 
tigga.” För att få sponsringspengar menade han att man måste ha någon specifik 
idé. Kanske kunde sommarteater vara något som det gick att hitta sponsorer till. 
För närvarande var dock inte detta aktuellt. 
 
 
Personella resurser 
 
Som redan nämnts har Scratch förlorat eller är på väg att förlora medarbetare. 
Verksamhetsledaren trodde att de långa turnéerna var en bidragande orsak. På 
sikt skulle det bli nödvändigt att anställa mer folk. Att lära upp en ny amatör var 
inte längre möjligt. Den energi och tid som skulle behövas för detta fanns enligt 
skådespelarparet inte: ”Vi kan inte kompensera med tid längre.” Eftersom en av 
skådespelarna på Scratch inte skulle bo i Luleå var det extra nödvändigt med ef-
fektiva repetitioner med folk som kunde jobbet. Att anställa någon just nu var 
dock knappast aktuellt eftersom verksamheten för tillfället hade svårt att bära så 
många som man varit, ”men vi slår på radarn”. De tyckte det var trist att folk 
inte längre ville vara med i Scratch. Några stora konflikter hade dock inte före-
gått avhoppen. Det var nog också ganska svårt att få någon att vilja flytta till 
Luleå. Problemet låg på den sociala sidan eftersom människor inte ville bryta 
upp från sina liv någon annanstans. Fick man väl hit folk skulle det lösa sig 
eftersom man enligt verksamhetsledaren kunde  

 
erbjuda bra grejer på jobbet och folk är ju van att vara permitterade på sommaren. Man 
har mycket att säga till om; det är det som man kan locka med. 
 

Att få folk på korta kontrakt var däremot enkelt, men kontraktsanställningar 
skulle bli en för dyr lösning. Teater Scratch ville ha fast anställda medarbetare. 
Skådespelarparet uteslöt dock inte att det framöver kunde bli en annan inriktning 
där man kontraktsanställde för en viss produktion som då skulle spelas intensivt 
under en begränsad period. 
 



5 Studie II – Fall A: Teater Scratch 

 192

Skådespelarparet hade varit med länge i Scratch. Kvinnan hade varit med sedan 
starten och hennes man hade kommit med ett halvår senare. Paret var inte helt 
samstämmigt i sin syn på de olika verksamheterna inom Scratch. Kvinnan hade 
från början inte varit så road av konferens- och utbildningsteatern men hon hade 
efter hand fått en positivare inställning. Det var ändå barnteatern hon gillade 
bäst. Att vuxenteatern skulle läggas ned sörjde hon åtminstone inte än eftersom 
hon fortfarande hade några föreställningar av ”Någonstans under stjärnorna” 
kvar att spela. Sång och musik hade dock inget utrymme inom konferens- och 
utbildningsteatern så hon befarade att denna för henne så viktiga verksamhet 
skulle få mindre utrymme framöver. Hennes man hade inte spelat så mycket 
vuxenteater. Just nu tyckte han att konferens- och utbildningsteatern var roligast. 
Han tyckte det var skönt att vara ute i samhället. Han uppskattade att möta vux-
na människor, att vara på kundmöten och att diskutera arbetsplatsproblematik. 

 
När man spelar barnteater då är man inte i samhället. Då är man i en gymnastiksal som 
oftast har femton graders värme och ungarna släpps in efter två timmar. Du river av din 
föreställning. Du dricker en ensam kopp kaffe i personalrummet. Du äter en ensam 
lunch i skolmatsalen tillsammans med tvåhundra skrikande barn. Du river av en före-
ställning till och du river ner dina grejer och åker därifrån och du är inte i samhället. 
Tyvärr! 
 

Det här betydde dock inte att han inte tyckte om att spela barnteater. Det var mer 
förhållandena runt omkring han var kritisk till. Konferens- och utbildningsteat-
ern gav honom också själv nya kunskaper om problem på olika typer av arbets-
platser och hur sådana kunde bearbetas. 
 
Skådespelarparet konstaterade att det inte var pengarna som gjorde att man ar-
betade på Scratch. Även om sådant som bil- och sjukvårdsförmåner räknades in 
var ersättningen låg. En av dem framhöll också att man inte direkt njöt av att bli 
permitterad och då få ännu mindre pengar.  

 
Det finns inget charmigt med att vara fattig längre, så självklart vill jag ha mycket peng-
ar, men det är som det är med den saken nu. Det går inte att grina över att man har lite 
pengar. Men det vore svårt att gå tillbaka till det där riktigt fattiga stadiet då man bara 
levde på morötter – och att vi måste sälja huset. 
 

Det som vägde upp var glädjen i att vara på en arbetsplats där man kommit så 
långt relationsmässigt och inflytandemässigt. Det var fint att jobba med män-
niskor som man kunde lita på trots att inte alla var ens ”privatkompisar”. Den in-
terna konkurrensanda som fanns på många teatrar fanns inte på Scratch. Här 
kunde man se det som en fördel om någon annan växte och blev bättre. Friheten 
sågs av dem båda som något oerhört betydelsefullt. Det gällde såväl en tämligen 
långtgående egen beslutanderätt som rätten att styra arbetstiden. På minussidan 
fanns självfallet den osäkra ekonomin och att de för att inte riskera teaterns ex-
istens varit tvungna att skjuta upp det här med att skaffa barn ett par år. Arbetet 
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sågs också som slitsamt. Mannen berättade att han kunde känna en kvarliggande 
fysisk utmattning efter eviga tolvtimmarsdagar under det mångåriga turnerandet. 
Kvinnan tyckte att det blev allt tyngre att turnera på vintern. Det här med att bli 
äldre gjorde det i viss mån svårare att spela barnteater eftersom sådana 
skådespelare på något sätt förväntades vara unga. Däremot var det en fördel att 
vara äldre när man höll på med konferens- och utbildningsteater. En negativ sak 
var att ansvarsbördan ibland kunde bli väl stor: Man kunde i princip inte vara 
sjuk. En del barnteater gick att flytta, men annars spelade man normalt även om 
man var sjuk. En gång hade man dock fått ställa in när någon tappat rösten. En 
annan gång hade en premiär fått skjutas upp därför att en skådespelare haft en 
sådan migrän att hon inte kunde stå. När den uppskjutna premiären skulle gå av 
stapeln var en annan av skådespelarna magsjuk – men då körde man ändå. 
Ansvarstagandet gjorde också att man ständigt fick ”tänka på teaterns väl och 
ve”. Det var inte bara att man så att säga var en offentlig person; man var dess-
utom tvungen att ”vara så lyckad hela tiden”. Det fanns inget utrymme för miss-
lyckas med något. Paret menade att man var tvungen att överväga om det här var 
tillräckligt bra för att man skulle vara beredd att stanna för så litet pengar. Att 
lämna teaterlivet såg dock inte kvinnan som ett alternativ: 

 
Det är det här jag brinner för. Det är det här jag vill göra. Om teatern går i konkurs 
söker jag mig nog till en annan teater. 
 

Administratören hade arbetat nio år i Scratch. Första uppgiften hade varit arbete 
med ett tråkigt adressregister, men sedan hade hon fått göra ett syjobb till en 
produktion. Det hade varit intressant. Efter hand hade det dock blivit mer och 
mer administration. Hon arbetade med bokföring, fakturering, bidragsansök-
ningar och redovisningar till bidragsgivare, löner skatter, personaladministration 
och en del turnéläggning. Dessutom var hon den som oftast svarade i telefon. I 
viss mån var hon fortfarande med i pjäsprocessen, men då handlade det mest om 
kostymjobb. I princip hade hon normal kontorsarbetstid och den tillbringade hon 
i den lokal som Scratch hyrde. Hon hade samma lön som de andra och hon blev 
permitterad som de andra. 
 
Enligt administratören var det inte pengar som gjorde det attraktivt att jobba på 
Scratch. Hon betonade friheten och omväxlingen: det var inte bara kontorsjobb, 
även om hon tyckte att det blivit väl mycket sådant med tanke på att hon gärna 
sydde. Hon tyckte att hon hade rätt bra inflytande. Hon fick ha en åsikt om allt – 
och alla lyssnade. Trots att hennes framtida pension skulle bli skral om hon fort-
satte på Scratch, menade hon att en högre lön inte skulle få henne att ta ett van-
ligt kontorsjobb. Hon trodde i och för sig inte heller att hon skulle få något höjd-
arjobb med sin ”taskiga formella utbildning”. Negativt var dock det obehag hon 
kände över att teaterns räkningar inte kunde betalas i tid och att hon därför var 
tvungen att ha med kronofogden att göra. 
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Kostymören hade varit löst knuten till i Scratch sedan 1988 och från 1991 hade 
hon varit fast anställd och medlem i gruppen. Hon hade jobbat med många olika 
saker, men det var länge sedan hon stod på scenen. Hon menade att hon inte 
skulle stå ut med att göra samma sak mer än tjugo gånger. Hon var glad att 
andra klarade det och konstaterade att man var bra på olika saker. Det hon nu 
jobbade med var framförallt kostym, men också scenografi och rekvisita ingick i 
det hon höll på med. Hon fungerade också som något av en koordinatör, och 
detta hade tagit alltmer av hennes tid. Tidigare, när man spelade offentliga före-
ställningar hade hon varit inblandad i annonsutformning och val av medier. I 
och med att Scratch berättande blivit mer avskalat, bara det som förde berättel-
sen framåt skulle vara med, hade behovet av mer utarbetad scenografi minskat. 
Bilarnas mått gjorde det också omöjligt att ha med något som översteg 220 
centimeter på någon ledd. Hon menade att Scratch valt att uttrycka det konstnär-
liga på annat sätt än med en massa scenografi. Det enkla berodde alltså inte bara 
på turnerandets krav. Den avskalade formen hade enligt hennes mening varit bra 
för Scratch, men för henne hade det inneburit mindre arbete med sådant hon 
tyckte om: ”måla, fixa, greja, sy, leta tyger, greja, kleta.” Hon konstaterade att 
hon varit med om att rationalisera bort sig själv. Det var också klart att hon skul-
le sluta till sommaren. Hon såg det som rätt tidpunkt att sluta och till hösten 
planerade hon att börja konststudier på Sunderby folkhögskola. Det var en gam-
mal dröm som hon nu skulle realisera. 
 
Det positiva med Scratch var ändå enligt kostymören att hon där fick jobba med 
något som intresserade henne: ”Det är ett värde som inte går att mäta i tusen-
lappar.” Hon uppskattade den konstnärliga miljön och tanken på pjäserna som 
en kollektiv angelägenhet och såg detta som en styrka för teatern. Möjligheten 
att påverka arbetstiden var också viktig. Hon gillade inte ”sju-till-fyra-jobb” och 
flexibiliteten i arbetstidens förläggning och möjligheten till arbete hemifrån hade 
underlättat hennes liv som småbarnsmamma. 
 
Manusskrivaren hade varit med i Scratch sedan starten. Vid sidan av manus-
skrivande skötte hon mycket av skrivandet av bidragsansökningar och Scratch 
kulturpolitiska skrivande. Genom Teatercentrum drev hon frågan om förbättrat 
turnéstöd. Utöver detta verkade hon som skådespelare inom barnteatern. Till 
hennes uppgifter hörde också att arbeta med information och försäljning. Hon 
funderade också över att utforma ett slags minishower som hon skulle kunna 
spela ensam på olika företag, exempelvis på fikaraster. På det privata planet 
hade hon och verksamhetsledaren varit ett par under många år, men de hade sep-
arerat. Nu skulle manusförfattaren bosätta sig i Göteborg tillsammans med en ny 
man och bara vara i Norrbotten under företrädesvis repetitioner och turnéer. I 
övrigt skulle hon arbeta på distans. 
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För manusskrivaren var det viktigt att jobba i ett sammanhang där man drog åt 
samma håll. Att man ömsesidigt visade varandra förtroende och respekt var 
viktigt. Detta skapade, enligt henne, det mod som gjorde att man vågade sådant 
som kunde misslyckas. Men bara tryggheten räckte inte: det var nödvändigt att 
hon fick göra den teater hon ville: ”Jag får skriva pjäser – och de blir spelade.” 
Med tanke på att hon saknade formell utbildning tyckte hon att hon fick göra 
fantastiskt mycket och att hon fick goda möjligheter till yrkesmässig utveckling 
utan att det blev frågan om ”sololir”. Vikänslan var betydelsefull. Att det inte 
var konkurrens inom gruppen såg hon som en väg till växande. För henne hade 
det tidigare varit viktigt att få leva i Norrbotten, men nu såg hon annorlunda på 
detta. Långpendlandet skulle heller inte vara något bekymmer i ett kortare per-
spektiv, men långsiktigt visste hon inte hur det skulle bli med hennes medverk-
an.  

 
Så länge vår teatergrupp är vital, så länge jag får utvecklas, så länge jag får göra det jag 
vill göra behöver jag inte söka mig någon annanstans. Men jag kan inte betala för att 
jobba. Där är smärtgränsen. Och sedan kan det bli en fokusförflyttning rent privat, och 
det har jag ingen aning om. Men om jag vill skaffa barn funkar det inte att bo i Göte-
borg och jobba i Luleå. Det är nytt. Förr har det alltid varit i teatern jag tagit avstamp. 
 

Verksamhetsledaren är i praktiken den som startat Teater Scratch. Han var också 
en ledande gestalt inom den inledningsvis nämnda ”7 april-rörelsen”. För länge 
sedan hade han arbetat på järnverket i Luleå. Därefter hade han studerat på den 
kommunala vuxenutbildningen och under några somrar hade han i kommunal 
regi handlett praoelever som höll på med teater. Under hela den tid som Teater 
Scratch verkat hade han där fungerat som konstnärlig ledare och allmän ledarge-
stalt. I en tidigare studie (Wahlberg, 1992) uttryckte människor i Luleås kultur-
liv sin uppskattning över verksamhetsledarens handlingskraft. Kommunens då-
varande kultursekreterare talade exempelvis om ”en fixare med ovanliga ledar-
egenskaper” (op cit, s 26). 
 
För verksamhetsledaren handlade det om att få bestämma över sin egen verklig-
het. Det var hans åsikter om publiksyn och om hur teater skulle spelas som hade 
resulterat i att han tidigt insett att det var bäst att starta eget. De skälen hade en-
ligt hans sätt att se inte minskat i styrka under de år Scratch hade hållit på. En 
annan sak som fick honom att fortsätta var en strävan efter respekt och konstnär-
ligt erkännande. 

 
… att jag faktiskt får bestämma och göra min egen grej, den drivkraften har varit stor, 
mycket stor. Och så finns det i mej en galen konstnär; den syns inte så mycket, men den 
fins där och är större än vad jag visar. För en klassresenär är det ibland svårt att hitta ut-
tryck. Så att ha en egen grupp och egen syn på hur det ska göras är mitt sätt att uttrycka 
mej konstnärligt. Från början fanns också ett fan så starkt behov av att inte behöva 
flytta, men det finns inte kvar nu lika starkt. Nu finns det en drivkraft om att få den re-
spekt och ekonomi som jag och vi faktiskt är värda. Att bli konstnärligt respekterade är  
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viktigt och det är viktigt att få en sådan respekt i Luleå och inte enbart i övriga Sverige. 
Det sista kommer att räcka länge som drivkraft … 

 
 
 

Konst och ekonomi 
 
Om Scratch skulle få en tjugofemprocentig ökning av sina inkomster skulle det-
ta enligt verksamhetsledaren betyda ”hissnande mycket”. Det skulle leda till en 
”säkrare verklighet” för medarbetarna med en ordnad arbetsvolym och lön för 
varje månad. Det skulle finnas möjlighet att köpa såväl musik som manus och 
innebära att kvaliteten på det man gjorde skulle säkerställas. Det skulle också bli 
möjligt att skicka medarbetarna på kurser för att lära mer. Skådespelarparet 
menade att en sådan ökning skulle ge ”en säkrare verksamhet”. Men det var för 
litet pengar för att skapa stora konsekvenser. Det skulle enligt dem behövas en 
halv miljon mer i nuläget. Då skulle det exempelvis finnas ett utrymme för ex-
perimenterande. Mer pengar borde leda till högre löner och kanske en riktigt bra 
turnébil. Personalutbildning var också en sak som man aldrig hade haft råd med. 
Kostymören trodde på en ny bil och bättre boende på turnéerna. ”Det är viktigt 
att bädda och vadda om våra skådisar som skall hålla på och turnera år efter år.” 
I de konstnärliga produkterna trodde hon inte att det skulle synas. Manusförfatt-
aren trodde på ”löner som man kan leva på” och mindre permitteringar. Om man 
fick mer än tjugofem procent hade hon visioner om fler skådespelare i barn-
teaterproduktionerna och kanske en tekniker som skulle följa med på turnéerna. 
Mer pengar kunde också göra det möjligt att nå ut till en vuxenpublik i byarna. 
Mer pengar till marknadsföring, och då främst försäljningsarbete, kunde också 
vara bra eftersom man inom Scratch numera hade insett att man inte kunde 
”jobba hur många timmar som helst”. Enligt administratören skulle en tjugofem-
procentig ökning av anslagen inte leda till större produktioner: ”Svulstigare upp-
sättningar är inte vår grej.” Hon trodde att pengarna skulle leda till mindre per-
mitteringar och kanske högre löner. Att lägga pengar på annonsering eller större 
kontor fann hon ingen mening i. Men redan en mer realistisk tioprocentig ök-
ning skulle enligt verksamhetsledaren betyda mycket. Det skulle möjliggöra en 
jämnare och tryggare arbetssituation, men det skulle inte räcka till att köpa 
manus och musik eller till fortbildning. Skådespelarparet konstaterade att tio 
procent inte var någonting: ”Det är peanuts. Det kan vi själva dra in på konfer-
ens- och utbildningsteater. Manusförfattaren menade att det kunde bli några 
veckor kortare permittering. Under den period som intervjuerna gjordes på 
Scratch kom faktiskt ett besked om en ökning av Kulturrådets anslag för 2001 
med 100 000 kronor. Ökningen var inte direkt väntad, och gruppens manusför-
fattare trodde att den kunde bero på att några ur Kulturrådets referensgrupp sett 
den tidigare nämnda föreställningen av ”Om oss” på teaterfestivalen i Sundsvall. 
Ungefär samtidigt hade det fallit ut 64 000 kronor från Författarförbundet för 
manusskrivande inför den nya högstadiepjäsen. Enligt manusförfattaren hade 
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man nog inte riktigt vågat tro på att man skulle få detta bidrag. De här två till-
skotten skulle om övriga anslag förblev oförändrade gott och väl innebära en 
tioprocentig ökning av anslagen.  
 
Fick man däremot mindre pengar skulle situationen bli ytterligt problematisk. 
Blev det en tioprocentig minskning två år i följd var det bara att lägga ned. ”Vi 
är nära smärtgränsen redan nu”, men efter en eventuell nedläggning kunde man 
kanske sedan börja om på ny kula, menade verksamhetsledaren. Skådespelarpar-
et trodde inte att Scratch skulle gå under, men menade att det då var nödvändigt 
att överväga vilken verksamhet man skulle erbjuda. Det skulle rimligen bli en 
ökning av den företagsinriktade produktionen. I det läget var det inte givet att 
man skulle fortsätta som grupp. Kanske vore det lika bra att sluta söka anslag 
och istället bli ett företag, funderade de. Även administratören tvivlade på att det 
gick att ha någon verksamhet. Man kunde inte göra samma sak med mindre re-
surser. Också hon trodde att man redan var på gränsen. Kostymören trodde där-
emot att det skulle gå att klara sig med längre permitteringar och skjutande på 
kostnader. Barnteatern såg hon som fundamentet för Scratch och blev det bara 
konferens- och utbildningsteater blev det nog nödvändigt att ombilda till ett pro-
duktionsbolag eller en ekonomisk förening. Manusförfattaren menade att en tju-
gofemprocentig minskning av anslagen skulle få henne att tappa inspirationen. 
Hon trodde det skulle bli svårt att behålla folk när verksamheten skulle krympas 
eftersom marginalerna redan var så små: ”Rent individuellt skulle alla behöva se 
om sitt hus.” Det var emellertid inte bara en ekonomisk sak utan också en psyk-
ologisk. Långsiktigt fanns även problemet med befolkningsutvecklingen i Norr-
botten. Antalet barn i inlandskommunerna hade sjunkit påtagligt sedan Scratch 
startade 1987: ”Och utan barn blir det ingen barnteater.” 
 
 
5.2 Fall B: Krokodilbrottarna 
 
Det här fallet behandlar en fri teatergrupp utan anställd personal, men med en relativt fast 
kärna av medverkande. Verksamheten finansieras till cirka 80 procent med statliga och kom-
munala anslag. Sponsring förekommer ej. Gruppen spelar sällan på biljettintäkterna utan 
säljer istället föreställningar till arrangörer. En intressant sak med fallet är att de medverk-
ande endast får betalt per föreställning. Detta begränsar det ekonomiska risktagandet för 
gruppen, men det ekonomiska utbytet för de medverkande blir tämligen litet eftersom antalet 
föreställningar normalt blir relativt begränsat. Karaktäristiskt för fallet är att det belyser en 
verksamhet som inte i nuläget kan ge någon mer en del av försörjningen. I det här fallet har 
sammanlagt fem personer fått ge sin bild av Krokodilbrottarna. Min huvudinformatör var den 
konstnärlige ledaren. Intervjuer har också gjorts med två före detta medarbetare som ingick i 
den så kallade ledningsgruppen samt med två personer som funnits i kretsen kring den konst-
närlige ledaren redan innan Krokodilbrottarna startades och som sedan varit med i flera 
uppsättningar. 
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Den ideella föreningen Krokodilbrottarna startade sin verksamhet hösten 1997. 
Inledningsvis var det tre personer som höll i trådarna. Det var den nuvarande 
konstnärlige ledaren, som också var musiker, författare och kompositör samt två 
unga kvinnor från Kiruna amatörteaterförening. Dessa tre personer, som jag i 
fortsättningen har kallat ledningsgruppen, höll inte bara i trådarna utan medverk-
ade också själva på scenen. Med i bilden var också den konstnärlige ledarens 
hustru (Ul) som skulle medverka som regissör. Krokodilbrottarna hade fått sitt 
namn utifrån ett evenemang i Kiruna i början av 1900-talet. Vid den tiden turn-
erade ett säreget sällskap som faktiskt ägnade sig åt krokodilbrottning. På ett be-
varat fotografi kan man se hur en man i ett stort akvarium under vattenytan 
brottas med livs levande krokodiler. Vid hans sida, också under vatten, står två 
män i sjömanskostym. Enligt den konstnärlige ledaren kunde det här kopplas 
metaforiskt till Krokodilbrottarnas verksamhet. Man var på djupt vatten och 
gjorde något omöjligt: man brottades med krokodiler inför publik. 
 
Krokodilbrottarna presenterade sig som  

 
En fri teatergrupp i Luleå med målet att skapa en experimentell mötesplats för dans, 
musik, revy, teater, performance & visuella konstarter genom att samla artister från 
Norrbotten och övriga Sverige i lyckliga kombinationer för uppsättningar med hög 
konstnärlig ambitionsnivå.1 
 

Gruppen hade, trots sin anknytning till Kiruna, redan från början varit lokaliser-
ad till Luleå. Den bärande idén med Krokodilbrottarna var att man skulle vara 
en produktionsgrupp. Man skulle alltså inte ha en fast ensemble utan endast en 
administrativ och konstnärlig ledning som skulle samordna människor, 
halvproffs och goda amatörer med civila yrken vid sidan om, för olika projekt. 
Den konstnärlige ledaren menade att han genom sin långa erfarenhet av arbete 
med amatörer runt om i länet hade en värdefull kunskap och därför kunde samla 
de bästa och med dem driva en verksamhet. Tanken var att de medverkande 
skulle få betalt per spelning. På det sättet kunde de fasta kostnaderna hållas nere: 
sålde man inga föreställningar uteblev alltså betalningen för de medverkande. 
Den konstnärlige ledaren hade räknat med att det skulle vara tämligen lätt att få 
pengar till verksamheten eftersom han hållit på så länge och var välkänd av an-
slagsgivarna. Landstinget beviljade dock inte det planerade verksamhetsbidrag-
et, som skulle finansiera ledningsgruppens arbete. Däremot fick gruppen, enligt 
den konstnärlige ledaren, ett generöst projektbidrag. 
 
 
 
 
 

                                           
1 Texten är hämtad från ett presentationsblad  om Krokodilbrottarna. 
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Produktionen 
 
Krokodilbrottarna hade producerat åtta uppsättningar. Enligt den konstnärlige 
ledaren hade man med något undantag fått ganska bra recensioner. Trots detta 
hade man haft påtagliga problem att sälja föreställningar. Den första uppsätt-
ningen var en nyuppsättning av ”Danser på himmelens guldgolv” med text av 
Bengt Pohjanen, som ursprungligen hade spelats på Kyrkomötet när det hölls i 
Luleå. Då var det succé, men av nyuppsättningen blev det ändå bara fem före-
ställningar. Till en kom ”praktiskt taget ingen”, men de fyra övriga hade hyfsat 
med publik. En medverkande musiker menade att ett underbart sommarväder 
hade påverkat publiksiffrorna negativt. Tanken var att den här uppsättningen 
skulle säljas på andra håll än Norrbotten och då med Svenska kyrkan som mål-
grupp. Man lyckades dock inte hitta köpare till en enda föreställning. Den konst-
närlige ledaren trodde att kyrkan kanske var skeptisk till folk som kom utifrån. 
Man hade kanske sina egna troende artister. Han tyckte ändå att det var svårt att 
förstå varför man misslyckats. Kanske var det något fel på marknadsföringen 
eller affischen.  
 
”Kabaré Krokodil” var en frän, samhällskritisk revy där mycket av materialet 
var egenproducerat. En hel del idéer kom från kvinnorna i ledningsgruppen. Den 
konstnärlige ledaren hade sedan utvecklat detta till ett manus. Han uppgav att 
man spelat ungefär tjugo föreställningar, vilket var betydligt färre än vad som 
var tänkt från början. Kanske var det också här fel på affischen. Föreställningen 
handlade enligt den konstnärlige ledaren faktiskt inte om ”brudar som sprattlar 
med benen” vilket affischen möjligen kunde ge sken av. De som hos arrangör-
erna köpte föreställningar var medelålders kvinnor, och de ville kanske inte se 
unga raffiga brudar. Det hade kanske varit bättre med en affisch med en medel-
ålders man som utlovade berättande av historier på dialekt, funderade den konst-
närlige ledaren något uppgivet. Kvinnorna i ledningsgruppen tyckte det var ro-
ligt att spela kabarén. Publiken skulle också ha gillat den. Lb berättade att hon 
rentav hade känt sig stolt. 
 
Uppsättningen ”Farliga Läppar – Tango Performance Show”, med premiär 1998 
men som vid intervjutillfället fortfarande kunde beställas, hade två medverk-
ande. En av dem var den konstnärlige ledaren som medverkade som musiker; 
den andra var performanceartisten Su. Även här hade försäljningen enligt den 
konstnärlige ledaren gått trögt på sistone: ”Men den går inte att sälja den heller.” 
Enligt Su hade det sedan starten ändå rört sig om nittio till hundra föreställning-
ar i Sverige och Finland. Enligt den konstnärlige ledaren var det betydligt färre 
än så, och bara femton av föreställningarna hade spelats i Krokodilbrottarnas 
regi. 
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Pjäsen ”Frieriet i Kärentöjärvi” var skriven av den konstnärlige ledaren. Den var 
en nyuppsättning av den version som Kirunaamatörerna spelat. Då hade man 
spelat omkring femtio föreställningar i Sverige, Kanada, Island, Danmark och 
Turkiet. 1996 hade uppsättningen utnämnts till en av världens tio bästa amatör-
föreställningar. I Krokodilbrottarnas regi blev det bara fyra föreställningar i 
länet och två i Stockholm. Dessutom deltog man på en teaterfestival i Avignon. 
Man spelade på svenska, men en berättare kom in och sammanfattade på 
franska. Den här festivalen hade setts som ekonomiskt riskabel, men främst de 
två kvinnorna i ledningsgruppen hade varit entusiastiska. Ekonomiskt gick inte 
heller festivalsdeltagandet i Avignon ihop. Den konstnärlige ledaren berättade 
att det hade börjat förskräckligt. Någon minut innan den första föreställningen i 
Avignon skulle sättas igång fanns ingen publik alls. Till de resterande föreställ-
ningarna gick det bättre eftersom man då gått ut på gatorna och talat om att man 
fanns. Inalles blev det femton föreställningar i Avignon. 
 
De tre första uppsättningarna hade en klar koppling till Norrbotten. 1999 hade 
sedan den multikonstnärliga föreställningen ”Vattencirkus” premiär. Den spela-
des sammanlagt sex gånger. Idén kom ursprungligen från den konstnärlige led-
arens hustru som också regisserade uppsättningen. Någon form av inspiration 
skulle också ha kommit från en föreställning, som man sett i Frankrike, där de 
medverkande stått i vatten och spelat. Den konstnärlige ledaren menade att man 
här lyckades förverkliga Krokodilbrottarnas konstnärliga idé: musikalisk avant-
gardebuskis med ett budskap. Det var en blandning av konstarterna: teater, per-
formance, musik, dans och mim. I den här uppsättningen, som framfördes på ett 
antal badhus runt om i länet, var hela 45 personer involverade. Luleå lögarbröd-
er och kören Stålklang medverkade utan ekonomisk ersättning medan musikerna 
fick betalt. Även manusförfattare/kompositör, scenograf, performancedesigner 
och tekniker hade betalt. ”Vattencirkus” blev en kritikerframgång och var så här 
långt Krokodilbrottarnas publiksuccé. Den konstnärlige ledaren talade inte utan 
stolthet om att man i Kalix hade 300 personer i publiken trots att bandylaget 
spelade hemmamatch samtidigt. Samma år var två andra uppsättningar aktuella. 
Det var ”Lilla Hjärtat” och i samarbete med J P Nyströms ”Rosornas tid är 
kort”. Den sistnämnda uppsättningen gavs bara två gånger eftersom man hade 
problem att genomföra gemensamma repetitioner. 
 
Efter ”Vattencirkus” var pengarna slut. Inför sommaren 1999 engagerade sig då 
Krokodilbrottarna i Uddenfestivalen i Luleå. Ett motiv för detta var att man räk-
nade med att festivalen skulle ge ett överskott som kunde användas för lednings-
funktionen. Så blev det nu inte. När alla artister hade fått betalt hade man en för-
lust på 60 000 kronor. Så istället för att få pengar hade den konstnärlige ledaren 
jobbat fyra månader utan ”att få en slant”. Krokodilbrottarna förlorade 25 000 
kronor på festivalsäventyret och för att täcka det resterande underskottet fick 
den konstnärlige ledaren skjuta till pengar ur sitt eget företag. Den ekonomiska 
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osäkerhet som uteblivna verksamhetsbidrag från landstinget ledde till var, enligt 
den konstnärlige ledaren, en bidragande orsak till att kvinnorna i ledningsgrupp-
en inte längre orkade fortsätta utan lämnade gruppen för studier. En av dem 
hade försvunnit hösten 1998, den andra hösten 1999. 
 
Till den senaste uppsättningen ”Skriken från Vildmarken”, en konstnärlig bland-
ning av teater, performance och musik, hade man lyckats få ett enligt den konst-
närlige ledaren eftertraktat bidrag från Statens kulturråd. Uppsättningen blev en 
ekonomisk framgång trots att man hade elva medverkande som skulle ha betalt. 
Den här uppsättningen hade varit svår att sälja och delvis haft liten publik och 
då medverkade ändå en nationellt välkänd skådespelare. Den konstnärlige ledar-
en menade att det var alltför mycket arbete för en total publik på 500-600 per-
soner. Han berättade att det hade varit tuffare än han trodde och att han just nu 
låg litet lågt och helst inte skulle vilja tänka på Krokodilbrottarna. Nästa år skul-
le han eventuellt göra något med Su från Tangoföreställningen. Detta bekräftad-
es också av henne. Hon hade en idé om något i ett tämligen begränsat format. 
Med stora ensembler fick man alltför höga kostnader och en del praktiska sam-
ordningsproblem. Ekonomiska och praktiska problem med stora ensembler 
framfördes också av en av kvinnorna i ledningsgruppen. 
 
 
Ekonomin 
 
Någon färdig ekonomisk redovisning för ”Skriken från Vildmarken” fanns inte 
då intervjun genomfördes med Krokodilbrottarnas konstnärlige ledare. Utifrån 
redovisningen för 1999 framgår dock följande: 

 
TABELL 5:2. Sammandrag av Krokodilbrottarnas ekonomiska redo-
visning för 1999 
 
Intäkter Kostnader 
Anslag  594 tkr Lön, producent  62 tkr 
Lönebidrag     7 tkr Lön, projektanställning 19 tkr 
Föreställningsintäkter 143 tkr Administration  62 tkr 
Övrigt   19 tkr Manusarvode  40 tkr 
  Externa 

produktionskostnader 
438 tkr 

 ______ Övrigt     1 tkr 
 
Summa intäkter 

 
763 tkr 

 
Summa kostnader 

 
622 tkr 

Årets överskott   141 tkr 
 

Av detta kan man få fram att Krokodilbrottarna till 78 procent var anslagsfinans-
ierade. Samma procentsats gällde för 1997-1998 om inte ett lönebidrag räknades 
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som anslag. Gjorde man det blev det istället omkring 85 procent. Sålda föreställ-
ningar svarade för 19 procent. För 1997-1998 stannade man på 12 procent. För 
1999 hade man inga intäkter av sponsring. Den konstnärlige ledaren menade att 
Krokodilbrottarnas verksamhet i hans ögon föreföll vara fullständigt ointressant 
för företagen. För 1997-1998 kom i alla fall en dryg procent av intäkterna från 
sponsorer. Här måste dock påpekas att det utöver de pekuniära intäkterna fanns 
en stor insats av oavlönat arbete och privat finansiering av kostnader avseende 
verksamheten. Sådana poster var dock inte med i organisationens redovisning. 
Medverkande skådespelare och musiker fick visserligen betalt med 1 000 kronor 
för de föreställningar de medverkade i, men det utgick ingen ersättning för re-
petitionstid. För boende utanför Luleå hade viss resersättning utgått. Ibland hade 
en del medverkande ställt upp helt gratis. Det gällde exempelvis Luleå lögar-
bröder, kören Stålklang och regissören Ul i uppsättningen ”Vattencirkus”. Den 
konstnärlige ledaren hade också många gånger låtit bli att ta betalt för sina ar-
betsinsatser. 
 
På kostnadssidan var fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader intressant. 
I praktiken var det bara producentlön och administration, sammanlagt 124 tkr, 
som var helt fasta. Deras procentuella andel av kostnaderna var 20 procent. 
Vissa kostnader var av särkostnadskaraktär eftersom de endast uppstod om man 
genomförde ett visst projekt. Med det upplägg man använde för betalning av de 
medverkande blev den delen av lönekostnaden helt rörlig. Krokodilbrottarna 
spelade alltså i princip inte på biljettintäkterna när utomstående medverkade. 
Man hade inte heller någon egen scen som drog kostnader. En av kvinnorna i 
ledningsgruppen påpekade också att det dessutom var skönt slippa lokalansvaret 
för en scen. 
 
 
Repertoarvalet 
 
Krokodilbrottarna var som nämnts en ideell förening och måste som sådan ha en 
styrelse. Detta såg den konstnärlige ledaren som en formsak. Han visste knappt 
vilka som ingick i styrelsen. I praktiken var det han som bestämde. Normalt togs 
inte heller någon hänsyn till regissörer och medverkande när repertoaren be-
stämdes. En liten kärna inom Krokodilbrottarna tycks ändå ha haft ett påtagligt 
inflytande. En av kvinnorna i ledningsgruppen hävdade rentav att det ibland var 
”nästan irriterande demokratiskt”; den andra talade om ”fin kommunikation”. 
Den konstnärlige ledaren skulle dock ha fått avgöra när man inte var överens. 
När det gällde Avignonturnén var det kvinnorna i ledningsgruppen som drev på. 
Tangoföreställningen var en idé från den medverkande performanceartisten Su. 
”Vattencirkus” var en gemensam idé från den konstnärlige ledaren och regissör-
en Ul. Den konstnärlige ledaren tycktes vara den drivande och den som i slut-
ändan bestämde, men formen diskuterades alltid med andra, inte minst med Su. 
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Repertoarvalet byggde på en konstnärlig idé, en konstnärlig grundsyn delad av 
människor som ville samma sak: den tidigare nämnda blandningen av konstart-
erna parad med det den konstnärlige ledaren kallade avantgardebuskis. Su be-
tonade också starkt det gränsöverskridande och talade om en musikaliskt visuell 
konst där iögonenfallande kontraster, inte minst vad gällde smink och kostym, 
skulle medverka till att skapa nya betydelser av vardagliga saker. Hon bejakade 
provocerande uttrycksmedel. En av kvinnorna i ledningsgruppen framhöll be-
tydelsen av det nyskapande och det egna materialet. Det skulle vara nya former 
och ”nya fräcka metoder att spela teater”. Som exempel nämnde hon arenateat-
ern i ”Frieriet i Kärentöjärvi” där de medverkande ibland kröp under bänkarna. 
Publiken hade bjudits på torkat renkött, lingondricka, mäsk och bröd. För att 
skapa dofter hade man bland annat använt beckolja och eter. I kabarén hade man 
spelat i cafémiljö. En musiker framhöll att den konstnärlige ledaren aldrig hade 
gjort något som var ”blaha, blaha”. Det hade alltid funnits ett djup i det han gjor-
de. Vidare skulle han alltid ha arbetat med ett genomgående tema: ”att man inte 
ska bli stockholmare.” Musikern hade dock inte haft något egentligt inflytande 
över vad man gjort: ”Jag hoppade bara in.” 
 
Den konstnärlige ledaren såg tämligen mörkt på framtiden och frågade sig om 
det i Luleå fanns en publik för det annorlunda och udda, för de nya vägarna. Han 
sade sig inte heller förstå varför en del saker blev succé och annat fiasko. Kan-
ske handlade det om att man var tvungen att göra mindre uppsättningar trots att 
det var roligt med stora. Kanske var alla tvungna att jobba gratis. Det gällde att 
hitta något annat sätt att nå folk men ändå behålla den konstnärliga nivån och 
kunna göra nya grejer och inte köra samma sak i tio år vilket han menade att en 
del andra konstproducenter i Luleå hade gjort. Han tyckte det gick trögt att sälja 
trots att gaget för exempelvis tangoföreställningen inte var högre än cirka 6 000 
kronor. Han såg klimatet som tufft för den som ville behålla den konstnärliga 
nivån och ändå nå ut. Enligt Su hade man inte gjort någon direkt marknadsför-
ing av tangoföreställningen: ”Dom ringer och vill ha den.” Föreställningen gick 
att sälja till ett lågt pris eftersom det bara var två medverkande och man dess-
utom inte hade några speciella krav på lokal eller avancerad ljussättning. Priset 
på föreställningarna sattes enligt en av kvinnorna i ledningsgruppen utifrån de 
kostnader Krokodilbrottarna hade. I princip hade man ett enhetligt pris, men 
någon gång hade man gått med på ett lägre pris. 
 
Idén till ”Skriken från Vildmarken” kom 1999. Något egentligt alternativ fanns 
inte. Det sågs som en bra idé. Den konstnärlige ledaren, som var pessimistisk in-
för framtiden i Norrbotten, ville göra något om livet där och om ungdomars 
längtan till storstaden. Under våren sökte man pengar och började resonera litet 
med folk. Under hösten började den konstnärlige ledaren skriva manus och mus-
ik. Det var hans vilja att uttrycka just detta som var avgörande. Man hade alltså 
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inte tänkt specifikt på publiken. Su framhöll att man fick göra det man bra på. 
Musik och sång var därför viktigt. För tangoföreställningen ”Farliga läppar” var 
också Su:s finska bakgrund betydelsefull. Att introducera finsk tango i Sverige 
såg hon som ett pionjärarbete. 
 
Krokodilbrottarna ställde enligt den konstnärlige ledaren absolut inte upp, som 
exempelvis Teater Scratch, och gjorde saker på beställning. Om det däremot 
gällde färdiga föreställningar var situationen en annan. Man hade ju till exempel 
fått pengar för att vara med i PR-evenemanget ”Breaking the ice” under kultur-
huvudstadsåret i Stockholm. Krokodilbrottarna medverkade med tre av sina 
uppsättningar. Det bidrag man fick var mycket lägre än vad den konstnärlige 
ledaren ansåg ha fått sig förespeglat. Bidraget skulle inte ha täckt mer än om-
kring en tredjedel av Krokodilbrottarnas kostnader. När de faktiska förhålland-
ena blev klara såg man det som omöjligt att dra sig ur. Underskottet finansiera-
des med intäkterna från ett antal extraföreställningar i Kiruna. Bland annat hade 
LKAB köpt någon föreställning. 
 
 
Publik och arrangörer 
 
I viss mån var man beroende av att få publik till sina föreställningar. Annars 
skulle det inte bli intressant att spela. ”Skriken från Vildmarken” gick ihop fin-
ansiellt, men uppsättningen var inte lyckad publikt. Enligt den konstnärlige led-
aren påverkade sådant humöret: ”Man blir less.” Ekonomiskt hade det fungerat 
på grund av den gagemodell som Krokodilbrottarna tillämpade, men i längden 
skulle ingen vilja köpa föreställningar som inte drog publik. Var smärtgränsen 
gick för arrangörerna var emellertid okänt. Att det fanns en gräns var emellertid 
klart. Arrangörerna hade dock inga direkta möjligheter att påverka repertoaren. 
Krokodilbrottarna hade ingen sådan kommunikation. Kontakt togs först när 
föreställningen var under produktion. Det skulle dock, enligt den konstnärlige 
ledaren, finnas andra grupper som gjorde annorlunda. Enligt en av kvinnorna i 
ledningsgruppen spelade man sådant som ”vi tyckte om, blev berörda av och 
ville förmedla till andra människor”. Med andra människor avsåg hon ”den 
breda massan” – fast inte barn; det fanns en annan grupp som spelade för dem. 
Man vände sig inte heller till ”snobbpubliken”, fast den fick också komma. När 
man bestämde vad man skulle spela, menade hon, att det var den egna glädjen 
som avgjorde. Man fick inte ”sälja själen till djävulen, inte fjäska för andra”. 
Hon tänkte överhuvudtaget inte på om man skulle tjäna pengar eller inte. Hon 
var dock klar över att den konstnärlige ledaren kanske hade varit tvungen att 
göra det när han skrev för teve, men på det sättet skulle han ha fått en möjlighet 
att finansiera det andra. 
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Den konstnärlige ledaren funderade också över om man gjorde för smala före-
ställningar. Det hade varit kärvt trots delvis goda recensioner. Su visste inte om 
det var för smalt, men hon menade att det fanns fördomar hos dem som inte var 
vana vid nya konstnärliga uttryck. Sådana uttryck kunde kanske upplevas som 
provocerande. Kanske var inte heller namnet Krokodilbrottarna tillräckligt inar-
betat, tänkte hon. En av kvinnorna i ledningsgruppen konstaterade också att 
namnet inte var tillräckligt känt. Norrbottensteatern fick enligt henne publik 
även när man där gjorde något som inte var bra. Hon var inte främmande för att 
Norrbottensteaterns trevliga lokaler kunde ha betydelse. För Krokodilbrottarna 
hjälpte inte ”lysande recensioner”. Hon menade att folk inte tordes gå på det 
man inte kände till. Teater skulle enligt henne förknippas med Norrbottensteat-
ern för när Krokodilbrottarna hade repeterat på badhuset i Luleå inför ”Vatten-
cirkus” hade folk trott att det var Norrbottensteatern som var där. 
 
Även arrangörerna företräddes enligt Su av personer som delvis hade en kon-
servativ teatersyn. Ungdomarna skulle däremot gilla det nya och hon tänkte att 
man kanske borde spela mer för dem. Problemet var bara att skolan idag inte 
hade några pengar att köpa teater för. Lb, en av de kvinnor som varit med i led-
ningsgruppen, menade att ”Danser på himmelens guldgolv” nog varit ganska 
svår och kanske alltför abstrakt. Musikern såg uppsättningen som ganska tung 
och undrade om den kunde ha attraherat så många. Læstadius och Gud som 
kvinna kunde också vara känsligt. Om musiken sade han att den var litet udda: 
”antingen älskar man den eller så gillar man den inte.” Vad gällde ”Vattencirk-
us” hade den varit ”spektakulär, kul, absurd, mycket att titta på.” Däremot kunde 
kanske, menade han, ”Skriken från Vildmarken” ha upplevts som litet sorglig, 
men som musiker hade han egentligen inte fått någon riktig överblick över hur 
saker hade mottagits. 
 
Svårigheterna att sälja föreställningar och attrahera publik har redan berörts flera 
gånger. Ma, en av kvinnorna i ledningsgruppen, berättade om hur säljarbetet 
kunde gestalta sig. Man började med en del gamla kontakter. En del av kontakt-
erna var den konstnärlige ledarens; andra bidrog kvinnorna i ledningsgruppen 
med. Kontakterna utgjordes av personer på teaterföreningar, folkets husfören-
ingar, kulturförvaltningar och olika bildningsförbund. Ibland hade man lyckats 
sälja föreställningar genom att flera arrangörer gått ihop och köpt tillsammans. 
Det framgick också att det var svårt att få arrangörerna att förstå vilka Krokodil-
brottarna var och vad de gjorde. De båda kvinnorna i ledningsgruppen nämnde 
också var för sig att arrangörerna hade efterfrågat formell scenskoleutbildning 
hos de medverkande. Trots att de hade visat upp goda recensioner hade det varit 
någon arrangör som hade velat ha ett smakprov ur föreställningen. ”Det var trögt 
så in i bomben att sälja.” Ma hade ändå en viss förståelse för att arrangörerna 
”inte skulle behöva köpa grisen i säcken”. Därför hade också Krokodilbrottarna 
inbjudit till en gratisföreställning av kabarén i Luleå. Man skulle också bjuda på 
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vin och jordnötter. Omkring hundra personer hade sagt att de skulle komma. 
Man hade inför föreställningen ”personligen varit och besökt dem och skakat 
hand”. Det kom tre – och några bekanta till den konstnärlige ledaren. Föreställ-
ningen genomfördes trots allt. Efteråt hade man från Krokodilbrottarna ringt och 
frågat varför de inte hade kommit. Någon hade då sagt att det såg så dött ut att 
det förefallit som det inte skulle bli något. Initiativet med den här gratisföreställ-
ningen resulterade inte i en enda såld föreställning. 
 
Ma berättade att Krokodilbrottarna vid ett tillfälle fått erbjudande om att under-
hålla i samband med Luleå Hockeys hemmamatcher. Tanken från Luleå Hockey 
hade dock varit att det skulle ha skett med ALU-ersättning och det accepterade 
inte Krokodilbrottarna. ”Man kan ju inte sälja sig hur billigt som helst.” På 
turnéer var biljettförsäljningen inget problem; då skickade man bara en bunt af-
fischer och sedan skötte arrangören resten. I Luleå hade Krokodilbrottarna spelat 
kabarén i egen regi och då haft att själva få biljetterna sålda. Ma menade att ett 
biljettpris på 80 kronor inte var dyrt. Det var exempelvis mindre än vad Norr-
bottensteatern tog. Hon undrade om folk inte hade känt till ”Lillan” där man 
spelade eller om folk helt enkelt inte tyckte om teater. Den publik som kom var 
mest ”kulturfolk”. Hon hävdade att man oftast vetat vilka som suttit i salongen. 
Hon tyckte det var trist att inga skådespelare från Norrbottensteatern hade kom-
mit. En enda av scenskoleeleverna hade varit där. Den gång man spelat i Norr-
bottensteaterns lokaler hade dock en del från teatern varit och tittat. När man 
spelade ute i länet hade publiken, enligt Ma:s uppfattning, mer bestått av vanligt 
folk. 
 
 
Anslagsgivare 
 
Man visste inget om vad politikerna tyckte. Ingen hade sagt något. Den konst-
närlige ledaren trodde inte att någon kulturpolitiker hade sett ”Skriken från Vild-
marken”. Han visste inte heller i vilken utsträckning anslagsgivarna brydde sig 
om vad Krokodilbrottarna mer precist gjorde. Landstinget och kulturrådet kräv-
de endast redogörelse för publiksiffror, antal föreställningar och kostnadsredo-
visning. Det skulle vara riskabelt om man fick låga siffror för publik och före-
ställningar. Landstinget ville också ha en viss egenfinansiering så därför var det 
mindre lyckat att spela gratis för att få stor publik. Landstinget skulle inte heller 
vilja vara ensamfinansiär. Om landstinget lade en krona ville man att staten gjor-
de likadant. Den konstnärlige ledaren sade sig kunna sympatisera med den tank-
en eftersom den skulle motverka en koncentration av allt till Stockholm. 
 
Inte heller anslagsgivarna hade enligt den konstnärlige ledaren några möjligheter 
att styra repertoaren, men den valda repertoaren var kanske en förklaring till att 
inget verksamhetsbidrag föll ut. Han var dock inte generellt emot tanken på alla 
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typer av beställningsjobb. Han hade exempelvis själv på uppdrag skrivit en pjäs 
för Malmberget 100 år. Några beställningsjobb skulle dock inte vara aktuella i 
Krokodilbrottarna. På ett tidigt stadium i Krokodilbrottarnas verksamhet hade 
personlig kontakt tagits med landstinget. Även Kulturrådet hade uppvaktats. 
Därefter hade inga speciella kontakter tagits. Den konstnärlige ledaren menade 
att de visste vem han var så man hade bara skickat in sin ansökan. Han sade sig 
inte ha några speciella vänskapsrelationer till någon av beslutsfattarna. Han an-
såg sig inte heller vara en sådan människa som ville ta den typen av kontakter. 
Dessutom upplevde han det som energikrävande och svårt att hinna med. 
 
 
Sponsorer 
 
För ”Skriken från Vildmarken” hade man, enligt den konstnärlige ledaren, inte 
gjort några försök att få pengar från sponsorer. Företagen bedömdes inte ha in-
tresse för en sådan uppsättning. Dessutom var det svårt att ta den typen av kon-
takter. En av kvinnorna i ledningsgruppen talade om ”ett djäkla jobb att söka 
sponsorer”. Inför festivalen i Frankrike hade man erbjudit annonser i program-
blad och fribiljetter till föreställningar. ”Det blev ingen stor å – bara småbe-
lopp.” Hon såg det som otroligt mycket jobb, ett jobb som dessutom var trött-
samt och psykiskt krävande. Hon tyckte att hon hade känt sig som en tiggare. 
 
 
Personella resurser 
 
Krokodilbrottarna hade som nämnts ingen fast ensemble utan man engagerade 
medverkande projektvis. Det var den konstnärlige ledaren som avgjorde hur de 
medverkande valdes ut och normalt valde han personer som han redan tidigare 
jobbat med. De två kvinnorna i ledningsgruppen hade han flera år innan Kroko-
dilbrottarna startats lärt känna i samband med en amatörteateruppsättning i 
Kiruna av ”Frieriet i Kärentöjärvi”. Han hade skrivit manus och hans fru Ul re-
gisserade. En av skådespelarna i ”Skriken från Vildmarken” hade han dock hitt-
at på ett annat sätt: han hade sett en teaterföreställning av gruppen ”Teaterklinik-
en” med en bra skådespelare och då frågat honom om han ville vara med på någ-
ot. Den konstnärlige ledaren hade också gärna sett att det gått att få med någon 
från Scenskolan i Luleå. En musiklärare från Boden berättade att han blivit till-
frågad av en kollega om han ville vara med i ”Danser på himmelens guldgolv” 
redan när den skulle sättas upp första gången. Sedan hade det fortsatt och nu var 
det rentav så att musiken delvis skrevs med tanke på honom.  
 
Den konstnärlige ledaren var litet rädd för ett fastare nätverk där fler var med 
och jobbade med det övergripande. Det skulle då lätt bli så att man hamnade i en 
slags tacksamhetsskuld och blev långsiktigt uppbunden. Su uttryckte en oro över 
att det kunde bli alltför etablerat. 
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Skådespelare och musiker fick som nämnts ett gage på 1 000 kronor per före-
ställning. För repetitioner utgick ingen ersättning. Regissör, scenograf, koreo-
graf och manusförfattare fick arvode för sina insatser. En scenograf kunde ex-
empelvis erbjudas 12 000 kronor för sitt arbete vilket, enligt den konstnärlige 
ledaren var lågt betalt. Han menade att det skulle vara bättre ekonomi i att dela 
ut tidningar. Han trodde att folk ställde upp för att det var kul och att detta var 
ett bland många andra småjobb. Den tidigare nämnde musikern tyckte att ersätt-
ningen kunde vara OK för musikerna, men det skulle inte gälla för skådespelar-
na eftersom de hade så mycket mer obetalda repetitioner. Det blev extra pro-
blematiskt om föreställningarna blev få. Musikerna kom in på ett mycket senare 
stadium och för dem kunde det stanna vid fem repetitioner. Den konstnärlige 
ledaren hade ordnat noter ”så det var bara att spela från pappret”. En välkänd 
skådespelare som inte bodde i länet fick sina flygresor betalda. Vissa resersätt-
ningar hade också utgått till andra. För merparten av de medverkande torde det 
ekonomiska utbytet ha varit av marginell betydelse. För den som var med i upp-
sättningar med litet fler föreställningar som till exempel ”Farliga läppar” kunde 
det dock bli viktigare. Su, som var frilansande kulturarbetare, skulle exempelvis, 
enligt egen uppgift, ha 20 till 30 procent av sina inkomster från Krokodilbrottar-
na. För den ovan nämnde musikern var det ekonomiska utbytet marginellt: 
”Men det går i alla fall inte med förlust”, menade han. De två kvinnorna i led-
ningsgruppen hade under sitt första halvår i Krokodilbrottarna fått ALU-ersätt-
ning. Efter det hade de fått vanlig lön och därmed bättre ekonomi. Utöver lönen 
utgick ersättning för spelade föreställningar. Under ALU-perioden hade sådana 
inkomster minskat dagersättningen från ALU. 
 
Den konstnärlige ledaren tycktes göra åtskilligt utan att få ekonomisk ersättning. 
Tvärtom har han känt sig tvungen att skjuta till pengar. Hyran för kontorslokalen 
har ofta betalats av hans företag. 1999 hade han fått betala 35 000 kronor för den 
nämnda festivalförlusten. Dessutom hade han under 1998 arbetat ungefär halvtid 
som producent utan att få betalt för detta. Först hade han trott att han skulle få 
betalt, men sedan kom han att se sitt arbete som en investering. För manus och 
musik till ”Vattencirkus” hade han fått 40 000 kronor inklusive sociala avgifter. 
Detta var ungefär en tredjedel av vad det borde ha varit. Man skulle kunna säga 
att han helt enkelt levde på annat. Han hade nämligen samlat ihop pengar på att 
skriva för teveserier och hade så att det räckte 1998. Vidare fick han senare ett 
stipendium från Sveriges författarfond för att skriva till ”Skriken från Vildmark-
en”. Detta möjliggjorde att han för den uppsättningen kunde ta ut manusarvode. 
Tanken hade varit att han på sikt skulle få en del av sin försörjning från Kroko-
dilbrottarna. I nuläget framstod dock detta som osäkert. 
 
Att få människor att vilja medverka i uppsättningarna handlade mycket om per-
sonliga relationer. Den konstnärlige ledaren menade också att man gjorde bra 
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grejer och att det var ”kul att vara med”. De två kvinnorna i ledningsgruppen 
försvann enligt honom på grund av den ekonomiska osäkerheten, men annars 
hade ingen tackat nej av ekonomiska skäl. Ingen torde heller ha medverkat av 
rent ekonomiska orsaker. En skådespelare, som tidigare inte medverkat i Kroko-
dilbrottarna, hade gillat ett manus och därför hade han tackat han ja. En med-
verkande talade om ett gammalt samarbete där man ”var på samma våglängd” 
med öppenhet för det nya och experimentella. Glädjen i det man gjorde betydde 
mycket. Medverkandet var också ett sätt att hålla yrkeskompetensen vid liv. En 
annan medverkande uttryckte liknande tankar om att det var fantastiskt roligt 
och att det var viktigt att hålla igång spelandet. Han framhöll också att det var 
positivt att lära känna människor ”som man inte visste fanns”. Den här musikern 
betonade dock att han inte skulle ha ställt upp utan betalning. För honom var det 
en fråga om att behålla sin proffsstämpel. Däremot accepterade han att spela i 
orkesterföreningen utan ersättning. Där var han en av många och så kände han 
ett ansvar för föreningens överlevnad. Han var i alla fall ”litet mallig” över att 
Krokodilbrottarnas konstnärlige ledare hade ringt och ville ha honom med. Han 
hoppades att det skulle hända fler gånger. En av kvinnorna i ledningsgruppen 
berättade att den konstnärlige ledaren ringt och frågat om hon ville vara med i 
ett läge när hon bodde i Göteborg och vantrivdes. Utöver den ekonomiska ersätt-
ning hon fått för sitt arbete hos Krokodilbrottarna menade hon att hon haft ett 
roligt arbete där hon med den konstnärlige ledarens stöd fått lära sig en massa: 
att söka pengar, budgetera, bokföra och ta ansvar. Negativt hade varit de långa 
arbetsdagarna. Det hade funnits litet utrymme för socialt liv och risken för ut-
brändhet såg hon som påtaglig. Att hon lämnade Krokodilbrottarna skulle enligt 
henne själv ha berott på att hon velat skaffa sig en formell teaterutbildning och 
lära sig mer. Den andra kvinnan i ledningsgruppen hade när Krokodilbrottarna 
startades haft arbete i Kiruna. Hon framhöll att det hade varit otroligt roligt med 
det konstnärliga, med skådespeleriet och turnéerna. Hon såg det här som en livs-
stil och hon hade kunnat tänka sig att ta ett jobb vid sidan om för att få hålla på 
med teater. Däremot hade hon inte upplevt producentsysslorna på samma posit-
iva sätt. Nu hade hon i alla fall, delvis av personliga skäl, lämnat Krokodilbrott-
arna för språkstudier på annan ort. 
 
 
Konst och ekonomi 
 
Hänsynen till ekonomiska restriktioner startade med att man gjorde en budget 
utifrån vetskapen att en uppsättning kostade 300 000 till 400 000 kronor. Av det 
kostade scenografi och kostym omkring 40 000. Både den konstnärlige ledaren 
och Su var klara över att det var nödvändigt med lågbudget. De medverkande 
fick ingen ersättning för sitt repetitionsarbete. Den minimalistiska scenografin 
var dock inte bara ekonomiskt betingad utan var också att se som” en konstnär-
lig grej”. Su konstaterade dock att en avancerad teknik kunde leda till konstnär-
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ligt intressanta lösningar. Inte minst ungdomar kunde exempelvis tänkas tilltalas 
av en avancerad ljussättning eller andra tekniska effekter. Det var dock en bal-
ansgång för att inte hamna i det tomt kommersiella. Det administrativa arbetet 
upplevdes som ”tungt” av den konstnärlige ledaren. Säljarbete krävde exempel-
vis yrkeskunskaper som man saknade. Han menade att de som arbetade med ad-
ministrationen behövde en ”harmonisk tillvaro” utan att ständigt behöva oroa sig 
för försörjningen. Själv skrev han manus och klarade sig, men för andra kunde 
det vara svårt att hitta något som gick att förena med producentarbete. Su talade 
om att mer pengar skulle ge en kontinuerlighet så att man slapp jaga för nya pro-
jekt. Nu fick den konstnärliga ledaren göra allt och Su såg det som svårt för 
honom att sälja sig själv. Hon efterlyste en god administratör, men var samtidigt 
medveten om att någon sådan knappast fanns att få. 
 
Den konstnärlige ledaren var osäker på vad han skulle säga om sambandet mell-
an de resurser man hade och verksamhetens kvalitet. Man hade gjort vad man 
ville utom i ”Skriken från Vildmarken”. Manustiden hade varit för kort. Sam-
bandet mellan resurser och kvalitet var av marginell karaktär. Brast det i resurser 
så blev det mer oavlönat arbete. Problemet var att man inte orkade så i längden. 
Om man hade haft mindre pengar hade han själv fått mindre. Hans insats var så 
att säga ”dragspelet”. Med mindre pengar skulle exempelvis manusarvodet ha 
torkat inne. Även Su menade att det konstnärliga inte nödvändigtvis behövde 
drabbas av små resurser. Hon var ”van att jobba av ingenting”. Med mindre 
pengar skulle man dock tvingas till det lilla formatet. Su trodde att den situation-
en skulle bli vanligare framöver på grund av landstingets ekonomi. En av kvinn-
orna i ledningsgruppen föreföll klar över att det fanns ett samband mellan det 
konstnärliga och ekonomin. Det handlade om en krock mellan det man ville 
göra, exempelvis en scenografisk lösning, och pengarna. Hon menade dock att 
produktionen inte fick bli lidande. Inför tanken på mindre anslag blev hon tyst 
och suckade. Till slut sade hon att man då skulle tvingas höja priset på föreställ-
ningarna. Det trodde hon dock skulle innebära att man fick spela ännu mindre. 
Bättre vore kanske att spela i enklare lokaler, men hon var samtidigt osäker på 
om det skulle ge negativa signaler om kvaliteten på det man gjorde. Hursom-
helst var det nödvändigt att klara produktionen utan att det konstnärliga blev lid-
ande. Man fick se vad man kunde dra in på och vilka nya inkomster som eventu-
ellt gick att få. Att låna någonstans vore också en möjlighet. Den andra kvinnan 
i ledningsgruppen framhöll att konstnärer måste vara fria för att skapa bra saker. 
Hon hade gärna sett att det funnits möjligheter att experimentera med kläder och 
dyra musiker. Enligt hennes sätt att se styrdes det man gjorde av de ekonomiska 
medel man hade. Med ännu mindre pengar trodde hon inte att hon skulle ha kun-
nat få lön. Ett jobb vid sidan om skulle ha minskat friheten och gjort det prakt-
iskt svårt att spela. 
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Skulle resurserna vara helt otillräckliga ”så skiter man i att göra det”, framhöll 
den konstnärlige ledaren. Det var fördelen med att Krokodilbrottarna inte hade 
en fast ensemble att försörja och i övrigt låga fasta kostnader. Krokodilbrottarna 
var inte för överlevnadens skull tvungna att gå ut och göra en ”halvdassig” pro-
duktion bara för att hålla verksamheten öppen. Han konstaterade dock att om 
man haft mer pengar så hade man sluppit ”skiten med Uddenfestivalen”. På lång 
sikt skulle ekonomiska problem leda till att man tappade gnistan och lade av. 
Om pengarna inte räckte till det man ville göra så blev det alltså inget. Det har 
annars hänt att den konstnärlige ledaren avstått från manusarvode eller betalt 
lokalkostnaden med pengar från annan verksamhet för att rädda det Krokodil-
brottarna planerade. 
 
Även om man inte hade behövt bry sig om publik och finansiärer skulle man i 
princip ha gjort samma sak som nu, menade den konstnärlige ledaren. Hade man 
fått en miljon per år skulle det emellertid ha blivit något fler uppsättningar. Men 
man skulle framförallt ha kunnat sälja fler föreställningar av befintliga uppsätt-
ningar. Under rådande förhållanden hade tiden inte räckt till för att sälja. Med 
mer pengar skulle de ursprungliga intentionerna med tre personer i en lednings-
grupp ha kunnat bibehållas. Det skulle också ha varit kul att ha möjlighet att en-
gagera en nationellt välkänd scenograf. Sådant skulle ha givit nya impulser 
 
Med mer pengar såg Su en möjlighet att i större utsträckning kunna komplettera 
de nuvarande amatörerna och halvproffsen med rent professionella medarbetare. 
Enligt en av kvinnorna i ledningsgruppen hade nog inte mer pengar gjort så 
mycket. Det hade naturligtvis blivit tryggare och lugnare. Det var svårt att säga 
vad mer pengar skulle ha använts till. Kanske skulle man ha satsat större. Hon 
nämnde specifikt en riktig bil och större turnéer. Dessutom tänkte hon att man 
kunde ha sänkt priset på föreställningarna för att bli ordentligt inarbetade hos 
arrangörerna. Man kunde också ha ”flashat på” med finare lokaler att spela i för 
att därigenom höja gruppens anseende. Den andra kvinnan i ledningsgruppen 
tänkte att man kunde satsa på saker runtom: man kunde ha gjort många turnéer 
och chansat mer. 
 
Med mer pengar för exempelvis ”Skriken från Vildmarken” skulle det enligt den 
konstnärlige ledaren ha blivit mer pengar över för att planera en fortsättning, an-
tingen på ”Skriken från Vildmarken” eller på något annat. Krokodilbrottarna 
hade faktiskt fått pengar för allt man sökt och sökt för allt man velat, men med 
ett verksamhetsbidrag kunde mer ha gjorts eftersom man då inte behövt använda 
så mycket tid för att söka pengar. Det bör påpekas att man genomgående hade 
fått lägre bidrag än man ansökt om. 
 
Trots att Krokodilbrottarna klarat sin verksamhet med en relativt liten budget 
var ekonomin inte oviktig. De båda kvinnorna i ledningsgruppen hade skött den 
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löpande redovisningen. En av dem framhöll att de hade god insyn i det ekonom-
iska. Man stämde av mot budgeten och hon betonade att det var ”ett måste att ha 
koll på inkomster, utgifter och bankboken”. Musikern hade egentligen ingen in-
syn i det ekonomiska. Han hade fått betalt, men en gång hade betalningen stann-
at vid en CD när man hade gjort en inspelning av något slag. Musikern hade 
dock klart för sig att den konstnärlige ledaren ibland hade svårt att få det att gå 
ihop. 
 
 
5.3 Fall C: Luleå Orkesterförening 
 
Luleå Orkesterförening är i grunden en amatörorkester. Många av orkestermedlemmarna har 
dock musik som yrke och arbetar som pedagoger inom olika skolformer. En del medlemmar 
håller på med högre musikstudier. Båda dessa grupper har normalt en viss ekonomisk ersätt-
ning för sin medverkan. Dirigent och solister kontrakteras för varje produktion. Dessa har 
alltid betalt för sin medverkan. Blandningen mellan avlönat och icke avlönat arbete är in-
tressant. Orkesterföreningen arrangerar själv sina konserter och är inte minst av ekonomiska 
skäl beroende av att man får publik. En viss sponsring förekommer, och anslagen från stat 
och kommun svarar för ungefär halva budgeten. I det här fallet har föreningens föregående 
ordförande varit min huvudinformatör. Dessutom har jag intervjuat hans efterträdaren, två 
orkestermedlemmar samt en av de dirigenter som orkesterföreningen brukar anlita. 
 
Luleå Orkesterförening grundades i januari 1934. Orkestern, som kallade sig 
Luleå Orkesterförenings Symfoniorkester, hade sedan starten haft sin bas bland 
fritidsmusiker. Successivt hade dock en ökande andel av musikerna varit musik-
lärare till professionen. Dirigenter och solister var professionella orkestermusik-
er som hyrdes in utifrån. För att få vara med i orkestern skulle man, enligt den 
tidigare ordföranden, vara bra på sitt instrument: Man skall kunna ”spela rent 
och vara bra notläsare”. För blåsarna som var ensamma i sina stämmor var krav-
en högre än för stråkmusikerna. Stråkstämmorna leddes av en mer kvalificerad 
musiker som kunde instruera de övriga i gruppen. Enligt föreningens tidigare 
ordförande skulle den som ville vara med själv känna om kompetensen räckte 
till. 
 
Föreningen leddes av en styrelse som valdes av årsmötet där alla som var verk-
samma i föreningen hade rösträtt. Styrelsen utsåg ett programråd1 som, i samråd 
med den dirigent som var aktuell för den produktion man avsåg att genomföra, 
bestämde vad som skall spelas. Varje år gjorde orkestern tre produktioner som 
var och en normalt resulterade i två konserter. Någon gång hade det också blivit 
en konsert i någon av Luleås grannkommuner. 
 

                                           
1 Programrådet hade sedan länge bestått av ordföranden, konsertmästaren och notmarsken. Den tidigare ordför-
anden hade kvar platsen i programrådet. Den dirigent som man skulle arbeta med deltog också i rådets arbete. 
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Orkesterföreningens styrelse var ideellt arbetande. Den tidigare ordföranden, 
som var ordförande i 18 år, betonade att det krävdes ”glöd och intresse” för att 
det skulle fungera. Det var nödvändigt att all medverkan kändes rolig och viktig. 
Den nuvarande ordföranden2 var till skillnad från sin företrädare inte själv utöv-
ande musiker. Däremot spelade hans dotter i orkestern. Ordföranden skötte 
bland annat kontakterna med universitetet vad gällde konsertlokalen. Han beton-
ade att universitetet var intresserat av ett samarbete med Luleå Orkesterförening. 
Det skulle ge universitetet en slags kulturstämpel. Orkesterföreningen hade ock-
så varit litet av försökskanin för att hitta saker som behövde förbättras i Aula 
Aurora. Luleå Orkesterförening var den första orkester som spelade i den nya 
aulan. Ordföranden höll också i bidragsansökningarna. Han hade en övergrip-
ande bild av det ekonomiska men hade inte haft ambition att skaffa sig detalj-
kunskap. Han planerade möten och ordnar allt som ingen annan hann göra. Det 
kunde under konsertveckorna handla om att skaffa blommor, ordna med fika 
eller agera chaufför åt solisterna. Ur den synpunkten såg han det som en fördel 
att själv inte vara inblandad i musicerandet Företrädaren var fortfarande med i 
styrelsen och var också aktiv violinist i orkestern. Han skötte kontakterna och 
skrev kontrakt med de dirigenter, solister och andra musiker som behövdes an-
litas. Underhandskontakter togs med konsertmästaren och den nya ordföranden 
och när avtalen var klara föredrogs resultatet för styrelsen och blev då också 
protokollförda. Den tidigare ordförandens upparbetade kontakter och kunskaper 
om musik var i det sammanhanget värdefulla. Han hanterade också en del 
sponsringsfrågor eftersom han som nyligen pensionerad bankdirektör hade goda 
förbindelser i företagsvärlden. Övriga kontakter med sponsorer sköttes av den 
nye ordföranden. Styrelsen hade numera ingen skattmästare utan allt som rörde 
redovisningen var utlagt på en bokföringsbyrå. Föreningen hade inte heller 
någon särskild konstnärlig ledare. Ansvaret för det konstnärliga låg främst på de 
dirigenter som anlitades. Delar av ansvaret föll på styrelsen och det programråd 
som styrelsen utsett. Den nuvarande ordföranden menade att rollfördelningen 
mellan styrelse och programråd var något oklar och att den kanske varit tydlig-
are innan han kom in i bilden. Han fann det emellertid vara i sin ordning att han 
som icke-musiker i detta avseende var i händerna på musiker och dirigenter 
 
 
Produktionen 
 
Redan ett år innan en konsert ägde rum brukade man ha klart med program, diri-
gent och solister. En viss flexibilitet kunde dock vara nödvändig vad gällde 
datum för framförandena. Om någon annan konstproducent flyttade ett evene-
mang kunde detta framkalla följdändringar eftersom en del av föreningens mus-
iker kunde vara inblandade hos andra producenter. Vårkonserten 2001 kom till 
                                           
2 Den person som i det här fallet benämns ”den nuvarande ordföranden”, ”ordföranden” eller ”hans efterträdare” 
eller något liknande var ett år senare inte längre ordförande i orkesterföreningen. 
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exempel att flyttas på grund av att Norrbottens kammarorkester ändrat datum för 
en konsert där dirigenten var densamme som orkesterföreningen anlitade. Detta 
hade lett till en hel del pusslande innan man hittade fram till ett datum som fung-
erade för de inblandade. Det kunde också vara så att man inte vill lägga saker 
samtidigt som något annat som skulle rikta sig till ungefär samma publik eller 
konkurrera om samma konsertlokal. Dessutom hade det några gånger hänt att en 
kontrakterad dirigent fått erbjudande om att göra något annat av större dignitet. 
När en av det pågående årets dirigenter fått erbjudande om att dirigera en eng-
elsk symfoniorkester ansåg sig inte orkesterföreningen kunna neka honom den 
chansen när man ändå kunde få en god ersättare. Man hoppades enligt ordför-
anden få goodwill i framtiden av sitt tillmötesgående. 
 
Orkesterföreningens medlemmar hade som nämnts sin bas bland fritidsmusiker-
na. Många arbetade med musik som musiklärare och musicerade kanske också i 
andra konstellationer med olika typer av musik. Andra hade eller hade haft yrk-
en av helt annat slag som exempelvis tandläkare, präst, bankdirektör eller rektor. 
Ytterligare andra var studerande på olika nivåer och inom olika områden. Antal-
et orkestermedlemmar kunde variera, men låg under hösten 2000 på cirka 60 
personer. Inte minst bland blåsarna kunde det ibland vara nödvändigt att leja in 
extern kompetens. Det rörde sig då ofta om personer med koppling till Musik-
högskolan i Piteå, Framnäs Folkhögskola eller Norrbottensmusiken. 
 
Utöver de medverkandes enskilda övande hade orkestern sina två och en halv 
timme långa repetitioner på tisdagskvällar. I början handlade det mycket om det 
rent tekniska. Efterhand blev det mer av konstnärlig och uttrycksmässig utform-
ning av musiken. Man behövde normalt fem eller sex tisdagsrepetitioner inför 
varje konsert. Under konsertveckan blev det extrarepetitioner och kvällen före 
det första framförandet brukade även de inhyrda solisterna medverka. Detta gäll-
de även de repetitioner man hade under konsertdagarna. En av de unga musiker-
na var inte helt nöjd med sättet att repetera. Han fann repetitionstiden alltför ut-
dragen. Det var exempelvis ofta en decimerad orkester i början av repetitionerna 
och det såg han inte som utvecklande. Ett system med intensivhelger tyckte han 
var att föredra, men han förstod att det kunde vara besvärligt för en del att kom-
ma ifrån då. Repetitionerna leddes normalt av den dirigent som skulle leda ork-
estern vid framförandet. Reskostnaderna för en sådan medverkan av dirigenten 
kunde därför bli betydande. Sedan i slutet av 1980-talet hade man inte haft 
någon helt fast dirigent. Den dirigent som man då haft under lång tid hade lämn-
at sitt uppdrag och till efterträdare rekommenderat en av sina dåvarande elever 
på Musikhögskolan i Piteå. Orkesterföreningen tog fasta på rekommendationen 
och resultatet blev att den här unge dirigenten under sina fortsatta studier i mus-
ikhögskolans dirigentklass i Stockholm regelbundet pendlade till Luleå för att 
varje vecka leda orkesterföreningens repetitioner. Dirigenten själv ville minnas 
att han under några år dirigerat i stort sett alla orkesterföreningens konserter. I 
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Stockholm hade han träffat andra unga dirigentstuderande som han efter avsluta-
de studier i sin tur rekommenderade orkesterföreningen. Sedan dess hade orkest-
erföreningen växlat mellan olika dirigenter så att man numera normalt hade tre 
olika dirigenter under en säsong. Detta sågs som ”mycket uppfriskande” av en 
av orkestermedlemmarna. Hon menade att man därigenom fick nya vinklingar 
och synsätt och att man hela tiden lärde sig nya saker. Det var viktigt att möta 
olika dirigenter och ingen av dem som kommit hade heller ”dragit ner orkestern. 
Alla har varit bra för oss.” Även den intervjuade dirigenten trodde att det var bra 
med omväxling. För sin egen del tyckte han också att det var lagom att ta hand 
om en produktion om året. Det var vad han hann med. 
 
 
Ekonomin 
 
Orkesterföreningen hade en relativt stabil ekonomi. Visserligen hade man enligt 
den tidigare ordföranden ett rullande underskott, men det var under kontroll. Det 
senaste året hade det till och med varit möjligt att betala av en del på detta 
ackumulerade underskott. Föreningen hade ett verksamhetsbidrag på 80 000 
kronor från Luleå kommun. Dessutom bidrog kommunen med 110 000 kronor 
till kostnaden för dirigent. Utöver detta bidrag tillhandahöll kommunen repeti-
tionslokal utan att ta betalt samt lät sina musiklärare i viss utsträckning räkna 
deltagande i orkesterföreningens verksamhet som arbetstid. Föreningens tidigare 
ordförande menade att värdet av denna personella resurs kanske var 300 000 
kronor. För detta kunde dock kommunen, enligt den tidigare ordföranden, sägas 
ha fått en motprestation: Musiklärarna fick möjlighet att utveckla sin egen kom-
petens genom att själva få möta musikaliska utmaningar. Dessutom kunde de 
slussa in sina elever i en verksamhet som dessa annars knappast skulle få möta. 
Det skulle handla om ett effektivt utnyttjande av den pedagogiska resursen. En 
av musiklärarna i orkestern såg ensemblespelet som en självklar komponent in-
om instrumentalundervisningen. Om inte detta skulle komma med hade man 
missat hela poängen. ”Det är ju inget tidsfördriv det är frågan om utan konstruk-
tion av en konst. Det handlar om utveckling.” Hon var emellertid klar över att 
engagemanget kunde variera bland kollegorna. För en del kunde det också vara 
besvärligt med kvällsjobb. 
 
I sammanställningen i tabell 5:3 har det indirekta kommunala bidraget inte tagits 
med. Samma sak gäller värdet av de oavlönade eller lågt avlönade arbetsinsatser 
som utfördes av de medverkande. Utöver det kommunala bidraget hade man 
bland annat fått bidrag från Statens kulturråd. Sammanlagt stod de synliga an-
slagen från stat och kommun för 52 procent av föreningens intäkter. Från spons-
orer kom 15 procent av intäkterna. Biljettintäkterna stod för omkring 30 procent. 
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TABELL 5.3 Översiktlig resultaträkning för Luleå Orkesterförening 
1999 
 

 Intäkter Kostnader 
 Kommunalt verksamhetsbidrag  80 tkr Gager för dirigenter och solister 218 tkr 
 Kommunalt dirigentkostnadsan-

slag 
 
110 tkr 

Sociala kostnader  19 tkr 

 Anslag från Statens kulturråd  30 tkr Lokalhyra3  29 tkr 
 Skivförsäljning    3 tkr Reskostnader och hotell  60 tkr 
 Bidrag frånstudieförbund    8 tkr Kostnad för bokföring   4 tkr 
 Bidrag från sponsorer  65 tkr Marknadsföring (annonser, pro-

gramblad, affischer) 
 
 42 tkr 

 Biljettförsäljning 126 tkr STIM-avgifter och notkostnader  12 tkr 
  ______ Övriga kostnader  20 tkr 
  422 tkr  404 tkr 
   Överskott  18 tkr 
 
Orkesterföreningen hade i princip inga fasta kostnader. Utan verksamhet upp-
stod inga kostnader. För den helt dominerande delen av verksamheten hade man 
inga lönekostnader eftersom de medverkande arbetade utan ersättning från ork-
esterföreningen. Det fanns dock ett begränsat antal inhyrda musiker som krävde 
att få betalt. Till bilden hörde också att de ungdomar som fortsatte med musik-
studier efter gymnasiet fick en mindre summa för sin medverkan. Den som bod-
de utanför Luleå kunde få ersättning för sina reskostnader. Som tidigare nämnts 
hade såväl dirigent som solister arvoden. Ofta blev det där också fråga om be-
tydande kostnader för övernattning och resor trots att man nästan undantagslöst 
kunde utnyttja lågprisbiljetter på flyget. Repetitionslokal på en skola i Luleå 
kunde man som nämnts utnyttja utan kostnad, men för konsertlokalen Aula 
Aurora på universitetet fick man betala.  
 
 
Repertoarvalet 
 
Den nuvarande ordföranden karaktäriserade repertoarvalet som en utdragen, in-
formell process. Han ansåg sig inte vara så mycket inblandad i repertoarfrågor-
na. De andra hade varit med så länge och visste vad orkesterföreningen hade 
gjort tidigare. Orkesterns repertoar utformades av programrådet i samarbete med 
den dirigent som styrelsen anlitat. Normalt valde man nämligen först dirigent 
och sedan musiken. När det gällde solokonserter bestämdes verket, enligt den 
tidigare ordföranden, i samråd med den aktuella solisten. Enligt den intervjuade 
dirigenten skulle det oftast vara så att man frågade en solist om vederbörande 
ville spela ett visst verk. Föreningens tidigare ordförande gav flera exempel på 

                                           
3 I föreningens redovisning hade bara halva denna kostnad redovisats eftersom den andra hälften av hyran betal-
ats och bokförts först under det efterföljande året. 
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att dirigenterna velat göra en viss sak och att programrådet då sagt ja till förslag-
et. När en dirigent hade föreslagit Verdis Requiem för januarikonserten 2001 ha-
de programrådet varit tveksamt och menat att det var för svårt. Dirigenten skulle 
då ha sagt: ”Det är helt och hållet en fråga om vilja.” Med detta lät sig program-
rådet övertygas. En annan gång hade Luleå Orkesterförening velat att en solist 
skulle spela en av Beethovens pianokonserter, men solisten hade den inte på sin 
repertoar för säsongen varför man istället fått välja mellan Mozart och Schu-
mann. Andra gånger kunde repertoaren ha utformats med tanke på de solister 
som fanns tillgängliga i Luleå. Enligt ordföranden hade orkestermedlemmarna 
synpunkter på vad de ville ha på den kommande repertoaren. Det kunde också 
vara så att någon i programrådet hört något på radio och då tänkt att det här kun-
de vara lämpligt för orkestern. Den nuvarande ordföranden menade att reper-
toaren kunde påverkas av vad som låg i tiden. Att det var Bachår kunde exemp-
elvis ha betydelse. Det hade när man spelade Puccinis ”Tosca” gått precis hund-
ra år sedan urpremiären. När man skulle ge Verdis ”Requiem” var det hundra år 
sedan Verdi dog. Den intervjuade dirigenten menade att det visst kunde före-
komma att man uppmärksammade ett jubileum. Det skulle dock inte påverka ett 
helt års repertoar. Annars framhöll han att orkestervärlden inte var lika trendig 
som operan. I orkestervärlden var det mer så att vissa betydande kompositörer 
och verk tenderade att komma igen i femårsintervall. Det var Beethoven, 
Brahms och Tjajkovskij i den romantiska symfonirepertoaren. Däremot kunde 
vissa solister bli väldigt i ropet, men sådana skulle orkesterföreningen inte ha 
råd att anlita så det var inget som påverkade. Inför det kommande spelåret hade 
orkesterföreningen kontaktats av en Luleåkör som ville göra Brahms ”Ein 
deutsches Requiem” tillsammans med orkestern. Numera var repertoaren relativt 
mångsidig. På den tiden orkestern hade en fast anställd dirigent kom dennes 
uppfattning att dominera. Då spelades i stort sett bara Wienklassikerna. Med 
olika dirigenter hade omväxlingen blivit större och idag kan man säga att rom-
antikerna dominerar. 
 
En av orkestermedlemmarna menade att man främst spelade den traditionella 
symfoniorkestermusiken, men med inslag av nyskriven musik. Hon tyckte nog 
att man spelat väl mycket Mozart med tanke på domkyrkans akustik där allt bara 
grötade ihop sig. ”Men folk har ändå tappert kommit och lyssnat. Oj, oj, oj, inte 
har Luleborna varit bortskämda direkt.” Också den tidigare ordföranden tog upp 
problemen med domkyrkan, där man tidigare givit sina konserter. Kyrkan var 
enligt honom inte möjlig att använda till konserter för piano och orkester. Det 
hade också funnits begränsningar i vad som kunde anses passande för kyrko-
rummet. Exempelvis kunde ”Tosca” på grund av sitt innehåll inte ha framförts 
där. Trots att domkyrkan i princip var akustiskt omöjlig för symfoniorkestrar 
hade man spelat i den från 1984 till 1997 eftersom det hade saknats ett funger-
ande alternativ i Luleå. Tillkomsten av Aula Aurora hade inneburit en förnyelse 
av repertoaren. Den tidigare ordföranden såg aulan som ”en akustisk fullträff”. 
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Det fanns dock brister vad gällde scen och publikutrymmen. Hans efterträdare 
menade att det med Aula Aurora var givet med en pianokonsert varje år. Den 
intervjuade dirigenten menade att Aula Aurora var fantastisk. 
 
Normalt hade publiken inget direkt inflytande över repertoaren. En gång hade i 
alla fall, enligt den tidigare ordföranden, idén kommit från en man i publiken. 
Han hade framhållit att ”Sibelius med manskör var häftigt” och ville att orkest-
erföreningen skulle göra Finlandia. Det skulle alltså ha varit litet av en slumpens 
skörd att Luleå-Gammelstads manskör och Sibelius kom med på en konsert. När 
man ändå hade manskören där ville man utnyttja den och satsade därför på 
Griegs ”Landkjenning”. Utifrån detta hade man sedan fått en idé om ett nordiskt 
program och fyllt på med Atterbergs ”De fåvitska jungfrurna”. En del av reper-
toaren valdes alltså utifrån kravet att den skulle passa ihop med konsertens huv-
udnummer. Även den intervjuade dirigenten betonade vikten av balanserade 
konsertprogram. Att kombinera en stor pianokonsert med wienervals skulle ex-
empelvis bara bli pyttipanna. Han framhöll också att publikens önskemål inte 
alltid kunde beaktas.  

 
Jovisst finns det en konflikt mellan det konstnärliga och det publiken gillar, men kon-
flikten ligger inte bara på det planet för en amatörorkester. Där har man även att ta hän-
syn till att svårighetsnivån blir sådan att de flesta kan ta åt sig musiken och spela den. Så 
det är en svår balansgång det där. Publiken vill kanske bara höra en sak, orkestermusik-
ern vill gärna spela något annat medan jag tycker att det är en för svår nivå. Sedan kan 
det vara så att jag inte tycker att det publiken vill höra är så konstnärligt intressant så det 
finns en konflikt på många nivåer. Det gör det definitivt. 
 

Tidigare hade också de akustiska förutsättningarna begränsat valmöjligheterna. 
Nu såg dirigenten det som en fråga om angelägenhet och homogenitet. För hon-
om handlade det om verkens konstnärliga halt, om att det för en amatörorkester 
skulle vara utvecklande för orkestern i samspel och uttryck samt att varje pro-
duktion också skulle, precis som en teaterföreställning, vara en helgjuten enhet 
med en början och ett slut som hängde ihop. Vad som passade en gång kunde 
alltså vara fel en annan gång. Hans eget konstnärliga inflytande begränsades nu-
mera till de produktioner han själv dirigerade. Tidigare hade nog även lagt sig i 
repertoaren för de andra dirigenterna. Så var det inte längre, för han tyckte att 
orkesterföreningen med sitt programråd skötte det på ett bra sätt. Han stod dock 
till förfogande om man ville ha hans synpunkter – och detta hade också inträffat. 
 
Den tidigare ordföranden trodde inte att publikhänsyn hade gjort att något för-
slag fallit bort. Kanske skulle Bruckners symfonier vara väl långa för publiken, 
men den främsta anledningen till att man inte spelade honom var en alltför hög 
svårighetsgrad. Spelade man däremot Mendelssohn skulle publiken bli förtjust. 
När man för några år sedan hade spelat hans violinkonsert i domkyrkan var det 
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”smockfullt”. Eftersom Norrbottens Ungdomssymfoniker4 skulle spela just 
Mendelssohns violinkonsert skulle det inte ha känts rätt med ett sådant val för 
den pågående säsongen. Trots många romantiska verk hade orkesterföreningen 
emellertid inte ryggat för nyskriven musik, och man hade faktiskt haft ett par ur-
uppföranden. Den tidigare ordföranden menade att publiken nog tyckte det var 
roligt att höra vad de unga tonsättarna åstadkommit. Problemet med en del ny-
skriven musik var att den krävde långa repetitionstider trots att styckena många 
gånger inte var längre än tio till tolv minuter. Detta kunde upplevas som pro-
blematiskt av orkestermedlemmarna eftersom det blev svårt att hinna med att re-
petera in ett konsertprogram på de veckor som stod till buds. I praktiken skulle 
repertoarvalet ha begränsats av att musiken inte fick vara alltför tekniskt svår 
eller förutsätta en annan orkestersammansättning än vad orkesterföreningen 
kunde åstadkomma. Man hade till exempel tvingats säga nej till idé från den väl-
kände kompositören Jan Sandström av den orsaken. En annan begränsning var 
att musiken inte fick kräva en större orkester än vad orkesterföreningen kunde 
ställa upp med. På det stora hela taget menade emellertid den tidigare ordför-
anden att man kunnat göra det man velat. Han drömde visserligen om att orkest-
erföreningen någon gång skulle spela Beethovens nionde symfoni. 
 
De två intervjuade ”vanliga” orkestermedlemmarna upplevde inte att de hade så 
mycket inflytande i repertoarfrågor. En av dem konstaterade dock att hennes 
önskemål om att anlita två lokalt boende solister till en av orkesterföreningens 
produktioner hade vunnit gehör. Hon menade att den enskilde orkestermedlem-
men hade ett indirekt inflytande genom att styrelseledamöterna mer eller mindre 
representerade olika delar av orkestern. Hon hade inte själv engagerat sig i re-
pertoarfrågor utan accepterat det som blev. Hon sade sig egentligen inte vara 
missnöjd, men menade att somligt kommit tillbaka ”för tätt efter varandra”. Den 
andra orkestermedlemmen såg det som att representanter för orkestern diskuter-
ade med dirigenten och att resten sedan fick reda på vad som skulle spelas. Han 
menade att det fungerade ungefär som i professionella orkestrar: det var en slags 
tradition att musikerna i en symfoniorkester inte hade något att säga till om. Han 
såg ändå det mesta som intressant att spela, men påpekade samtidigt att en del 
av det man spelat hade varit för svårt för delar av orkestern. Från musiklärarna 
hade det, enligt den förre ordföranden, tidigare funnits ett visst motstånd mot 
den tekniskt svåra musiken, men det motståndet hade minskat när man konstat-
erat att deras unga elever växte med kraven och klarade av svårigheterna. Enligt 
en av musiklärarna kunde eventuella dissonanser lika gärna komma från de äldre 
som från ungdomarna. Hon menade att många av dem, sin ungdom till trots, 
hunnit skaffa sig ett oerhört kunnande. 
 
 
                                           
4 Norrbottens Ungdomssymfoniker drivs och administreras av Norrbottensmusiken i samarbete med länets kul-
turskolor. Flera av ungdomarna i orkesterföreningen är också med i ungdomssymfonikerna. 
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Publiken 
 
Orkesterföreningen skulle, enligt den tidigare ordföranden, vara beroende av att 
få publik till sina konserter. Nu hade man normalt mellan 275 och 375 personer i 
publiken vid varje framförande. Man arrangerade i egen regi, men biljetterna 
såldes i anslutning till en mindre, centralt belägen konsertlokal där det var möj-
ligt att köpa biljetter till olika evenemang. Den tidigare ordföranden trodde att 
publikintresset skulle öka om man fick ett riktigt konserthus i stadens centrum. 
Det var svårt att nå ut med information om föreningens konserter eftersom det 
var så dyrt att annonsera. Han trodde också att det som länets tidningar brukade 
skriva om kommande konserter hade större betydelse för publiktillströmningen 
än annonserna. När man samarbetade med någon kör fick man alltid större 
publik eftersom det då var fler som hade vänner och bekanta att lyssna på. Att 
utnyttja Rotaryluncher för att sprida information kunde också vara ett sätt att nå 
publiken. En medverkande musiklärare hade en smula dåligt samvete för att hon 
inte hade ”marknadsfört det bättre” hos sina fiolelever. 
  
Den nuvarande ordföranden ansåg att publiken var för liten. Han menade dock 
att detta kanske speglade intresset för klassisk musik i Luleå. Den här musiken 
krävde mycket mer av lyssnaren än populärmusiken. Kanske var det så att det 
skulle vara bättre med enbart två produktioner om året. Då skulle man enligt 
ordföranden verkligen nå dem som var intresserade av klassisk musik. Kanske 
var det motiverat att bara ge en konsert av varje produktion. Oftast skulle plats-
erna räcka, och detta skulle resultera i lägre kostnader. Han visste dock att ork-
estermedlemmarna ville ha två, och så länge ekonomin tillät ville han hålla fast 
vid detta. Två konsertdagar skulle också öka publikens valmöjligheter och för-
modligen resultera i en större totalpublik. Ordföranden ville också påminna om 
att det för en orkester av det här slaget inte fick bli ett alltför starkt betonande av 
själva konserttillfället. Repetitionerna var nämligen viktiga ur utvecklingssyn-
punkt och var dessutom en källa till social upplevelse för orkestermedlemmarna. 
Han trodde annars att det med olika marknadsföringsåtgärder skulle gå att öka 
publiken med något hundratal. Men här var det nödvändigt att se till att kostnad-
en för sådan aktiviteter inte översteg de ökade biljettintäkterna. Han trodde mest 
på någon form av mun-till-munmetod, att musiklärarna skulle uppmuntra sina 
elever att komma och att orkestermedlemmarna skulle prata med sina vänner 
och grannar. Att gå på konsert var enligt ordföranden en mångfacetterad upplev-
else. Det var naturligtvis en fråga om att höra musiken och se både orkestern och 
allt runtomkring. Konserttillfället innebar en intellektuell stimulans och var ock-
så, enligt ordföranden, att se som en social spegling med tillfällen till möten med 
andra människor. Aula Aurora hade förvisso brister vad gällde foajéutrymme, 
men där fanns ändå helt andra möjligheter än i domkyrkan att umgås med andra 
såväl före konserten som under pausen. Ordföranden hade också idéer som skul-
le ligga i linje med universitetets nämnda kulturambitioner. Det handlade om att 
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förlänga pausen och då lägga in någon annan aktivitet. Detta kunde då kallas en 
”konstpaus”. Det kunde vara ett samarbete med Kulturskolan5 eller rent av en 
konstutställning i en lokal i omedelbar anslutning till Aula Aurora. Aktiviteter 
av detta slag kunde tänkas generera en publik som annars inte skulle ha kommit. 
 
Den nuvarande ordföranden konstaterade att publiken gillade Mozart och att det 
inte var fel att beakta detta även om utmaningen kanske blev mindre för orkest-
ern. Det var enligt ordföranden viktigt att publiken gillade det orkestern spelade. 
I annat fall kunde man, som han såg det, lika gärna bilda ”något slags sällskap 
som bara tänkte på sig självt”. Samspel mellan en lyssnande publik och orkest-
ern var av stor betydelse och grunden till upplevelsen. Enligt hans uppfattning 
spelade man varken för tekniskt svårt för orkestern eller för svårtillgängligt för 
publiken. Han konstaterade att äldre verk i allmänhet var mer lättillgängliga. 
Trots det ville han även se nyare musik. Kanske var den estniske tonsättaren 
Arvo Pärt  aktuell för nästa säsong. Han ryggade dock inte för det riktigt popul-
ära. Det skulle öka publiken och orkestern kunde ju alltid arbeta med att ”förfina 
framförandet”. Repertoaren fick inte alltför mycket kännetecknas av sökandet 
efter utmaningar. Ordföranden såg det också som angeläget att erbjuda publiken 
solister av yppersta Sverigeklass eller till och med av hög internationell klass. 
 
En av de unga musikerna såg det inte heller som att orkestern i alltför stor ut-
sträckning koncentrerat sig på ”klassikerörhängen” Man spelade en del modernt, 
men han hade gärna sett att det moderna fått ett något större utrymme. Han men-
ade också att man i en sådan här orkester inte fick stirra för mycket på publikens 
önskemål. Orkestern var lika mycket till för dem som spelade som för publiken. 
Helt kunde man ändå inte bortse ifrån publiken, för den förutan blev det inga 
sponsorer och anslagen riskerade att försvinna. Han hade egentligen inte funder-
at över om orkesterföreningen hade mycket eller litet publik. Han såg det som 
att det var ”samma gäng” som kom varje gång. Han tyckte det skulle vara roligt 
om det dessutom gick att nå en ny publik. Han menade att val av repertoar, di-
rigent och solister i någon utsträckning påverkade vilka som kom. Han trodde 
till exempel att man skulle få mer folk om Elisabeth Berg6 var sångsolist. Flytt-
ningen av konserterna från centrum och domkyrkan ut till universitetet hade en-
ligt hans mening minskat de äldre kvinnornas andel av publiken. 
 
Den tidigare ordföranden tyckte inte att biljettpriset var högt. Det kostade norm-
alt 130 kronor, men pensionärer och studenter fick gå för 90 kronor. De litet 
större körkonserterna kostade något mer. Den som köpte biljett till alla tre kon-
serterna på en gång fick ett lägre totalpris. Den tidigare ordföranden berättade att 

                                           
5 Här avsågs den del av Kulturskolan som tidigare hade hetat ”kommunala musikskolan”. 
6 Elisabeth Berg är en ung sångerska, kanske mest känd för att hon gjorde den kvinnliga huvudrollen i ”Phantom 
of the Opera” på Oscarsteatern, men hon har också sjungit på stora scener i såväl Sverige som utomlands. Hon är 
född och uppväxt i Luleå. 



5 Studie II – Fall C: Luleå Orkesterförening 

 222

det för många år sedan hade varit gratis att gå på orkesterföreningens konserter. 
När man sedan började ta betalt hade inte publiken minskat utan tvärtom ökat: 
”Att man får betala garanterar på något sätt att det är kvalitet. Det ska kosta, 
men sen får man känna sig för var gränsen går för vad man kan ta.” En av de 
unga i orkestern menade att det var för dyrt för studerande. Man borde gå ner i 
nivå med vad en biobiljett kostade. Han trodde inte att det skulle minska orkest-
erföreningens inkomster eftersom de studerandes andel av publiken nu var så 
pass liten. En annan orkestermedlem framhöll att det skulle vara enkelt att gå på 
konsert: Ett konserthus i centrum skulle underlätta för dem som inte åkte bil. In-
nan detta realiserades kunde särskilda konsertbussar vara en möjlighet. I inform-
ella samtal med personer i orkesterföreningen uttrycktes dock stor tillfredsställ-
else över tillkomsten av Aula Aurora. Inför tanken på ett centralt beläget kon-
serthus fanns hos en del en viss oro för att akustiken inte skulle bli lika bra som 
på universitetet. Att spela för en halvbesatt jättesalong sågs inte heller som at-
traktivt. 
 
 
Anslagsgivare och sponsorer 
 
Den tidigare ordföranden menade att föreningens finansiärer inte hade några 
som helst möjligheter att påverka repertoaren. ”De försöker inte ens.” Det skulle 
inte heller vara fråga om en indirekt påverkan genom att föreningen anpassade 
sitt utbud efter finansiärernas förväntade preferenser. Detta skulle gälla såväl de 
samhälleliga anslagsgivarna som föreningens sponsorer. 
 
Orkesterföreningen erbjöd de tilltänkta sponsorerna ett paket för 12 000 kronor. 
För det fick sponsorerna sin logga publicerad i programblad och annonser. Dess-
utom fick de fyra fribiljetter till var och en av de tre konserterna. Enligt den tid-
igare ordföranden skulle företagen vara intresserade av att det framfördes musik 
av det slag som orkesterföreningen ägnade sig åt. Att ungdomar med musikal-
iska talanger fick kanalisera sin energi i ett sådant här sammanhang sågs också 
som positivt. Ytterst skulle det vara positivt att förknippas med en verksamhet 
med den kvalitetsinriktning som Luleå Orkesterförening bedrev. Den nuvarande 
ordföranden var förvånad över att en del stora företag inte förstod värdet av att 
stödja den här typen av verksamhet. Han såg själv kulturen som kärnan i vår civ-
ilisation. 
 
 
Personella resurser 
 
Som redan nämnts var orkestermedverkandet för merparten av musikerna att se 
som en fritidssysselsättning. En del medverkade helt utan ersättning, medan 
andra hade arvoden av olika omfattning. De ungefär femton musiklärarna med 
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anställning i Luleå kommun fick ingen ersättning av orkesterföreningen, men de 
fick i viss utsträckning tillgodoräkna sig sin medverkan som arbetstid. En av 
stråkmusikerna uppgav att hon fick tillgodoräkna sig 151 timmar av årsarbets-
tiden för sin medverkan i orkestern. För de tre produktionerna skulle enbart den 
gemensamma repetitions- och konserttiden uppgå till omkring hundra timmar. 
Därtill kommer förberedelser och enskilda repetitioner. De 151 timmarna skulle 
innebära att knappt nio procent av hennes arbetstid lades på orkesterföreningen. 
För den här stråkmusikern var pengarna av underordnad betydelse. Hon visste 
inte heller på rak arm hur mycket kommunen bidrog med utan var tvungen att 
leta länge i sina pärmar för att få fram uppgiften. Hon såg det som fantastiskt att 
det fick ingå i jobbet. Hon hade i mitten av 1960-talet debuterat i Luleå Orkest-
erförening när hon var tolv eller tretton år. Sedan dess hade hon spelat där eller, 
när hon bott på annat håll, i andra orkesterföreningar. När hon bodde i Kiruna 
hade hon under en tid varit ledare för orkesterföreningen där. För henne var det 
här med orkesterspelandet oerhört viktigt: ”Härlig musik att spela och lyssna på! 
Jag kan inte föreställa mig att vara utan den.” När hon för några år sedan hade 
skadat en hand och inte kunde spela hade det varit som om livet var slut. Hon 
hade fortfarande problem, men var tillbaka och var lycklig för det. Det fanns en-
ligt henne inget som att sitta mitt upp i bruset: 

 
Det är obeskrivligt när det fungerar som bäst. Man är i himlen. Det fattas ingenting. Det 
är så perfekt att jag skulle kunna dö. Det kan inte bli bättre. 
 

För en av de unga i orkestern hade Luleå Orkesterförening varit ett naturligt steg 
efter musikskolans stråkorkester. Han hade varit med sedan högstadietiden. 
Efter avslutade gymnasiestudier gick han nu på musiklinjen på Framnäs. Han 
kom från en ”kulturintresserad familj” och hade ofta varit på konserter. Orkest-
erföreningen hade, som den första kontakten med en symfoniorkester, betytt 
mycket för honom, men Norrbottens ungdomssymfoniker hade gett honom mer. 
Där hade funnits så mycket mer av social gemenskap eftersom det hade handlat 
om jämnåriga. Det han tidigare hade fått ut av sin medverkan var rutin och insikt 
i hur orkesterarbete fungerade. Nu tyckte han inte att spelandet i orkesterfören-
ingen var lika utvecklande längre, men det var ändå roligt att träffa en del gamla 
spelkompisar som han annars inte såg så ofta. Han menade också att han hade 
utvecklats och att den konstnärliga nivån begränsades av att det trots allt rörde 
sig om en amatörorkester, om än en bra sådan. Professionella orkestrar hade en-
ligt honom helt andra förutsättningar. Enligt den här orkestermedlemmen fanns 
också en sak som både han själv och andra yngre orkestermedlemmar var en 
smula missnöjda med: placeringen av musikerna. De äldre musikerna ville alltid 
sitta längst fram vilket komplicerade för de unga eftersom det då blev svårare att 
se dirigenten och höra hur det lät. Att han som studerande på Framnäs var be-
rättigad till viss ekonomisk ersättning för sin medverkan var inget han kände till 
vid intervjutillfället. 
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Enligt den tidigare ordföranden skulle det för den enskilde delvis handla om att 
det var roligt att spela, delvis om att orkesterpraktik var viktig för den egna 
yrkesmässiga utvecklingen. Orkesterpraktik var också viktig för de ungdomar 
som var med i orkestern. De litet äldre ungdomarna som studerade på musikhög-
skolan eller musiklinjen på Framnäs Folkhögskola fick även en viss ekonomisk 
ersättning för sin medverkan. Enligt den tidigare ordföranden skulle det vara att 
se som litet extra studiemedel. De belopp som utgick var 150 kronor per repeti-
tion och 400 kronor per konsert, vilket skulle innebära ungefär 2 000 kronor för 
en produktion. Den som bodde utanför Luleå fick sina reskostnader ersatta. Till 
de konserter där inte någon kör var med utgick en fribiljett per medverkande. 
Enligt den tidigare ordföranden låg ersättningarna till de medverkande på en så-
dan nivå att man fick tala om större eller mindre grad av idealitet. Under den eg-
na uppväxten i Malmberget hade musicerandet i missionsförsamlingen och 
musiksällskapet betytt mycket för hans musikintresse. På den tiden hade det 
varit en självklarhet att allt deltagande i sådana sammanhang var ideellt. Som ny 
i Luleå Orkesterförening hade han, eftersom han var bankman, tillfrågats om 
han ville bli kassör. Den sysslan hade han sedan skött i 22 år innan han blev ord-
förande. Intresset för musiken och möjligheten att få påverka bland annat pro-
gramval gjorde att han fortsatt. Efter hand hade såväl musicerandet som det ad-
ministrativa blivit en stor och betydande del i hans liv. Kontakterna med musik-
er, solister, dirigenter, ungdomarna i orkestern och publiken gav honom glädje 
och tillfredsställelse. Han menade att vårt samhälle behövde det ideella engage-
manget för att fungera väl. 
 
Den nuvarande ordföranden var som redan nämnts inte själv utövande musiker. 
Till yrket var han arkitekt. Som barn hade han spelat piano, men sedan hade 
idrotten tagit över. Han hade ändå ett mycket stort musikaliskt intresse och det 
här uppdraget gav honom möjlighet att komma musiken mer in på livet. Att få 
lära sig mer om musik såg han som en otrolig förmån. Han menade att styrelse-
arbetet innebar en hel del jobb, men att det också gav väldigt mycket tillbaka. 
Möjligheten att vara med och påverka programval och att träffa musiker på 
såväl lokal som nationell nivå var en viktig drivkraft. Det var fint att få vara med 
i något som kunde få mycket unga och äldre att förenas i en verksamhet där 
mångas insats med något svårt till slut skulle bli ”en otrolig bedrift och upplev-
else”. Det främsta skälet till att han accepterat att bli ordförande var dock att 
hans dotter spelade i orkestern. Att engagera sig i en verksamhet där hans barn 
agerade gav honom som förälder en viktig upplevelse och han hoppades att detta 
kunde stimulera hans barn att en gång engagera sig i sina barn. Han var inne på 
sitt tredje år som ordförande, men visste inte om han skulle fortsätta den dag 
hans dotter inte längre var med i orkestern. Det var enligt honom fler i styrelsen 
som var just föräldrar till ungdomar i orkestern. Han såg det som naturligt att 
man var med ett tag, men att man sedan skulle göra något annat. Dessutom 
skulle detta vara bra både för den enskilde och för föreningen. 
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Den intervjuade dirigenten hade sin första kontakt med Luleå Orkesterförening 
när han 1982 var cellist i orkestern medan han studerade på musikhögskolan i 
Piteå. Att han fem år senare under sina dirigentstudier i Stockholm tog över di-
rigentsysslan har redan nämnts. I början av sin karriär hade han arbetat en hel 
del med amatörorkestrar, men numera var Luleå Orkesterförening den enda 
icke-professionella orkester han ledde. Att han hade fortsatt att åta sig en pro-
duktion per år berodde på att han ansåg det som angeläget att ha kvar kontakten 
med den entusiasm och spelglädje som man kunde möta i den här typen av ork-
ester. Han var uppväxt i en miljö med flitigt amatörmusicerande. Han hade spel-
at i blåsorkester i Boliden och med Skellefteå orkesterförening. Till en del fanns 
det också känslomässiga band till Luleå Orkesterförening efter alla de år han 
haft med föreningen att göra. Dirigenten hade nyligen flyttat från Stockholm till 
Luleå och hade där ett uppdrag som konstnärlig ledare för Norrbottens kammar-
orkester. Där handlade det om tre till fyra produktioner per år och det arbetet tog 
ungefär en fjärdedel av hans arbetstid. Trots att orkesterföreningen bara stod för 
en liten del av det han gjorde gällde det att se till att han inte konkurrerade med 
sig själv: ”Jag får inte överexponera mig.” I övrigt dirigerade han regelbundet i 
stort sett alla svenska professionella orkestrar och musikteatrar. Han hade även 
en del utländska engagemang. 
 
Ett begränsat antal musiker som spelade sådana instrument där fritidsmusiker 
inte fanns att tillgå hade krävt och fått arvode för sin medverkan. Dirigenter och 
solister får vad den tidigare ordföranden kallade ”Luleågager”, vilket skulle 
innebära att de kunde få mellan 10 000 och 20 000 kronor för ett veckoslut. Be-
loppet inkluderade då arbetet med instuderingen, regelmässigt flera veckors ar-
bete. Beloppet skulle utgöra omkring en fjärdedel av gängse ersättningar för sol-
istuppdrag. Att detta accepterades berodde till en del på gamla musikerkontakter 
och att det skulle anses som trevligt att arbeta med Luleå Orkesterförening. 
Eftersom det oftast rörde sig om relativt unga människor i början av sina karriär-
er skulle orkesterpraktiken dessutom vara oerhört viktig. Den tidigare ordför-
anden nämnde särskilt att det för de unga solister, som hade handplockats av di-
rigenten till ”Tosca”, skulle ha varit en klar merit att ha sjungit operan på italien-
ska. Den tidigare ordföranden betonade att det inte fick bli ett ohemult utnyttj-
ande av artisterna. Det fanns dock enligt honom ett ömsesidigt intresse mellan 
orkesterföreningen och de unga solisterna så han trodde inte att man kunde se 
det som att orkesterföreningen utnyttjade dem. En dirigent för en produktion 
skulle få minst 20 000 för repetitioner och konserter. Även i det fallet skulle för-
klaringen till att man nöjde sig med detta vara arbetsglädje och behov av att 
skaffa sig erfarenhet för att få andra uppdrag. Den intervjuade dirigenten men-
ade dock att det för hans del var länge sedan han tänkte på att något kunde vara 
nyttigt att ha på repertoaren. Han uteslöt dock inte att andra dirigenter tänkte i 
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sådana banor och valde verk utifrån sitt eget perspektiv och antingen föreslog 
det man redan var förtrogen med eller det man ville få erfarenhet av. 
 
Men det skulle inte bara handla om unga förmågor. Det kunde också, som tidig-
are nämnts, handla om äldre solister som inte var så beroende av pengar. En av 
orkesterföreningens dirigenter bodde i samma hus som en internationellt känd 
svensk sångerska, som numera bara ställde upp när hon verkligen ville. Den di-
rigenten hade ställt i utsikt att han skulle få henne att komma till Luleå för ett 
rimligt arvode. Genom åren fanns också exempel på att välkända solister med 
rötter i Luleå hade kunnat engageras.  
 
Samtliga intervjuade betonade att Luleå Orkesterförening höll en för amatörork-
estrar hög nivå. En orkestermedlem menade att orkesterföreningen var attraktiv 
för såväl dirigenter som solister. Man skulle ha ett rykte som talade om ”god 
nivå och god vilja”. Den intervjuade dirigenten konstaterade att Luleå Orkester-
förening inte var en ”proffsorkester”, för även om det fanns professionella mus-
iker i orkestern rörde det sig om en annan nivå. Det betydde dock inte att publik-
ens konstupplevelse behövde bli sämre för den upplevelsen var mer än bara per-
fektion i spel och instrumenthantering. En god konstupplevelse handlade mycket 
om ”intensitet, musicerande – spelglädje helt enkelt”. Dirigenten såg också 
Luleå Orkesterförening som mycket bra i förhållande till många andra orkester-
föreningar där man förstärkte orkestern med inhyrda musiker till själva konsert-
tillfället. Här var det samma orkester på repetitionerna och konserterna. System-
et med musiklärare som deltog i tjänsten såg han som mycket värdefullt och som 
en förklaring till orkesterns höga kvalitet. 
 
Konst och ekonomi 
 
Enligt den tidigare ordföranden var det inte säkert att man skulle orka producera 
mer om man fick mer pengar. Kanske kunde det bli en konsert till. Vad som 
dock skulle vara möjligt vore att satsa på en riktig dyr och etablerad solist. Även 
hans efterträdare kunde tänka sig att satsa på ”en ännu mer känd solist”. Han 
kunde också tänka sig en intensivhelg i Uleåborg med repetitioner och konsert. 
Även att ge en konsert i Boden kunde vara intressant. Att göra något tillsam-
mans med orkesterföreningen där kunde innebära att man fick en riktigt stor 
orkester. Fler produktioner än de nuvarande tre såg han dock inte som aktuellt 
utan pengarna skulle satsas på en ytterligare höjning av kvaliteten. Inte heller de 
två intervjuade orkestermedlemmarna ansåg att man skulle göra fler produktion-
er. En av dem kunde tänka sig fler framföranden, ”eftersom fler borde få höra”. 
Dock ryggade hon inför de kostnader som skulle uppstå. Däremot menade hon 
att man borde återuppta de särskilda barnkonserterna. De hade varit roliga både 
för barnen och orkestern – ”eller åtminstone för mig i alla fall”. Hon trodde att 
det mest var en kostnadsfråga att de fallit bort. Hon menade att alla barn borde 
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få tillgång till sådana här framföranden. Men även för vuxna utan vana vid den 
här typen av musik borde de vara bra. Hon ville gärna se två vuxenkonserter och 
ett tillrättalagt framförande för barn på dagtid. Det gällde bara att få råd med det. 
Ytterst var pengar av stor betydelse. Den nuvarande ordföranden visste inte var-
för barnkonserterna hade försvunnit, men han kunde tänka sig att man i samband 
med en av årets produktioner gjorde en barnversion av den aktuella konserten. 
Enligt hans företrädare hade man gjort ett uppehåll med den här typen av kon-
serter, men han menade att det fanns en ambition att ta upp dem igen. Enligt de 
två intervjuade orkestermedlemmarna skulle mer pengar ha underlättat och gett 
nya möjligheter. En av dem uttryckte missnöje med repetitionslokalen, men ut-
tryckte samtidigt tillfredsställelse över att det, sedan Aula Aurora tillkommit, 
inte längre var nödvändigt att bygga en scen för varje konsert vilket man fått 
göra i domkyrkan. Den andre framhöll att man med mer pengar kunde sätta upp 
större verk med körer, många solister och fler blåsare. Han såg det också som 
intressant att någon gång kunna hyra in dirigenter i en annan prisklass, trots att 
han tyckte att de anlitade dirigenterna var ”jättebra”. Missnöje med repetitions-
lokalen uttrycktes även av orkesterföreningens ordförande. Han såg den som ”en 
helkorkad lokal”, men att hyra Aula Aurora för repetitioner var inte möjligt av 
ekonomiska skäl. Aulan kunde dessutom vara upptagen av annat. 
 
Om man fick mindre pengar skulle det, enligt den tidigare ordföranden, bli 
”väldigt besvärligt”. Man skulle få lov att dra ner på produktionen och kanske 
stanna vid en konsert. En annan möjlighet vore att minska orkesterns storlek, 
men det skulle leda till ett ensidigare och mindre intressant program. Den nuvar-
ande ordföranden menade att man då i första hand fick göra en produktion mind-
re per år. Detta skulle sänka kostnaderna avsevärt. Ett sämre sätt att spara vore 
att välja en repertoar utan solister, att låta någon i orkestern vara solist eller an-
lita solister alldeles i början av sina karriärer. Dessa andra sätt skulle innebära en 
sänkning av den konstnärliga kvaliteten. En sådan sänkning skulle göra orkest-
ern mindre attraktiv för såväl musiker som publik. 
 
Den intervjuade dirigenten hade försökt att inte bry sig om det ekonomiska och 
hade inte heller mer än en intuitiv kunskap om vilka budgetramar det var nöd-
vändigt att hålla sig inom. Han visste dock att det var nödvändigt att hitta pris-
värda solister. Det kunde vara unga människor som ännu inte fått någon riktig 
fart på karriären eller äldre solister som inte var så beroende av pengar. Han 
menade att orkesterföreningen med sin begränsade budget lyckats få förvånans-
värt bra solister. 
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5.4 Fall D: Ess - musiker och författare 
 
Det här fallet handlar om Ess som har ett kvalificerat civilt arbete, men trots detta ägnas en 
stor del av hans tid åt konstnärlig produktion. Han är mest bekant för sin medverkan i folk-
musikgruppen J.P. Nyströms, men han spelar också åtminstone någon gång i veckan i en duo 
som främst anlitas av olika företag. Den sistnämnda verksamheten är kommersiellt bärkraft-
ig. J.P. Nyströms har i nuläget inga andra statliga eller kommunala bidrag än ett mindre bi-
drag till en folkmusikfestival. Trots avsaknaden av bidrag uppstår även där ett visst ekonom-
iskt överskott. Ess verkar också som författare, men åtminstone hittills har detta inte givit 
några påtagliga pengar. Fallet är intressant därför att det handlar om en konstutövare som 
skulle kunna leva på sin konst, men som ändå väljer att inte göra det. Fallet baseras till stor 
del på en intervju med Ess själv. För att komplettera bilden har tre personer från olika delar 
av hans produktion intervjuats. Väsentliga uppgifter har också kommit via den revisor Ess 
anlitar. 
 
Ess, som är drygt 40 år, var sedan länge bosatt i Luleå men kom ursprungligen 
från Malmberget. Det var enligt honom själv något som präglade allt han höll på 
med. Det var musiken han hade börjat med och den var fortfarande en hörnpel-
are i hans liv. Han visste emellertid inte om musiken fortfarande var det allra 
viktigaste.  
 
Ess höll på med en mängd olika saker. Det var musik i olika genrer. Han spelade 
flera instrument men det var fiolen som var hans egentliga instrument. De andra 
instrumenten var mera verktyg som han hade kommit att äga. Han spelade mest 
folkmusik, men hade också varit med i symfoniska sammanhang, bland annat i 
Luleå Orkesterförening, i Danderyds symfoniorkester och i Malmbergets musik-
sällskap. Han hade nu av främst tidsskäl slutat i orkesterföreningen. Hela sin 
ungdom, från 14-årsåldern, hade han ägnat åt folkmusiken. Redan innan han var 
18 år och fick körkort blev han skjutsad runt i Norrbotten för att göra uppteck-
ningar hos gamla människor som spelade folkmusik. En del av det här materialet 
hade publicerats då Ess 1990 hade gjort Norrbottens museums årsbok som det 
året handlade om folkmusiken i Norrbotten. Den boken byggde alltså på materi-
al som han samlat ihop i mycket unga år. Men han hade fortfarande hundratals 
låtar liggande som inte publicerats. J.P Nyströms repertoar byggde från början 
helt på det här materialet. Det var enligt Ess fortfarande några låtar från den tid-
en i varje konsert.  
 
I J.P. Nyströms var Ess enligt egen uppgift ensam om det här nedtecknandet. 
Enligt en av medlemmarna (Fa) hade de andra i gruppen varit litet för unga för 
att ge sig ut och göra uppteckningar. Under sjuttiotalet hade det dock legat i tid-
en att göra det och Ess hade då flera tämligen jämnåriga som också höll på med 
sådant här.  
 
Ess spelade också jazz i så kallade hotkvintetter, bland annat i Gellivare Hot 
Five. Han såg det som ett tillfälle att bli allmänbildad på instrument och så var 
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det roligt att få improvisera. Han hade också spelat en del rock och hjälpt några 
unga band med några pålägg för en demotejp. ”Det är viktigt. Jag brukar säga att 
det finns inga genrer; det är bara att spela på.” Ett par gånger i veckan spelade 
Ess också tillsammans med en person (Ub) som till yrket var fotograf. De hade 
så många erbjudanden om spelningar att de var tvungna att säga nej till en hel 
del eftersom det fanns en gräns för vad de orkade med. 
 
Ess skrev också. Det rörde sig bland annat om material för tidningar av olika 
slag, men framförallt hade det varit dramatik. Ett par novellsamlingar hade blivit 
utgivna och en roman var under produktion. En del visor hade han också skrivit. 
 
Ess var civilingenjör med inriktning mot lantmäteri och arbetade som informa-
tionschef på Vägverket i Luleå. Skälet till att Ess hade skaffat sig en sådan ut-
bildning var enligt honom själv inte ekonomiskt betingad. 

 
Man kunde ju säga då att det är för att få ihop till hyran eller … men det är inte så utan 
jag skulle säga att det beror nog mycket på moral helt enkelt och den uppfattningen 
som, som man blev bibringad av sina föräldrar när man var ung – att man måste ha ett 
jobb och en ordentlig utbildning, ja aldrig uttalat på nåt sätt, men, men man kände att 
det var så. Och sen när man då hade så pass bra betyg så kändes det att man borde göra 
nåt mer än att …  
 

Ess ångrade emellertid inte att han och de andra i J.P. Nyströms hade satsat på 
utbildning för tjugo år sedan. Han trodde till och med att om ”en folkmusikens 
Bert Karlsson” hade dykt upp så hade de nog trots allt sagt nej utifrån moraliska 
uppfattningar om hur man borde leva, men det hade enligt Ess inte handlat om 
rädsla för att inte få ihop till hyran. 
 
Efter examen på KTH hade han till och från arbetat med sådant han var utbildad 
till. Han hade bland annat varit forskningsingenjör på KTH, men hade sagt upp 
sig därifrån för att bli producent på Rikskonserter i Luleå. Där hade han stannat i 
tre år, men när hans missnöje med de otillräckliga anslagen blev för stort slutade 
han och blev fastighetsmäklare. Han hade varit trött på ett ständigt dåligt sam-
vete för att hans egen lön drog bort mer resurser från musiklivet än vad han kun-
de tillföra med den budget han hade. 
 
Efter den ekonomiska krisen omkring 1991 hade han kommit överens med sin 
arbetsgivare om att han skulle sägas upp på grund av arbetsbrist. Då hade det 
blivit möjligt för honom att utan dåligt samvete skriva en bok. Det blev novell-
samlingen ”Än kan man köpa en Portello på sporthallsfiket” och efter det blev 
det en monolog för teatern, ”Mannen från Malmberget”. I början på 1993 hade 
han börjat arbeta på Vägverket. Från början var han funktionsansvarig för mark-
frågor i Norr- och Västerbotten. Det var först senare han blev samordnare för 
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informationsfrågorna. Under tiden på Vägverket hade han varit tjänstledig under 
sammanlagt halvtannat år för musikens skull. 
 
 
Produktionen 
 
Det har redan framgått att Ess höll på med olika former av konstnärlig produk-
tion. Han hade sedan mer än tjugo år varit med i folkmusikgruppen J.P. Ny-
ströms. Normalt genomförde man 30 till 40 spelningar per år. Tillsammans med 
en annan person hade han i ungefär tio år spelat på uppdrag av företag och org-
anisationer. Under de senaste åren hade dock den finkulturella musiken1 fått ett 
mer begränsat utrymme. Vid sidan av musicerandet verkade han också som för-
fattare. 
 
Ess såg allt konstnärligt utövande som att det handlade om att berätta en historia 
som på något sätt skulle påverka en annan människa. Detta gällde oavsett om 
det var musik, dramatik, poesi eller vad som helst. I musiken var det melodierna 
som intresserade honom:  

 
Det är det man kan vissla som är en gåva av Gud. Dom där melodierna, de där enkla 
sakerna som … Det som gör Schuberts ofullbordade fantastiskt det är trots allt, även om 
det är ett listigt komponerande på sätt och vis, så är det ändå den där [han visslar]. Det 
är det geniala. Det är min inställning till det hela. 
 

När man spelade klassisk musik kunde svårighetsgraden vara ett problem. De 
som spelade sådan musik blev på något sätt alltid jämförda med de allra bästa i 
genren. Så var det inte riktigt inom folkmusiken. 

 
Om J.P. Nyströms spelar en polkett ifrån Ljuså, utanför Boden, då är det ingen annan i 
världen som gör det. Vi kan fara till USA och spela och där finns det ingen som kan 
spela den här biten. Den är intressant över hela jorden den här, men om Norrbottens 
kammarorkester spelar Tjajkovskijs serenad för stråkar i C-dur, då finns det dom som är 
bättre att spela den bara du kommer till Umeå så där har du det som egentligen är 
provinsiellt, det, det är, det är när du försöker återupprepa saker som andra kan göra 
bättre … jag menar med den repertoaren kommer de aldrig söder om Byske … men, 
men spelar de däremot Don Quijote av Jan Sandström som de satt upp eller Jan Ferms 
… fantastiska grej som han gjorde i Pajazzo här, som låg insprängd där, då är det ingen 
annan som spelar det i hela världen och då finns det … då är det intressant att göra det 
på andra scener runtom. Då är man inte provinsiell. 
 

Som en konsekvens av detta blev den här relativt enkla musiken från Norrbotten 
att betrakta som icke-provinsiell. Den produkt som man enligt Ess hade i J.P. 
Nyströms blev på det här sättet gångbar över hela världen.  
 

                                           
1 Det är min benämning. 
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J.P. Nyströms bildades 1977 i Malmberget. Medlemmarna var då mellan femton 
och tjugo år och kände varandra sedan musikskolan och ett folkdanslag i Gälli-
vare-Malmberget. Gruppens nuvarande fyra medlemmar var vid utgången av år 
2000 sedan länge geografiskt utspridda. Deras respektive bostadsorter var Gälli-
vare, Boden, Luleå och Umeå. Trots detta var det enligt Fa inte svårt att samar-
beta och fatta beslut. Han menade att förklaringen var att de växt ihop sedan 
pojkåren och att det inte fanns vare sig försvårande konkurrens eller hävdelsebe-
hov inom gruppen. Kontakt höll man per telefon och e-post. Alla hade civila 
yrken, men enligt en av gruppens medlemmar var det ingen som tyckte det ord-
inarie arbetet var ”jättekul”.  
 
Det fanns flera saker som rent praktiskt försvårade J.P. Nyströms möjligheter att 
ta spelningar och repetera i den utsträckning som man skulle vilja. Den geograf-
iska spridningen var en sak. Svårigheten att vara borta från det civila arbetet var 
en annan. Därför koncentrerades spelningarna till helger och sommar- och jul-
ledigheterna. Det var också under sommaren och kring jul det fanns chans att re-
petera in nya låtar. Enligt Fa spelade J.P. Nyströms ungefär så mycket som man 
orkade och tyckte var ”kul och praktiskt möjligt”. Det betydde att man under ett 
normalår spelade minst en helg i månaden och fjorton dagar på sommaren. Detta 
skulle bli en 30 till 40 spelningar på ett år. Att två av medlemmarna hade barn 
gjorde också att de inte kunde vara borta hemifrån hur som helst. Under en turné 
på bortåt sju veckor under hösten 1999 hade man löst föräldraproblemet genom 
att de två fäderna hade turats om att vara hemma en del av tiden. Som ersättare 
hade då Ub, som brukade spela med Ess, gått in. Det här krävde god planering 
och samförstånd och Fa såg det som en stor styrka att gruppen klarade detta. 
Han menade att det berodde just på avsaknaden av konkurrens inom gruppen. 
Man var mer som en familj. En gång när ett par av gruppens medlemmar hade 
det trassligt i sina respektive privata familjerelationer hade Fa i ett samtal med 
en journalist sagt: ”Det är som ett äktenskap – fast roligare.” Trots att journalist-
en lovat att inte skriva detta stod det i tidningen. 
 
På konserterna med J.P. Nyströms händer det att Ess säger: ”Vi har inte utveck-
lats ett dugg på tjugo år.” Tillfrågad om detta svarade han med ett försiktigt 
skratt att det där hade varit litet raljerande. Man skulle visst vårda sin egen ut-
veckling, men utveckling var inte ett självändamål: 

 
Man ska inte sitta och känna oj, oj, oj, nu har jag inte utvecklats nånting. Att spela fiol 
lite bättre är så jädra svårt, så jag är nöjd om jag spelar lite bättre i morgon än vad jag 
spelar idag. Det behöver inte vara särskilt … det räcker med att, att jag kan göra en lite 
snyggare ton på ett ställe eller ha ett större lugn när jag spelar nåt svårt eller, ja … Det 
är en sån utmaning i det så. Sen mognar man ju som, som människa också och vill ut-
trycka olika saker. _ _ _  En del låtar strävar vi efter att spela på samma sätt varje gång; 
andra låter vi få ta vägen liksom och dom blir, som dom blev den stunden. Men man ska 
inte misstro upprepningen heller. Jag tror mycket på det. I folkmusikens idé ligger också 
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upprepningen att, att … Vi brukar ju citera Kierkegaard där och säga: ”Upprepningen 
och erinringen är samma rörelse fast åt olika håll. Medan erinringen vänder sig bakåt 
blickar upprepningen framåt. Därför kan upprepningen, när den låter sig göras, göra 
människan lycklig, medan erinringen alltid gör människan olycklig.” [skratt] Jag tror på 
upprepningen. _ _ _ Upprepningen som, som verktyg är underskattat. Många ska ha en 
manisk konstnärlig utveckling. 
 

Samarbetet med Cullbergbaletten och Mats Ek hade varit mycket betydelsefullt. 
Dessförinnan hade gruppen enligt Ess egentligen bara kunnat skilja mellan ett 
glatt och ett mer sorgligt spelsätt. I det här samarbetet hade J.P. Nyströms som 
grupp blivit tvungen att hitta nya konstnärliga uttryck. Mats Ek hade exempelvis 
efterlyst musik som lät ”som kvinnor som arbetar på vintern och den ska avlösas 
av musik som låter som kvinnor som arbetar på sommaren.” Mats Ek hade en-
ligt Ess lärt dem uttrycka sig mycket mer mångfacetterat än tidigare. 
 
Ess och fotografen Ub hade spelat tillsammans i tio år. Ess spelade fiol och Ub 
dragspel. Oftast spelade de akustiskt eftersom publiken normalt inte var större 
än 30 till 50 personer. Den minsta publik de hade spelat för var tre personer i 
vinkällaren på stadshotellet.  
 
Ub hade på 1970-talet bland annat varit med i den då välkända rockgruppen 
”Norrbottens Järn”, men hade också spelat i många andra konstellationer. På den 
tiden spelade Ub mycket elbas, men numera var det i princip bara dragspel. Ess 
uppskattade att de spelade två till tre gånger i veckan. Efter en kontroll i sin 
almanacka konstaterade han dock att de hade haft 20 spelningar under tiden 1 
september till 7 oktober 2000 och han kom fram till att det blev mer än han först 
hade sagt. Av de här framförandena hade två varit gratisspelningar. Riktigt så 
mycket spelade de dock inte normalt. Ub trodde dock att de säkert spelade några 
gånger i månaden, men att det ibland kunde bli mer. Hur mycket det var visste 
han dock inte på rak arm. 
 
Ess såg det på sitt sätt som en fördel att radio och teve numera var så utarmade 
att bara det mest kända spelades. Eftersom den här duon aldrig hördes i media 
fanns inte heller någon risk för att deras repertoar blev uttjatad. Med ett skratt 
konstaterade Ess att han och UB, om de så ville, kunde fortsätta med att spela 
samma låtar år efter år. Sedan tillade han att han raljerade litet och att han egent-
ligen sörjde över att media var så genomkommersialiserade. Han trodde annars 
att det skulle gå att göra ”ett kanonkul teveprogram” med dem till en mycket 
rimlig kostnad, men nuförtiden fick man inte göra sådana program i Luleå. En-
ligt Ess var teve viktigt för den bild människor skapade sig av något. Det som 
syntes där var bra medan det som inte syntes där följaktligen var mindre bra. 
När de spelade söderut, och de hade spelat både på konserthuset i Stockholm 
och på kändispartyn, menade Ess att de upplevdes som något nytt och intressant, 
medan man i Norrbotten inte förstod att den här duon var något som höll ”också 
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söder om Byske”. Ess gladde sig i alla fall över att de hade produkter som var 
hållbara även utanför länet. Det helt dominerande antalet spelningar skedde 
dock på ”taxiavstånd”. 
 
Motivet för Ess skrivande var som nämnts att han ville berätta en historia. Han 
hade skrivit krönikor i Norrländska Socialdemokraten. År 2000 hade han en jul-
betraktelse i Norrbottenskuriren. I Gällivare kommunblad skrev han sedan flera 
år betraktelser under rubriken ”Mannen från provinsen”. I övrigt var det mest 
dramatik. Hur många sådana texter han skrivit visste han inte på rak arm. Mest 
känd var ”Mannen från Malmberget”. Han hade också gjort beställningsjobb åt 
såväl Ersnäsamatörerna som Norrbottensteatern. I radiosammanhang hade han 
varit medförfattare till programserien ”Olkojärvi närradio”. En ny teaterpjäs låg 
färdig. Det var en fortsättning på ” Mannen från Malmberget” och den hette 
”Mannen från Malmberget återvänder”. Han skulle göra om den till filmmanus 
för Giraffilm i Luleå. Ett filmmanus hade också skrivits för scenskolan i Luleå. 
Sedan hade han ett projekt på gång med en skådespelare (Ja) i Luleå. Det pro-
jektet låg något år framåt i tiden och skulle bli  

 
en stor, en stor grej, en riktig treaktare skall det bli, utomhusteater, som skall bli mot-
svarigheten till, till … Himlaspelet i Leksand fast här i Luleå då på Hägnan, en frilufts-
teater skall vi … Det är ett projekt som är … man kommer att bygga en vridläktare … 
därute. Och Ja driver det där och, och han har bett mig skriva manus till det. 
 

Ess skulle vidare regissera en egen bearbetning av en text av Björn-Erik Höijer2. 
Det var gammal helaftonsföreställning för radioteater som han tryckt ihop till en 
monolog på tretton minuter. Den var tänkt att framföras av en tidigare teaterchef 
med rötterna i Malmberget. 
 
Han hade också skrivit en roman som han skickat till både Bonniers och Nor-
stedts. Därifrån hade han fått tillbaka sitt manus med synpunkter på vad som 
borde göras. När han fick tid skulle han ta tag i romanen, men först var det film-
manuset som skulle bli färdigt. Relativt nyligen hade en liten skrift ”Monologer-
na på Jennys krog” givits ut av Diversekultur i Luleå, ett av de handelsbolag där 
Ess var delägare. De här monologerna hade framförts muntligt på en kabaré, 
som han gjorde tillsammans med Ub, på en numera nedlagd restaurang i Luleå. 
Monologerna hade handlat om saker och ting som skett i en ”fiktiv” liten norr-
ländsk stad nära kusten. Ess sade sig ha varit väldigt förtjust i den här formen, 
och planeringen för en ny kabaré på en annan krog i Luleå var vid intervjutill-
fället redan igång. Han hade också läst in monologerna för radions räkning och 
de sändes straxt efter julen 2000. Han hade också skrivit en annan novell som 
skulle komma ut i en antologi. Han såg det som en form av skrivträning. Sedan 
skrev han en del visor. En sådan skulle komma ut på CD. Kompositören Hö ha-

                                           
2 Höijer kom ursprungligen från Malmberget. 
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de skrivit stråkarrangemang och skulle också producera. Det var en smula oklart 
vilken konstellation som skulle spela visan. Skivan skulle byggas på med J.P. 
Nyströmsmaterial. 
 
Handelsbolaget Diversekultur i Luleå hade två bolagsmän: Ess och en journalist 
(La) verksam på LKAB. Under 1980-talet hade La arbetat som frilansande jour-
nalist. Han hade då också tagit en del uppdrag, bland annat som redaktör på 
halvtid på Norrbottensmusiken under 1986. Under den tiden var Ess producent 
där och det var så de lärde känna varandra. Diversekultur kom till något år sen-
are när La och Ess tillsammans med ytterligare en person gjorde en bok om 
Gällivare. 1990 hade Ess och La gjort museets årsbok om folkmusiken. Under 
halvtannat år hade den produktionen kommit att vara deras levebröd. De hade 
till och med haft ett litet kontor för ändamålet. Efter det hade Ess blivit fastig-
hetsmäklare och La informationschef på Telia Mobitel. Mycket kretsade kring 
Gällivare trots att det bara var Ess som hade egna kopplingar dit medan La var 
uppväxt i Luleå. Ess och La hade en idé om att göra något kring genierna från 
Malmberget: Bo Nilsson, Berto Marklund och Björn-Erik Höijer. Det blev tre 
utställningar under perioden 1992 till 1996. Sedan dess har La och Ess inte gjort 
några stora saker tillsammans utan de arbetade mer var för sig. Boken ”Mono-
logerna på Jennys krog” var dock i viss mån ett gemensamt projekt. Visserligen 
hade Ess skrivit alla monologerna, men La hade skrivit ett förord och ordnat den 
grafiska formgivningen. 
 
 
Ekonomin 
 
Det mesta av inkomsterna från Ess konstnärliga verksamhet hamnade i två hand-
elsbolag som han var delägare i. Ett bolag avsåg J.P. Nyströms. I det andra, som 
hette Diversekultur i Luleå, redovisades sådant som inte hade med den orkestern 
att göra. En del uppdragsgivare betalade dock ut ersättningen i form av lön och 
sådana belopp gick naturligtvis inte in i något av bolagen utan redovisades som 
inkomst av tjänst i självdeklarationen. Enligt Ess rörde sig de inkomster som 
gick den vägen om högst 20 000 kronor brutto per år. När han hade gjort avdrag 
för sina kostnader brukade det inte vara mycket kvar. 
 
Det mesta av de pengar som J.P. Nyströms drog ihop investerades i verksamhet-
en. Pengarna lades i bolaget och gick till omkostnader för instrument och 
turnéer. Både Ess och Fa betonade att man, när man var ute, bodde bra och åt 
bra. Som nämnts gjorde J.P. Nyströms 30 till 40 spelningar under ett normalår. 
Inför gruppens tjugoårsjubileum hade man dock tagit ledigt från de civila arbet-
ena och spelat på heltid. Under fjorton månader med början sommaren 1997 
hade man genomfört ungefär 140 spelningar. 1997 hade gruppen bara dragit in 
318 000 brutto. Ess konstaterade att det inte var några pengar när man skulle be-
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tala turnékostnader och sociala avgifter och försörja fyra man. 1998 hade man 
sedan fått in 704 000 kronor. Under båda de här åren hade gruppen haft 60 000 
kronor i anslag från Kulturrådet och ett par tusen från Luleå kommun för en 
bygdegårdsturné. Ess ansåg att de klarat sig bra  

 
men kring julen 1997 hade det varit litet ängsligt. Framförallt tryckte familjer och av-
lägsna släktingar på med moraliska idéer om fasta arbeten. Men vi klarade oss bra. 
 

Under de fjorton månader J.P. Nyströms spelat på heltid hade man alltså dragit 
in en dryg miljon. Intressant var dock att gruppen under 1999, när man var åter i 
civilt arbete, lyckades spela in ytterligare en miljon. ”Det gick av bara farten”, 
framhöll Ess. En förklaring till det goda resultatet var att man då hade gjort en 
längre turné för Rikskonserter. 
 
Skivutgivning hade inte givit några påtagligare inkomster. Några STIM-ersätt-
ningar blev det knappast heller längre eftersom radion enligt Ess bara spelade 
musik från fastställda listor. Det var när Ess skrivit musiken till en teveserie det 
hade blivit en del. Då hade han fått tiotusen. Skivaffärerna tog bara hem skivor 
som fanns på listor och spelades i radio. Från scenkanten kunde det däremot gå 
bra att sälja. När man exempelvis hade spelat på en spelmansstämma i Nacka 
med en publik på omkring 150 personer hade man sålt fyrtio skivor på det sättet 
och då var ändå den nyaste låten på den skivan inspelad för sjutton år sedan. Ess 
menade att en ny skiva lätt skulle gå att sälja i tiotusen exemplar till den publik 
man spelat ihop under åren om den såldes på det här sättet. Då skulle det kunna 
bli pengar, men skivbolagen var inte intresserade. Till sommaren 2001 skulle 
man dock ta fram en skiva på egen hand, men inte ens med en avans på 50 kron-
or per skiva skulle det enligt Ess bli några stora pengar.3 Det stora värdet var att 
man kunde nå fler människor, ”för att berätta historier det är ju det man vill”. 
 
År 1999 hade J.P. Nyströms som nämnts inkomster på en dryg miljon. I det be-
loppet ingick mindre bidrag från anslagsgivare och sponsorer för anordnandet av 
Luleå folkmusikfestival.4 För det här året utgjorde dock ersättningarna för spel-
ningarna omkring 95 procent av inkomsterna. För år 2000 föll den andelen på 
grund av ett ökat anslag till folkmusikfestivalen. J.P. Nyströms har en stabil eko-
nomi utan skulder. För 1999 redovisade man över en halv miljon i skattepliktig 
vinst. Detta med avdrag för sociala avgifter och skatt var de fyra bolagsmännens 
ersättning för det nedlagda arbetet. På kostnadssidan var allt utom skatten på 
turnébussen och kanske en försäkringspremie att se som rörliga kostnader. Av 
kostnaderna utgjordes 45 procent av kostnader för turnéverksamheten. Den näst 
största kostnadsposten avsåg löner till tillfälligt medverkande och stod för om-

                                           
3 Att Ess såg en halv miljon som varande ”inte några stora pengar” kan bero på att han tänkte sig en försäljning 
utspridd på många år. 
4 Beloppen var ej särredovisade i den resultatrapport jag tagit del av. 
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kring 19 procent av kostnaderna. För det här året fanns inga avskrivningar att 
göra. Det hade kommit att innebära att J.P. Nyströms inte ”haft tillräckliga ut-
gifter” så man hade åkt på en rejäl kvarskatt. Det rörde sig om över 50 000 kron-
or per person. Ess såg den här skattesmällen som en smula onödig. Konsekvens-
erna av det här skulle bli att man blev tvungen att ta av de reserver man hade för 
investeringar. Ess konstaterade också: ”Vi får väl spela lite mera då.” Fa trodde 
inte att det skulle bli några gager under 2001. Han menade att ”en sån här grej” 
skulle ha skapat stora problem för relationerna i de flesta orkestrar, men i J.P. 
Nyströms hade man klarat det utan osämja. 
 
Vad gäller duon med Ub hade Ess inte någon klar bild av det ekonomiska utfall-
et och sade att det där sköter ”revisorn”, men han visste i alla fall att de tjänade 
bra med pengar trots att de inte var speciellt dyra. Inte heller Ub hade någon klar 
uppfattning om vad det gav ekonomiskt. Det var hans revisor som skötte eko-
nomin. Att spela för företag var enligt Ess ”kanonbra”. Det var dock viktigt att 
spela med på deras spelregler. Man skulle ha F-skattesedel för företagen gillade 
inte att få korttidsanställda. Dessutom kunde man offerera ett totalpris där inget 
skulle tillkomma. En negativ sak med bolagsformen var dock att möjligheterna 
till stämpling försvann, men Ess såg ändå den här lösningen som ett sundare sätt 
att bedriva verksamhet.  
 
Inkomsterna från duons spelningar kunde ta tre olika vägar. Någon enstaka gång 
fick de helt enkelt lön av uppdragsgivaren men då var summan lägre eftersom de 
själva inte skulle stå för de sociala avgifterna. När kontakten med uppdragsgiv-
aren hade skett genom Ub fakturerades spelningarna genom hans bolag och då 
fick Ess ersättning därifrån. När kontakten hade tagits med Ess gick inkomsten 
genom Diversekultur och då fick Ub ersättning därifrån. Ess menade dock att 
överskottet i slutändan inte blev så stort eftersom han ofta blev tvungen att ta 
ledigt från sitt arbete.5 För kvällsspelningar i Luleå var dock inte detta nödvänd-
igt, men där innebar spelandet istället ett tärande på honom själv. Det var ett hårt 
liv och hade han en spelning på kvällen fanns den i tankarna redan under dagen. 
 
Ess hade inga större inkomster av sitt författarskap. Han konstaterade att några 
pengar inte fanns i den här sortens skrivande annat än för ett mycket begränsat 
antal författare. Däremot fanns det pengar i att skriva dramatik. ”Mannen från 
Malmberget” hade spelats omkring 200 gånger. Ess hade fortfarande en del 
pengar att fordra av den producent som haft hand om den ursprungliga produk-
tionen för sju år sedan. Men varje gång Stockholms stadsteater spelade pjäsen 
som soppteater kom arvodet som det skulle till Diversekultur. När skådespelar-
en, också han från Gällivare, var ute och ”frifräste” tog Ess emellertid inte be-
talt: ”Han ska ju ha ihop till hyran och sådär.” Ess tyckte det var viktigare att 

                                           
5 Någon konkret uppgift om omfattningen av sådan ledighet har jag inte kunnat få fram. 
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pjäsen spelades mycket än att han själv fick pengar. Det rörde sig annars om en 
sju-åttahundra kronor för varje föreställning, men på det beloppet skulle det be-
talas skatt och sociala avgifter.  
 
I Diversekultur fanns inget som mer i detalj reglerade det inbördes förhållandet 
mellan de två bolagsmännen utan allt byggde på ömsesidigt förtroende. Ess och 
La kunde också var för sig företräda bolaget och till exempel ta ut pengar. Några 
större tillgångar utöver bankkonton hade man inte. Diversekultur ägde visserlig-
en en gammal Saab och en husvagn från 1961 som brukade komma till använd-
ning några gånger per år, men värdet var obetydligt. Några egentliga fasta kost-
nader hade man inte för bolaget. La skötte all fakturering och följde upp att bo-
laget fick betalt. Han skötte den löpande bokföringen, men sedan var det deras 
revisor som skötte bokslut och rörelsedeklarationer. La ansåg sig ha relativt god 
överblick av den ekonomiska situationen. Både han och Ess hade ”koll på vad 
som fanns på kontot”. 
 
På intäktssidan svarade åtminstone för närvarande Ess för betydligt mer än vad 
La gjorde, men detta var som nämnts inte formellt reglerat. La menade dock att 
man inte tog ut mer ur bolaget än man gjort rätt för. I den mån det uppstod några 
överskott i Diversekultur försökte man använda dem till studie- eller inspira-
tionsresor för nya projekt. Under år 2000 hade de arbetat så mycket att de inte 
hade hunnit med några studieresor, så det skulle bli mycket att betala skatt på. 
Man brukade också ha en herrmiddag då man samlade ihop folk som man hade 
arbetat med och som man kunde ha framtida nytta av. La såg det som en form av 
kundvård eller personalvård. Det Ess och La fick ut i pengar var inte mycket. 
Det kunde bli en dusör till jul och kanske en till sommaren också. Det kunde 
röra sig om en 5 000 kronor per gång. Varken Ess eller La var ekonomiskt bero-
ende av den här verksamheten. Försörjningen var klar i och med deras vanliga 
arbeten.  
 
År 1999 redovisade Diversekultur inkomster på nästan 400 000 kronor. Den 
dominerande delen av detta kom från duons spelningar. Överskott efter avskriv-
ningar blev nära 100 000 kronor. Kostnaderna var alltså 300 000 kronor. De 
största kostnadsposterna var reskostnader (27 procent), främmande tjänster6 (23 
procent) och annonsering (13 procent). Relativt stora belopp redovisas också för 
representation och bokutgivning. 
 
Som tidigare nämnts gick en stor del av inkomsterna från duons spelningar in i 
Diversekultur. Överskottet från den verksamheten tycks delvis ha finansierat en 
olönsam bokutgivning. Såväl Ess som La hade med öppna ögon gått in i bokpro-
jekt där de inte bara blivit helt utan ersättning för sitt nedlagda arbete utan också 

                                           
6 Här ingick bland annat ersättning till Ub. 
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fått skjuta till pengar för att möjliggöra utgivandet av flera böcker. La betonade 
flera gånger att de hade gjort saker främst för att det hade varit roligt, inte för att 
tjäna pengar. Det som var mindre roligt, som att till exempel ”marknadsföra” de 
färdiga böckerna, hanns inte med. Under år 2000 hade man inte heller hunnit 
med allt av den mer lustbetonade verksamheten studieresor för att exempelvis se 
utställningar eller träffa för Diversekultur viktiga konstutövare. 
 
 
Repertoararbetet 
 
Som nämnts byggde J.P. Nyströms repertoar från början helt på det material Ess 
samlade in i sin ungdom. Idag hade en del annat tillkommit, men fortfarande 
hade man med några av de här låtarna i varje konsert. Enligt Ess 

 
så det gav en stomme då. Det gav mig också, och det gav oss J.P. Nyströms, en oerhörd 
ryggrad för att man visste att det var sant det man höll på med och att det var ingen bluff 
och det här höll och har hållit så pass länge att det håller nog ett tag till. 
 

Ess själv kunde dock idag förundras över att han orkade och ”iddes fara för det 
där”. En hel del av det han hade samlat ansåg han nämligen vara rena skräpet, 
men det hände litet då och då att man gick igenom det insamlade materialet och 
då kunde man hitta något som man tyckte att det skulle vara möjligt att göra 
något av trots att en del av de här spelmännen på grund av sin ålder själva hade 
spelat rätt dåligt. Det man hittade var närmast embryon till låtar, och en del var 
”just sådana där melodier som man kan vissla”. Av stor betydelse för J.P. Ny-
ströms var också de bandupptagningar som den nuvarande konstnärlige ledaren 
för Krokodilbrottarna hade gjort i köket hemma hos Malmbergsoriginalet Hadar 
Hagström. Dennes visor hade efter hand blivit en viktig ingrediens i J.P. Ny-
ströms repertoar. 
 
Gruppens repertoar bestod enligt en av medlemmarna (Fa) av bortåt fyrtio låtar 
som man kunde spela utan förberedelse. Sedan fanns det kanske hundra till som 
gick ”att damma av” vid behov. I grunden var det mesta av deras material tradi-
tionellt eftersom det byggde på de gamla uppteckningar som Ess gjort. Inför var-
je konsert ville man få med något inom var och en av de fem kategorier som Fa 
angav: ortodoxt, tramporgel, Ess egna låtar, Hadar Hagströms visor och något 
allvarligt. Efter hand hade också gruppen mer och mer bemödat sig om att det 
skulle bli föreställningar med ”bra snack” mellan låtarna. 
 
Att J.P. Nyströms samarbete med Cullbergbaletten kommit till stånd var delvis 
en slump. Det hade varit så att Mats Ek hade hittat skivor från skivbolaget Mani-
fest i Luleå och skrivit ett brev dit. När J.P. Nyströms en gång hade ”varit ner till 
Luleå” för att hämta skivor hade Ess råkat se det här brevet ligga i en bokhylla. 
Brevet hade handlat om att han ville ha kontakt med bolaget om musik från 
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Norrbotten, men det hade bara blivit lagt åt sidan. Ess tog hand om det hela och 
skrev att han kunde hjälpa till med att plocka fram vad som fanns. Då hade det 
inte gällt specifikt J.P. Nyströms utan Ess hade mera tänkt sig ett storband med 
folkmusiker från Norrbotten. För enkelhetens skull hade dock Mats Ek bestämt 
sig för ett samarbete med just J.P. Nyströms. Det här samarbetet hade börjat 
1983 och hållit på i över tio år med framföranden i flera länder. Ess konstaterade 
att mycket i den här branschen berodde på tillfälligheter. Det gällde att träffa rätt 
personer vid rätt tillfällen och att detta drev på den utveckling som gjorde att 
människor flyttade till Stockholm eftersom chansen att träffa rätt person var 
större där. Det var i och för sig också många saker som kommit till stånd genom 
att han mött någon på Storgatan i Luleå och då kommit fram till att något skulle 
göras. 
 
Duons repertoar var tämligen konstant. En del lades till och annat drogs ifrån 
från gång till annan. Ess trodde först att de hade en tjugofem saker som de kun-
de spela och av dessa spelades kanske sju eller åtta varje gång och det brukade 
ta en timme med prat emellan låtarna. Efter en stunds funderande kom Ess dock 
fram till att det måste vara mer än tjugofem låtar på repertoaren, men det hade 
hittills inte blivit av att skriva ned vad man kunde spela. Det var inte bara mus-
iken som publiken ville höra utan även pratet mellan låtarna var viktigt. Här för-
sökte duon å ena sidan variera så det inte blev samma historier varje gång, men 
å andra sidan ville man i publiken ofta få höra den där historien som man redan 
hade skrattat åt vid ett tidigare tillfälle. Enligt Ub planerade han och Ess inte vad 
de skulle spela. Oftast var det så att de spelade i anslutning till middagar. De 
brukade spela till kaffet någon gång kring nio. De kom i god tid och kikade litet 
på publiken och tänkte ut en öppning och sedan kände de in stämningen när de 
börjat spela. Det hände till och med att de spelade låtar som de aldrig tidigare 
hade spelat tillsammans. Ub såg deras repertoar som oerhört bred. De kunde en-
ligt honom spela det mesta. 
 
Ess berättade att det på det mer renodlat finkulturella området7 fanns en idé om 
att tillsammans med en musiker på Norrbottensmusiken någon gång få till Bar-
tóks duetter. Han menade att det vore spännande att få förena den egna folk-
musikerfarenheten med en mer traditionellt skolad musikers. Det här projektet 
blev enligt Ess extra intressant eftersom Bartóks musik i grunden byggde på en 
folkmusikalisk tradition. De hade börjat repetera så smått, men förmodligen 
skulle det dröja innan de kunde spela offentligt eftersom duetterna var svåra. 
Han såg ett problem med att spela klassisk musik: ”Allting är gjort, och allting 
är gjort så jädra bra.”  
 
 

                                           
7 Detta är min benämning. 
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Publik och arrangörer8 
 
J.P. Nyströms verksamhet finansierades främst genom intäkter från spelningar 
som sålts till arrangörer. Ekonomiskt betydelsefullt hade det inte minst varit att 
gruppen 1999 hade anlitats av Rikskonserter för en sju veckor lång turné. Ess 
såg publiken som betydelsefull ur främst motivationssynpunkt: ”[Publiken är] 
kanonviktig. Annars kan man ju lägga av. Jag skulle inte stå ut om det inte kom 
folk.”  
 
Ess menade att det fanns publik för den typ av musik som J.P. Nyströms spela-
de. Den var emellertid inte stor, men den fanns. Man hade i gruppen ett skämt-
samt sätt att beskriva att målgruppen var geografiskt tämligen utspridd: ”Var 
miljonte amerikan kan inte ha fel. Köp en skiva av J.P. Nyströms!” Det här var 
något som skulle ha stått i en gammal annons som var en anspelning på att man 
sålt 250 skivor under sin USA-turné. 
 
Enligt Fa hade J.P. Nyströms sin huvudsakliga publik i norra Sverige, och fram-
förallt i Luleå och Gällivare brukade det vara fullt när man spelade. Söderöver 
var det mera ojämnt beroende på hur väl de lokala arrangörerna hade förberett 
konserten. I södra Sverige var det normalt en mer sofistikerad folkmusikpublik 
än i norr där publiken bestod av ”vanligt folk”. Några månader före rikskonsert-
turnén 1999 hade gruppen varit på teve och det trodde Fa hade bidragit till goda 
publiksiffror. J.P. Nyströms hade dock upplevt hur det var att spela när publiken 
var liten. I mitten på 1980-talet hade gruppen anlitats av den norska motsvarig-
heten till Rikskonserter och på spelningarna i Nordnorge hade man flera gånger 
spelat för tio personer. Rekordet sattes i Båtsfjord där inte en enda kom. Inte ens 
den lokala arrangörens representant var där eftersom han fått förhinder och bara 
hann låsa upp. Efter att ha spelat några låtar gav de upp och gick över till den 
lokala puben och spelade där istället. 
 
Under år 2000 hade J.P. Nyströms 31 spelningar. Nio av dessa var i Tyskland i 
samband med världsutställningen i Hannover. Ess hade då på länsstyrelsens 
uppdrag varit producent för en kulturvecka där 28 artister från Norrlandslänen 
inklusive Dalarna medverkat vid 75 föreställningar. Den sammanlagda publiken 
hade uppgått till 150 000 personer. För att klara det här hade Ess tagit en veckas 
semester. 
 
För Tysklandsturnén rörde det sig inte om fullt gage för varje spelning utan om 
ett klumparvode på 55 000 kronor plus boende i Hannover och då skulle det 
räcka till resan med orkesterbussen från Malmberget till Hannover och tillbaka. 

                                           
8 Här ingår även de företag som köper framföranden trots att de inte är traditionella arrangörer. 
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Det var en resa på 412 mil. Innan de bestämde sig för att vara med på det här 
gjorde man vad Ess kallade en kalkyl:  

 
Vad tillför det här oss? Är det kul att fara på det här? Träffar vi folk som kan, som det 
kan ge nånting. Jag brukar alltid, jag har den enkla livsfilosofin att varje spelning ska ge 
två nya, och har man inte den inställningen när man går in på scenen ska man låta bli. 
 

Ess ansåg att J.P. Nyströms skulle tvingas till en del förändringar om de sade 
upp sig från sina jobb för att spela på heltid igen. Den som spelade på heltid var 
tvungen att acceptera alla erbjudanden. Det dröjde länge innan man hunnit 
bygga upp ”ett dra-åt-helvete-konto” så att man kunde säga att man inte ville ha 
en viss spelning. J.P. Nyströms normalgage var 15 000 till 18 000 kronor inklus-
ive resor, övernattningar och sociala avgifter. Men för en heltidsmusiker kunde 
det i viss mån bli nödvändigt att ”deala om priset”. Arrangörer kunde till exemp-
el säga att man bara hade ett visst belopp och då hade man att välja mellan detta 
eller inget alls. Det här prutandet kunde lätt bli känt hos andra arrangörer och då 
hade man satt en oönskad prisnivå. Enligt Ess borde man inte diskutera priset, 
men när man skulle leva på att spela så gick det inte att vara så bestämd. Ess 
tyckte speciellt illa om när institutioner som radion försökte pressa priset. Från 
det hållet kunde man ibland använda argumentet att det skulle vara bra mark-
nadsföring att få höras i radion. Ess hade då en standardreplik: 

 
Men jag har hållit på ute i 23 år. Det är ingen idé. Jag kommer aldrig att slå igenom 
ändå. Så jag behöver ingen marknadsföring. Jag har gett upp det, dom tankarna. 
 

Vad gällde prissättningen för duon hade Ess och Ub, för att slippa förhandla om 
priset på spelningarna, bestämt att bara ha två prisalternativ när de spelade i 
Luleåtrakten: fullt pris eller gratis. Om det var behjärtansvärt eller var en föd-
elsedag eller något liknande för någon som de kände så kunde det vara gratis – 
men aldrig reducerat pris. Det kunde enligt Ess kanske bli omkring tio gratis-
spelningar på ett år. Deras pris var sådant att det var mer eller mindre omöjligt 
för vanliga privatpersoner att anlita dem. Men med kunder som var företag var 
det däremot inget problem trots att de under år 2000 höjt priset med 20 procent. 
Duon fick nu ut bortåt 8 000 kronor för en spelning, men då skulle de själva be-
tala skatt och sociala avgifter. 
 
Ess var vidare noga med vad han hamnade i för sammanhang. När det gällde 
J.P. Nyströms framhöll Ess: 

 
Det får aldrig bli badwill när man gör nånting. Du ska ha hamnat rätt. Det gjorde man 
inte i början. I början gjorde vi, åkte vi på kolossala nitar ibland. 
 

Då trodde man att arrangörerna förstod vad gruppen stod för. Så tycktes det 
dock inte ha varit för när J.P. Nyströms för länge sedan hade varit på teve hade 
de anlitats till en mängd konstiga saker bara för att de var litet kända. 
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När duon skulle spela ville Ess veta hur lokalen såg ut och hur stor publiken 
kunde förväntas vara, hur var det med ljus och så vidare. Efter duons spelningar 
skulle det aldrig få finnas utrymme för ett ont ord, för i publiken kunde det finn-
as någon som senare skulle kunna påverka ett beslut om att köpa eller inte köpa 
deras tjänster: ”En negativ röst i ett sånt där sammanhang så är det god natt – det 
uppvägs inte av fyra positiva.” Det hände också att man tackade nej till spel-
ningar: 

 
Jag tackade nej till exempel nu på, på en spelning på…till … ett IT-företag som kom 
upp hit från Uppsala och som skulle ha en lansering på, på … av sig själva på Stads-
hotellet. Och då hade dom frågat dom på Stadshotellet om nånting som var att ha till, till 
puben sen då. Dom skulle ha en pub sen efteråt, och när jag hörde vad dom skulle ha för 
stuk på det hela och vad dom förväntade sig i puben och … då sa jag nej … för att vi 
passade inte där. 
 

 
Anslagsgivare 
 
Under åren efter heltidsspelandet hade J.P. Nyströms inte behövt något anslag 
från Kulturrådet eftersom man fått in tillräckligt på sina spelningar. Man hade 
heller inte heller sökt något anslag därifrån på ett par år. Däremot hade man sökt 
bidrag från länsstyrelsen, landstinget och kommunen specifikt för sin folkmusik-
festival i Luleå. Då hade man i något fall inte bara skickat in en skriftlig ansökan 
utan också haft personlig kontakt med någon inflytelserik person med intresse 
för verksamheten. Hela budgeten hade legat på ungefär 375 000 för detta fem-
dagarsarrangemang. Biljettintäkterna stod för hälften av detta och resten kom 
från kommun och landsting. När man började med de här festivalerna hade det 
kommunala bidraget bara varit 20 000, men sedan skulle kommunen ha sett att 
det här var en intressant verksamhet och stött på om en fortsättning och sedan 
också ökat sitt ekonomiska engagemang. Utan det kommunala engagemanget 
skulle det här inte bli av. I övrigt förekom i nuläget ingen anslagsfinansiering av 
J.P. Nyströms verksamhet. 
 
 
Sponsorer 
 
Bidrag från sponsorer var av underordnad betydelse i de verksamheter som Ess 
var inblandad i. Ess menade att 

 
det en sponsor vill köpa är status och det finns inget som är mer statusbefriat än den 
genre som vi håller på med. Det ger ingen status att … att bli förknippad med oss inte. 
Så det är … Det tror jag är … eller … Jag ser ingen som helst möjlighet till såna saker.  
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Det kunde i och för sig också vara så att det var någon som var personligt in-
tresserad av en verksamhet och som därför var beredd att teckna ett sponsrings-
avtal. Enligt Ess var det dock inte så många folkmusiker som hade tagit sig fram 
till sådana positioner att de kunde sponsra något. Han var själv ”ganska kallsinn-
ig” till att arbeta med sponsring. Det var inte bara svårt att hitta sponsorer. Det 
kunde också vara så att någon som ställde upp med ett blygsamt belopp ville ha 
alltför mycket tillbaka för att det skulle kännas meningsfyllt. Till J.P. Nyströms 
folkmusikfestival sommaren 2000 hade man dock fått ihop tjugotusen från fyra 
olika sponsorer. Det var drygt fem procent av festivalens budget. 
 
 
Personella resurser 
 
Det har redan framgått att Ess endast i begränsad utsträckning var beroende av 
anslag för sin konstnärliga produktion. Hans stora problem var istället att få tid-
en att räcka till. Ess hade som tidigare nämnts spelat i Luleå Orkesterförening 
men hade av främst tidsskäl hoppat av detta. Dessutom tyckte han att ”det var 
litet för tråkigt”. I Malmbergets musiksällskap hade man haft trevliga banketter 
efter varje konsert. När det i Luleå Orkesterförening blev kalas efter tio år blev 
han till på köpet engagerad för att spela på den festen. Det hade varit två anled-
ningar till att han trots allt varit med så många år. Främst handlade det om att 
han ville hålla upp allmänkonditionen på instrumentet. Att spela i en orkester 
var för honom ett suveränt sätt att bli bättre på att spela fiol. Det andra skälet var 
att det skulle vara en rolig fritidssysselsättning, men det var alltså inte tillräckligt 
”lajbans” för att han skulle vilja lägga en kväll i veckan på det. Den dag han 
blev pensionär trodde han dock att han skulle gå tillbaka och spela för den främ-
sta orsaken var ändå tidsfaktorn. Det var så pass svårt att spela i orkesterfören-
ingen att det inte gick att slarva med repetitionerna. Kollisioner med andra pro-
jekt ställde till problem och dödsstöten hade kommit när J.P. Nyströms hade 
samarbetat med Krokodilbrottarna och detta kolliderade med en konsert:  

 
Då får du ju också sån ågren över att du inte fixar stämman … alltså du klarar inte av 
det … att spela den och då … även om det skulle vara kul så det … man kan inte sitta 
och bluffa. Man måste ha tid att repetera om man ska ha gjort det ordentligt. Annars är 
det definitivt inget roligt att vara där. Jag kände att jag fick slarva för mycket på grund 
av att jag höll på med andra grejer. 
 

Ess skrivande möjliggjordes genom att han inte hade något absolut krav på eko-
nomiskt utbyte. Det mesta av den musikaliska verksamheten finansierades av 
företag och organisationer som köpte konserter. Men eftersom Ess alltid spelade 
tillsammans med andra var han beroende av att dessa var beredda att medverka. 
Att de andra i J.P. Nyströms ville vara med kan bara i begränsad utsträckning 
förklaras utifrån de ekonomiska konsekvenserna. Fa såg exempelvis det här som 
det roligaste han visste. För honom handlade det om självförverkligande. Han 
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tyckte om att få vara på scenen och få applåder. Spelandet gav mycket mer till-
baka än hans lärarjobb. Som musiker kunde han känna att han verkligen kunde 
bidra ”till andra människors goda liv”. Det han hade gjort i orkestern skulle 
komma att leva vidare mer än det han gjort i det civila livet. Han trodde att de 
alltid skulle fortsätta att spela tillsammans. ”Det går inte att sluta.” han såg ock-
så positivt på planerna att relativt snart åter få spela på heltid med J.P. Nyströms 
under ett år. Ub gjorde många inhopp i gruppen. Hur många det var på ett år 
visste han inte säkert, men det hade blivit fler efter hand. Normalt fick han betalt 
för sin medverkan 

 
men nu har de så taskigt med skatten så nu spelar jag gratis. Har man ett vanligt jobb 
behöver man inte stirra så mycket på pengarna. 
 

Under det år som J.P. Nyströms hade jobbat på heltid med musiken hade de in-
dividuella ersättningarna differentieras utifrån vars och ens behov på grund av 
familj och boende. Man brukade skämta om att man ”genomfört det socialistiska 
samhället i miniatyr”. Fa, som hade två barn, trodde att några i gruppen hade fått 
en inkomstminskning, men att han själv hade tjänat mer än vad han gjorde som 
lärare. Under de perioder som man hade sina vanliga arbeten var J.P. Nyströms 
verksamhet inte utan betydelse på det privatekonomiska planet eftersom man lit-
et då och då brukade ta ut ”en dusör”. Det kunde vara tiotusen kronor till jul och 
lika mycket till semestern. Att dela på pengar efter en spelning förekom dock 
aldrig. Allt fakturerades av handelsbolaget. Men när man var ute med gruppen 
skulle allt vara betalt av bolaget. 
 
För att klara sina verksamheter i Diversekultur var både Ess och La beroende av 
att till och från få tjänstledigt från sina anställningar. Deras respektive arbetsgiv-
are hade så här långt visat en förstående inställning i frågan. För Las del var det 
dock inte en massa folk som ringde och ville få saker skrivna. Däremot ringde 
man ofta till Ess och ville ha spelningar. La förstod inte riktigt hur Ess och Ub 
orkade med så många spelningar som de hade. Han menade i alla fall att de hade 
lugnat ner sig en smula efter en oerhört intensiv period under hösten 2000.  
 
Duon med Ub var kommersiellt bärkraftig, men skälet till att Ub spelade med 
Ess var att det var så roligt att spela med honom. För Ub var Ess en musikalisk 
själsfrände. ”Det är så mycket humor – och allvar – och många musikstilar.” Ub 
framhöll att han alltid hade haft ett brett musikaliskt intresse och att han inte 
bara ville spela en sorts musik. Det var enligt honom själv inte främst pengar 
som var drivfjädern för de här spelningarna: 

 
Vi skulle inte spela det här om det gällde pengar. Då skulle vi spela musik vi inte tyckte 
om. 
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Ess stora problem var som nämnts att han hade så många järn i elden. Han sade 
sig också ha svårt att få tiden att räcka till och var enligt egen utsago dålig på att 
prioritera. Han hade någon slags renässansmänniska som förebild för hur han 
skulle vilja vara:  

 
Jag ville jag vore som Magnus Gabriel de la Gardie. Det tycker jag är en bra förebild 
här i världen. Han var framgångsrik härförare, en utomordentlig heminredare och dess-
utom skrev han psalmverser. [skratt] Den förebilden har jag nånstans.  
 

Orkesterföreningen hade han ändå valt bort och han insåg att han borde sätta sig 
med romanen och filmmanuset och arbeta konstruktivt med dem och inte säga ja 
till varenda spelning. Han trodde att mycket styrdes av människor runtomkring 
honom. På ett sätt handlade det om att han ville ”vara till lags”. Han tyckte själv 
att det lät en smula banalt när det handlade om konst eftersom han då ”borde 
brinna av någon slags inre eld”. Angelägenhetsgraden hos beställaren var viktig 
för honom, inte om han fick betalt. Han såg också olika faser i livet.  

 
Det är tider av att så och tider av att skörda. Somligt måste få ligga till sig _ _ _ och 
plötsligt får man skörda de där grejerna. Då har det blivit något av det. Och … ja, då 
är… ja … Men prioriteringarna är jättesvåra att, att säga, … men man känner också på 
något slags inre sätt vad, vad … Det finns nån slags röst som säger att nu måste du ta 
tag i det där. 
 

Det har redan framgått att det åtminstone under begränsade perioder varit möj-
ligt att leva på att spela på heltid med J.P. Nyströms. Under de tider Ess hade sitt 
civila arbete hade biinkomsterna från gruppens spelningar svarat för ett par tus-
en kronor i månaden. Det ekonomiska skulle ändå ha spelat en underordnad roll. 
Ess trodde att man hade en ”mycket egendomlig syn på pengar” i både J.P. Ny-
ströms och i Diversekultur.  
 
Inkomsterna från duon var långt ifrån obetydliga. Ess hade dock inte på rak arm 
klart för sig hur stora de var. Som redan nämnts fanns inte heller någon enhetlig 
redovisning av dessa inkomster varför det faktiskt inte var alldeles enkelt att se 
storleken på dem.  
 
För Ess gav musiken kraft tillbaka. När han gjort en bra spelning kände han att 
han hade ”gjort något ordentligt här i världen”. När han hade skrivit någonting 
blev det inte samma omedelbara respons. Musiken blev för honom ”ett under-
bart livselixir”, men samtidigt var den tärande eftersom han ständigt gav och gav 
utan att säkert veta om publiken bara tyckte han var en pajas. Ibland kunde han 
också möta människor som inte förstod djupet i det hela. När J.P. Nyströms 
framförde visor av Hadar Hagström från Malmberget fanns det många som 
rynkade på näsan för att det inte var fint nog. Enligt Ess var dock dennes visor 
ett exempel på det urfolkliga:  
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Det Hadar gjorde var en… han bidrog med en strof i det stora skådespelet. Det är vad 
han gjorde. Och det är det som är det stora med de här människorna som har hållit på 
med det – inte hur bra de gjorde det, utan att de gjorde det.  
 

Musiken gav alltså Ess en omedelbar respons samtidigt som den tärde på hon-
om. Ess menade att den som hade en ambition att bli odödlig förmodligen skulle 
lägga mer kraft på skrivandet än vad han gjorde. Han sade sig grubbla mycket 
över detta. Men han visste i alla fall att det ledningsgruppssammanträde han 
dagen för min intervju hade bevistat på sitt arbete hade varit bortkastad tid. Val-
et blev då inte längre så svårt för honom eftersom både skrivandet och musiken 
framstod som så mycket viktigare. 
 
Om inte Ess alls behövde tänka på sin försörjning skulle han skriva och spela 
hela tiden. Numera hade han inte kvar det moraliska trycket att ha ett riktigt 
jobb. Idag var försörjningsaspekten det viktigaste. Om han fick en sådan där 
vinst på en Trisslott där man fick ut en viss summa varje månad skulle han säga 
upp sig. Ess såg dock vissa fördelar med att arbeta: man levde det lilla livet och 
träffade vanliga människor som gav inspiration till att skriva om vanliga saker. 
Att stiga upp på morgonen och gå in på arbetet klockan åtta var nyttigt för 
konstnären. Det kunde annars lätt bli så att man förirrade sig ut i ett felaktigt liv. 
Han sade sig vara ”lite skraj för det”. Fick han bara pengarna skulle ändå säga 
upp sig. När han tidigare hade varit tjänstledig hade han, av rädsla för att få för 
litet inkomster, tagit på sig alltför många uppdrag av olika slag.  
 
Det som fick Ess att leva som han gjorde var främst applåderna. ”Applåder är 
som kokain.” Trots applåderna var han ändå osäker om applåderna verkligen 
gav en sann bild och så var han tvungen att prova igen. J.P Nyströms hade näst-
an alltid fått bra recensioner, men det var det lilla antalet nedskrivningar han 
mindes. Den värsta sågning de hade fått hade gällt ett samarbete med Krokodil-
brottarna. Fast den gången hade man vetat att det man gjorde hade påtagliga 
brister. Vid sidan av applåderna hoppades han att han bidrog med något som var 
viktigt för andra människor, men ibland tyckte han att han hade en tendens till 
att förringa värdet av det han gjorde. Det han gjorde kunde kanske ge en signal 
om vad som var viktigt i livet. Han kunde emellertid inte påminna sig en enda 
gång när han i samband med en spelning hade tänkt att han fick ihop en viss 
summa pengar. Han förnekade dock inte att pengar kunde ha varit ”en glad 
överraskning efteråt”. Han trodde sig ärligt kunna säga att han aldrig tagit en 
spelning för att det varit bra betalt. Han var medveten om att detta kunde låta 
romantiskt, men att det ändå var så. Att han redan hade pengar till hyran gav 
honom också en slags frihet att tänka på det sättet. 
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Konst och ekonomi 
 
Ibland hade Ess funderat över varför J.P. Nyströms inte antagit större utmaning-
ar än man gjort. Kanske hade de varit litet för fega, men han sade sig inte ha 
upplevt att pengarna hade varit ett hinder för det han ville göra. Visserligen hade 
J.P. Nyströms länge velat göra en ny och välproducerad skiva, men detta hand-
lade inte bara om pengar utan mer om bristande intresse från branschen. I övrigt 
hade gruppen alltid ”rättat munnen efter matsäcken”. Man hade inte heller haft 
några skulder med undantag för en checkkredit när man köpte sin fjärde orkest-
erbuss. Den bussen hade köpts ny 1989 och hade i november 2000 rullat 18 000 
mil.  
 
Om J.P. Nyströms hade mer pengar trodde Fa att man skulle spela mer. Man 
skulle förmodligen också göra fler skivor. En ”mer lönande verksamhet” skulle 
sannolikt ha gjort att man jobbat heltid med musiken. Repertoaren skulle ha bli-
vit mer omfattande och rent konstnärligt skulle gruppen ha utvecklats. Som det 
hade varit var det gruppens spelningar som gjort att man trots allt hade utveckla-
des. Fa såg dock inte marknadsföring eller en glidning mot en mer kommersiell 
genre som en framkomlig väg:  

 
Vi vill ju inte ändra på våran musik eller på vårat uttryck. Vi vill ju inte bli stajlade eller 
ha någon producent. Absolut inte! Vi vill ju göra precis det vi gör för vi tycker att det, 
det håller och det är vårt … det lever av egen kraft och det skulle bli en flopp tror jag 
om vi inte själva trodde på ärligheten i det vi gör. 
 

Fa menade att gruppen trots allt kunnat göra det mesta av det man önskat. Han 
såg det inte heller som att de ”hämmats av att vara fattiga”. De hade också fått 
mycket ekonomiskt stöd från olika håll. Med mindre resurser hade man enligt Fa 
spelat ändå, men inte lika mycket. Han trodde dock inte att gruppen då skulle ha 
nått dit där den nu befann sig. Det skulle ha varit tyngre, men pengarna hade inte 
varit motorn – det var musiken. Vilka spelningar man tog bestämdes inte heller 
utifrån strikt ekonomiska överväganden. Rent ekonomiskt menade Ess exempel-
vis att J.P. Nyströms skulle tjäna mer på att ha fem vanliga spelningar än att ord-
na en folkmusikfestival i Luleå under sommaren. Skälet till att man ändå ordna-
de festivalen var att det var så roligt. Under den tredje sommarfestivalen år 2000 
hade det varit utsålt under fyra av de fem dagarna och sammanlagt hade festival-
en nått 3 500 människor ”med en så omöjlig genre som folkmusik”. J.P. Ny-
ströms själva hade haft ett nytt program var och en av de fem dagarna och hade 
varit rejält uttröttade när veckan var slut.  
 
Musiker var enligt Ess litet speciella. Det handlade inte så mycket om pengar, 
utan pengarna skulle komma mer som en överraskning. Man skulle istället ta en 
spelning om den var intressant och det var ett bra ställe att spela på med god 
stämning. Med en viss förvåning hade Ess funnit att det oftast var så att de blev 
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bäst bemötta på de ställen där gagerna var högst. Han tyckte annars att man hade 
kunnat vänta sig att de som betalade dåligt skulle försöka kompensera detta med 
att vara trevliga, men så var det inte. 
 
Inom ramen för Diversekultur gjorde Ess och La enbart sådant som de tyckte var 
roligt, men samtidigt var de klara över att det inte var något ideellt arbete de höll 
på med. La hade därför tackat nej till en del jobb där man velat betala för dåligt. 
Även om betalningen var låg kunde han dock tänka sig att skriva ”om någon 
död författare som är mer spännande än unga high techföretag.” Efter det att Ess 
och La en gång hade varit ute på Sunderby folkhögskola för att prata om sin 
verksamhet i Diversekultur hade La också fått i uppdrag att göra en film om en 
grupp elever. Det gick åt mycket mer tid än han hade fått betalt för, men det här 
hade varit ”ett viktigt jobb och trevliga människor” så han var trots allt inte 
missnöjd: ”Jag kände för de där människorna.” Litet skämtsamt framhöll La att 
han trodde att både han och Ess skulle behöva en manager som såg till att de 
fick ordentligt betalt. Själva klarade de inte av att begära tillräckligt. 
 
La hade en del inkomster från skrivande och skrev bland annat krönikor i en del 
tidningar. Ess skrev också en del krönikor, men för hans del rörde det sig mest 
om inkomster från spelningar. La menade att han och Ess inte var att betrakta 
som konstnärer. 

 
Så vi är ju inte konstnärer. Jag menar man är ju inte en fri konstnär på det sättet att, att 
det här gör jag för att försörja mig eller det här är mitt liv. … Vi har ju bara gjort det vi 
tyckt varit roligt. Vi har ju inte tagit uppdrag egentligen. 
 

La tyckte det var roligt att Diversekultur kunnat ge ut ”Monologerna på Jennys 
krog, men det kostade ”en djävla massa pengar”. Bara tryckningen hade kostat 
30 000 kronor. Dessutom hade Ess lovat att delar av försäljningen skulle gå till 
Vifast Björklunds minnesfond. Det hade inte heller blivit lättare att sälja boken 
när Jennys krog lades ned. Boken hade enligt Ess inte haft några förutsättningar 
att gå ihop, men det var roligt att ha gjort den. Enligt La var den dåliga försälj-
ningen delvis beroende på att varken han eller Ess haft tid att marknadsföra den. 
Han såg det också som typiskt för konstnärlig verksamhet att man producerade 
saker och sedan inte brydde sig om att få ut dem ordentligt. Trots att det eko-
nomiska utfallet hade varit synnerligen dåligt hade Ess och La planer på ytterlig-
are en bok med monologer från en ny krog. Dessutom fanns en bok liggande 
klar för tryckning. Det var en bok med gamla vykort, de flesta från Luleå. På 
varannan sida var det kommentarer till korten. Den här boken hade blivit ligg-
ande på tryckeriet för La hade insett att det var nödvändigt att få tillstånd av dem 
som ägde rätten till de fotografiska verken. Ess menade att boken var intressant 
därför att den speglade vad en annan tid velat förmedla om den egna orten till 
andra människor. La befarade att även den boken kunde bli en hyllvärmare, men 
Ess hade uppmuntrat honom att fortsätta. 
 



 

 249

 
 

6 Konst och marknad 
 
 
I avsnitt 6.1 till och med 6.4 kommer de fyra fallen i studie II att diskuteras. 
Först redovisar jag vad respektive fall har att bidra med till forskningsfrågornas 
besvarande. De tre forskningsfrågorna motsvaras av följande rubriker i texten: 
 

Forskningsfråga Rubrik i texten 
Hur upplever producenter inom perform-
ing arts marknadens förväntningar? 

Marknadsförväntningar 

Hur kommer konstnärliga överväganden 
till uttryck inom performing arts? 

Konstnärliga överväganden 

Hur förhåller sig producenter inom per-
forming arts till marknadens krav? 

Att förhålla sig till marknaden 

 
För vart vart och ett av fallen drar jag sedan slutsatser. I avsnitt 6.5 görs en jäm-
förelse mellan de fyra fallen samt presenteras sammanfattande slutsatser. Där-
med är forskningsfrågorna att anse som besvarade. Avhandlingen avslutas i kap-
itel 7 med att jag återvänder till det övergripande syftet och diskuterar mitt vet-
enskapliga bidrag rörande konflikten mellan det konstnärligt önskvärda och det 
ekonomiskt möjliga. 
 
 
6.1 Diskussion av fall A: Teater Scratch 
 
6.1.1 Marknadsförväntningar 
 
Publik och arrangörer 
 
Verksamhetsledaren uppgav att Teater Scratch hade en ”enormt stark publik-
syn”. Vad detta innebar var inte helt klart, men det handlade om att veta vem 
man riktade sig till. Målgruppen var en annan grupp människor än den som 
normalt gick på teater. Den här publikgruppen skulle erbjudas något som den 
inte visste om att den hade behov av. Den sista formuleringen kan man ibland 
höra när teatermänniskor pratar om vad man erbjuder sin publik. Kanske skall 
det ses som att publiken inte hade något inflytande över vad man spelade, men 
att man ändå hade en ambition att göra publiken nöjd. Verksamhetsledaren viss-
te ju också att Scratch åtminstone långsiktigt var beroende av att någon ville se 
det man spelade. Föreställningarna skulle vara ”väl avpassade och engagerande 
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för betraktaren”. Det var inte frågan om renodlad underhållning utan man ville 
samtidigt ”vara skarp”. Ibland tycktes ämnesvalet syfta till någon form av per-
sonlighetsutveckling eller känslomässig bearbetning av svåra existentiella fråg-
or. Inom gruppen talade man om ”det positiva tvånget”. Det innebar att man 
kunde nå den teaterovana publiken genom att söka upp den i skolor och på ar-
betsplatser. En av skådespelarna hävdade att man efter hand fått en intuitiv käns-
la för vad som skulle fungera. Vid något tillfälle hade man också fått pengar av 
landstinget för pröva några scener ur en pjäs under produktion. Från Scratch sida 
fanns en klar ambition att få fram produktioner som skulle fungera tillsammans 
med den publikgrupp man avsåg att vända sig till. 
 
För Scratch handlade det inte bara om att publiken skulle få något den uppskatt-
ade. Eftersom gruppen nästan helt slutat med att spela på biljettintäkterna var 
man beroende av att arrangörer var beredda att köpa föreställningar. Enligt flera 
av de intervjuade visste köparna vad de fick när de köpte något av Scratch. Från 
gruppens sida strävade man efter att det skulle vara enkelt att arrangera en teat-
erföreställning med Scratch. Arrangören skulle inte behöva oroa sig för en 
massa teknik som ställde krav på teknisk kompetens och speciella lokaler. Där-
emot tycktes inte Scratch i nämnvärd utsträckning tillgodose önskemål om bred-
are målgrupper och det barnboksnära. Inget i mitt material pekar heller på att 
Scratch tog fram produktioner utifrån direkta ämnesönskemål från beställarna av 
barnteater, men hos Scratch fanns ändå en medvetenhet om att teatern värdera-
des utifrån vad skolan för tillfället behövde. Det har inte varit möjligt att se om 
de ämnesområden som Scratch stannat inför hade samband med vad man trodde 
skolan ville ha. Till bilden hörde också att skolornas representanter ville köpa 
sådant som de själva tyckte var roligt att se. Av den orsaken kunde det bli svårt 
att sälja en föreställning som beställaren redan sett ett tidigare år. Hemkommun-
en försökte man få att köpa ett visst antal föreställningar under en treårsperiod 
med argumentet att det skulle innebära administrativa fördelar för kommunen. 
 
När det gällde konferens- och utbildningsteatern handlade det i princip om att 
åskådliggöra något som uppdragsgivaren bestämt. Ämnet var alltså normalt fast-
lagt. I detaljerna hade dock Scratch relativt fria händer. Ibland kunde det till och 
med ingå i uppdraget att vara provocerande. Scratch ville göra sådant som hand-
lade om mänskliga relationer. Än så länge hade gruppen inte känt sig tvungen 
att tacka nej till något sådant uppdrag, men man skulle inte ställa upp på att göra 
reklam eller ytlig underhållning. 
 
 
De samhälleliga anslagsgivarna 
 
Precis som när det gällde arrangörerna strävade man i Scratch efter att upprätta 
en god relation till anslagsgivarna. Ett sätt att åstadkomma detta var att verksam-
hetsledaren brukade träffa politiker på olika nivåer och diskutera med dem. Det 



6 Konst och marknad - Diskussion av fall A: Teater Scratch 

 251

är rimligt att tänka sig att man från politiskt håll uppskattade Scratch uttalade 
målsättning att nå teaterovan publik. Även det konstnärliga manifestets tal om 
teater som en motkraft till kulturens kommersialisering, betonandet av jäm-
ställdhet och det regionala kunde tänkas tilltala anslagsgivarna. Att Scratch fick 
en ökning av anslaget från Kulturrådet kan tolkas som att rådets referensgrupp 
uppskattat en föreställning som man sett. 
 
 
Sponsorer och välgörare 
 
Sponsring eller bidrag från välgörare förekom inte. Verksamhetsledaren såg inte 
gruppens normala verksamhet som något som kunde attrahera sponsorer. För 
honom var det bättre att sälja teater till företagen än att försöka få dem som 
sponsorer. Möjligen kunde kontakter med sponsorer vara aktuella för en eventu-
ell sommarteatersatsning. 
 
 
Personal och oavlönad arbetskraft 
 
Oavlönad arbetskraft i egentlig mening fanns inte hos Scratch. Visserligen gjor-
de personalen frivilliga arbetsinsatser under permitteringsperioderna, men de var 
ändå närmast att betrakta som anställda. Den ekonomiska ersättningen för dem 
som arbetade hos Scratch var knappast det som motiverade. Den måttliga lönen, 
som var lika för alla, reducerades dessutom genom långa stämplingsperioder då 
alla istället arbetade ideellt för Scratch. Någon möjlighet till extrainkomster 
fanns inte heller. Alla inkomster gick till Scratch. Visserligen erbjöd man de an-
ställda en del materiella förmåner utöver lönen, men sammantaget kunde det 
knappast vara detta som fick personalen att stanna. Att rekrytera folk från andra 
delar av Sverige framstod inte som realistiskt. Däremot kunde kanske en norr-
bottning se den geografiska lokaliseringen som ett plus. Möjligheten att kunna 
stanna i Norrbotten hade inledningsvis också varit en viktig drivkraft för flera av 
de anställda. 
 
Tidigare föreföll det kollektiva ha varit ytterligt betydelsefullt. Det var inte bara 
den extrema likalönsprincipen och familjebildningar inom gruppen som verkat i 
den riktningen utan också det förhållandet att teatern varit en så stor del av de 
medverkandes liv. Några av de anställda betonade också fortfarande värdet av 
det kollektiva medan andra tonade ner betydelsen av detta. En person menade att 
Scratch hade varit ett kompisföretag där alla problem hade kompenserats med 
tid. I slutet av år 2000 var det inte längre så utan teatern var en mer normal 
arbetsplats där arbetsrelationen var mer distanserad. Det var istället andra saker 
som framstod som väsentliga. Friheten i arbetet och arbetstiderna, omväxlingen 
och de intressanta arbetsuppgifterna, känslan av delaktighet och att man kommit 
så långt relationsmässigt betonades. Man drog åt samma håll och miljön var så-
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dan att man vågade göra sådant som kunde misslyckas. Det uttrycktes vidare en 
känsla av att det på Scratch blev möjligt att få göra saker som man förmodligen 
inte skulle anförtros på andra arbetsplatser. Därigenom kunde man utvecklas 
yrkesmässigt. För verksamhetsledaren var det främst viktigt att få genomföra 
sina konstnärliga idéer och att bli konstnärligt respekterad. 
 
Utöver den relativt magra ekonomiska ersättningen nämndes en hel del med ar-
betet negativa saker: slitsamma vinterturnéer i bilar som inte var speciellt be-
kväma, dåliga arbetsförhållanden då man spelade barnteater, minskat utrymme 
för sång och musik och obehagskänslor inför att inte kunna betala teaterns räk-
ningar i tid. Det var också pressande att veta att man inte fick bli sjuk eller miss-
lyckas med något. Eventuellt barnafödande fick planeras noga så att inte teaterns 
existens skulle riskeras. En anställd som hade sagt upp sig motiverade detta med 
att hon delvis varit med om att rationalisera bort de arbetsuppgifter som hon 
själv uppskattade mest. Hon syftade på att scenografi och kostymer efter hand 
blivit allt enklare. 
 
 
6.1.2 Konstnärliga överväganden 
 
I det konstnärliga manifestet gjordes ett antal politiska positioneringar där tank-
en på teatern som en motkraft till kulturens kommersialisering kan ses som 
övergripande. Också det kollektiva konstnärliga skapandet var viktigt. Inom 
Scratch hävdade man att det var ett konstnärligt val att spela en enkel och av-
skalad teater utan en massa teknik, men det fanns en medvetenhet om att valet 
också kunde ses som en anpassning till snäva ekonomiska ramar. Valet att spela 
för en liten publik i en intim lokal var dock av mer odiskutabelt konstnärlig 
karaktär. Det intima formatet gav goda möjligheter till snävare målgrupper med 
tillhörande fördelar för konstnärlig upplevelse och kommunikation. Paradoxalt 
nog såg gruppens manusskribent en produktion, som gillades av en bredare 
publik än avsett, som ett tecken på god konstnärlig kvalitet. Att spela pjäser om 
ämnen som skolan för tillfället hade behov att få belysta var i sig inte ett konst-
närligt val även om en sådan produktion ändå kunde bli konstnärligt värdefull. 
 
Att i förtid lägga ner en föreställning som inte fungerade som man tänkt sig såg 
verksamhetsledaren som ett konstnärligt beslut. Till en del kunde detta säkert på 
lång sikt också ses som en klok åtgärd för den som ville värna sitt konstnärliga 
anseende. 
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6.1.3 Att förhålla sig till marknaden 
 
Det är svårt att med säkerhet avgöra om den avskalade formen var ett konstnär-
ligt val eller ett val som framtvingats av bristen på resurser och beställarens 
oförmåga eller ovilja att köpa annat än lågprisproduktioner. Ur konstnärlig syn-
punkt sågs snäva målgrupper som något värdefullt. Dessa snäva målgrupper var 
man dock delvis tvungen att avstå ifrån eftersom de skolor som köpte barnteater 
av praktiskt ekonomiska orsaker önskade något bredare målgrupper. Samma typ 
av konflikt fanns vad gäller publikstorleken. De skolor som köpte föreställningar 
hade ett intresse av att få in så många barn som möjligt på föreställningarna, 
medan Scratch månade om publikkontakt och allas möjlighet att se föreställ-
ningen ordentligt, men självfallet fanns en insikt hos Scratch om att en begräns-
ning av publikstorleken kunde möjliggöra försäljning av ytterligare någon före-
ställning. Gruppen föreföll dessutom mån om att upprätthålla en god relation till 
arrangörerna för att dessa skulle vilja köpa föreställningar. För att tillmötesgå 
önskemål från arrangörer på de riktigt små orterna erbjöd Scratch mindre upp-
sättningar som kunde fås till ett något lägre pris än det normala. Som redan 
nämnts kunde vissa ämnesval vara attraktiva för beställarna inom skolan. När 
Scratch hade satsat på en pjäs om ”tysta tjejer” var det knappast ett konstnärligt 
betingat val utan mer ett försök att ta upp ett aktuellt ämne. I det här fallet ansåg 
man sig emellertid ha misslyckats konstnärligt och pjäsen lades snabbt ned. Om 
Scratch skulle få mer pengar att röra sig med var det knappast det konstnärliga 
som skulle prioriteras. En medarbetare trodde inte att mer resurser överhuvud-
taget skulle märkas i de konstnärliga produkterna. Manusförfattaren menade 
däremot att det skulle vara möjligt med ytterligare någon skådespelare i produk-
tionerna eller en medföljande tekniker på turnéerna. Mer pengar skulle också ge 
utrymme för konstnärligt experimenterande och kompetensutveckling av per-
sonalen. Här skulle förmodligen personalens önskemål och konstens krav ligga i 
linje med varandra. 
 
Konsekvenserna av att en av de anställda numera hade sin fasta bostad i Göte-
borg kunde i viss mån försvåra det konstnärliga arbetet. Detta arrangemang var 
dock en förutsättning för hennes medverkan, och hon torde ha varit svår att er-
sätta med någon annan. Det är inte heller säkert att det här var negativt för det 
konstnärliga utfallet. Impulser från en annan region kan vara stimulerande och 
dessutom kan fokuseringen på arbetet bli större under de perioder hon vistas i 
Luleå. 
 
Den vuxenproduktion som Scratch spelade under hösten 2000 drog högre kost-
nader än annat. Man försökte kompensera detta genom att vidga målgruppen, 
men lyckades ändå inte sälja tillräckligt många föreställningar. Dessutom för-
sökte man få ett riktat anslag för att kunna spela den här föreställningen. När 
man inte fick något sådant anslag sågs en nedläggning av produktionen som det 
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enda alternativet. En sak som förmodligen bidrog till nedläggningen var att en 
av skådespelarna skulle vara barnledig. I samband med detta tog man också ett 
principbeslut om att helt avveckla vuxenteatern för att istället koncentrera kraft-
erna på barnteater och den företagsinriktade produktionen. Tidigare hade grupp-
en gjort mer än man ansett sig ha fått betalt för. Nu strävade man efter att visa 
politikerna sambandet mellan vad man gjorde och vad man fick. Verksamhets-
ledaren ville se den stora förlusten under 1998, som hängde ihop med att man 
inte permitterat utan betalt löner hela året, som ett led i denna strävan.  
 
Ett sätt att sänka kostnaderna var att använda egenproducerat material. Därigen-
om slapp man betala manusarvode. Den avskalade formen motiverades främst ur 
konstnärlig synpunkt, men åtminstone manusförfattaren insåg att det också 
fanns ekonomiska fördelar med det. Att begränsa antalet medverkande i pjäserna 
sänkte vidare kostnaderna påtagligt. Bland annat kunde man klara sig med en 
mindre turnébil som också var billigare i drift. Man hade vidare valt att klara sig 
med en lokal där utrymmena var för små för att alla skulle kunna arbeta i dem 
samtidigt. Detta kunde hanteras genom att alla medarbetare utrustats med en 
bärbar dator och modemuppkoppling. Därigenom blev det möjligt att tidvis ar-
beta på distans. Återkommande permitteringar och systematiskt sena betalningar 
av räkningar var andra sätt att klara sig. Att vara sen med betalningen av räk-
ningar kostade dock en hel del, så långsiktigt försämrade den metoden situation-
en för Scratch. 
 
För att råda bot på resursbristen försökte man även öka intäkterna genom att få 
till stånd ett treårsavtal om köp av barnteater med hemkommunen. Verksamhets-
ledaren betonade betydelsen av att säljarbetet fungerade bra. Scratch lade också 
ned en hel del ansträngning på detta. Märkligt nog tycks man inte ha satsat på 
säljarbetet vad gäller konferens- och utbildningsteatern trots att den var ett sätt 
att finansiera barnteaterverksamheten. Verksamhetsledaren var inne på att fler 
externa uppdrag för hans räkning skulle förbättra situationen för Scratch. Om 
anslagen skulle minska framöver var man klar över att man skulle bli tvungen 
att satsa mer på den företagsinriktade produktionen för att överleva. I en akut 
finansiell krissituation hade landstinget fått gå in och förskottera turnébidraget. 
En mer långsiktig åtgärd var att en del av medlemmarna i Scratch hade skrivit 
på personlig borgen för en bankkredit. 
 
Utifrån frågorna om vad man skulle satsa på om man fick mer pengar framgick 
det att högre lön och bättre arbetsförhållanden, inte minst på turnéerna, var så-
dant som hittills fått stå tillbaka. Uppenbarligen menade flera inom gruppen att 
marknadsföringen försummats eftersom den var något som man skulle satsa på 
om man fick mer pengar. Manusförfattaren var dock klar över att det var men-
ingslöst att lägga pengar på annonsering. Här skulle det istället vara aktuellt med 
någon form av ”business to business marketing”. Inom gruppen tycktes man inte 
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fullt ut se marknadsföring som något som skulle förbättra gruppens ekonomiska 
situation utan som något som man satsade på om man hade råd. Verksamhets-
ledarens tankar om att man dessutom skulle kunna köpa både manus och musik 
utifrån förefaller orealistiska, åtminstone i kombination med förbättrade anställ-
ningsvillkor.  
 
 
6.1.4 Slutsatser från fall A 
 
Scratch ville tillfredsställa publiken: den skulle få något som den uppskattade, 
men det var inte bara frågan om underhållning. Personlighetsutveckling och 
emotionell nytta föreföll också vara sådana motiv som Scratch försökte möta. 
Övriga motiv från referensramen (Se s 140!) är knappast aktuella i det här fallet. 
 
Arrangörerna var intresserade av att kunna få in en stor publik och av att inköps-
priset var lågt. Hjälp med promotion var dock inte aktuell hos Scratch eftersom 
publiken till helt dominerande del var tvungen att se den aktuella föreställning-
en. Däremot har det framkommit att köparna ville att det skulle vara lätt att ar-
rangera föreställningar. Även betydelsen av en god relation mellan dem och 
teatern har skymtat fram som väsentlig. Dessutom har det framkommit att köp-
are av barnteater ofta hade ett pedagogiskt problem som de ville ha hjälp att 
åskådliggöra. För konferens- och utbildningsteatern kunde det rent av vara ett 
krav att det Scratch gjorde uppfyllde ett företagsspecifikt önskemål. 
 
De saker som anslagsgivarna skulle få i utbyte av Scratch kan sägas ligga inom 
den teoretiska referensramen. Jag räknar då målet att nå den teaterovana publik-
en som hörande till ”demokratisering”. Jämställdhet och motkraft till kulturens 
kommersialisering är närmast ”stöd för en viss samhällsuppfattning”. Anslags-
ökningen kan ses som ett resultat av att Kulturrådet trodde på konstnärlig fram-
gång.  
 
Sponsring förekom inte hos Scratch och det kan förklaras med att gruppen 
knappast uppfyllde något av de i den teoretiska referensramen redovisade krav-
en på utbyte för att komma i fråga för sponsring. 
 
Den fjärde delen av marknaden är personalen. Det vi har sett hos Scratch stäm-
mer väl med referensramens uppgifter om personalens önskemål om utbyte av 
arbetsinsatserna (s 142). Den ekonomiska ersättningen var till exempel inte av 
avgörande betydelse. Här tillkom visserligen en del skattefria förmåner, och det 
gick faktiskt att leva på det man fick ut av arbetet. Det torde ändå ha varit annat 
som höll människorna kvar i Scratch. Det är egentligen bara referensramens be-
fordringsmöjligheter och känslan av att tillhöra avantgardet som saknades. Den 
personliga utvecklingen kom knappast ur ”ett icke marknadsorienterat experi-
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menterande” utan snarare ur det förhållandet att medarbetarna hade anförtrotts 
uppgifter som de knappast skulle blivit anförtrodda på en institutionsteater. Hos 
Scratch fanns dock ytterligare några saker som kunde bidra till att väga upp den 
måttliga ekonomiska ersättningen. Dessa saker finns med i referensramens upp-
gifter om den oavlönade arbetskraftens önskemål om utbyte av sina arbetsinsats-
er (s 143): 
 

det kollektiva 
känslan av delaktighet 
omväxlingen 
att få genomföra sina konstnärliga idéer och bli respekterad för detta 

 
Det är svårt att koppla Scratch verksamhet till DiMaggios (1987) syn på vad 
konstnärlig kvalitet skulle vara (Se s 144!). Jag har inte funnit att man inom 
gruppen haft en explicit diskussion kring innovation eller specifika svårigheter. 
När det gäller produktionens fulländning faller det mesta eftersom gruppen med-
vetet valt att klara sig med så litet rekvisita och kostym som möjligt. Detta med 
den avskalade formen sågs till och med som ett konstnärligt val. Att spela på det 
sättet måste rimligen vara svårare än att ha en scenografi som stöd. DiMaggios 
sätt att se på kvalitet ger ingen påtagligare hjälp i det här fallet. 
 
När det på någon av en konstproducents fyra delmarknader finns önskemål som 
avviker från vad producenten vill producera utifrån konstnärliga utgångspunkter 
föreligger som tidigare nämnts en konflikt mellan konst och marknad. Mycket 
av innehållet i Scratch konstnärliga manifest var av politisk karaktär. De konst-
närliga övervägandena kom fram på annat sätt. Att Scratch lade ned sin vuxen-
teater berodde på att anslagsgivarna inte ville ställa upp med pengar specifikt för 
detta, och gruppen kunde inte utan ett sådant tillskott klara den sämre lönsam-
heten som den här sortens teater medförde. Kanske kan valet att spela barnteater 
ses som en följd av att det var en typ av teater som det fanns fler köpare till. 
Med ett relativt lågt stöd från anslagsgivarna menar Martorella (1977) att man 
kan vänta vänta fler föreställningar av färre produktioner. Detta var också vad 
som tycktes ske hos Scratch. Någon direkt standardisering av repertoaren var det 
dock inte frågan om. Scratch hade inte råd att välja redan populära pjäser utan 
man var tvungen att inom gruppen skriva nya pjäser. Det kan emellertid tänkas 
att det sätt som pjäserna tillkom på ändå innebar en viss standardisering, men 
den var i så fall mer betingad av en strävan att hålla en låg kostnadsnivå än att 
tillfredsställa publiken. Kanske kan man tänka sig att Scratch valde sina ämnen 
på ett sådant sätt att dessa fick en påtaglig koppling till det som intresserade 
skolan. Detta var i så fall mer en politisk kompromiss än en konstnärlig om det 
nu var så att man tog upp andra ämnen än dem man själv ville. Martorella mena-
de vidare att anlitandet av artister med stjärnstatus skulle öka. I Scratch fall hade 
något sådant inte skett. Det fanns helt enkelt inte resurser för detta. De arrangör-
er eller skolor som köpte föreställningar hade inte råd att betala det högre gage 
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som skulle bli nödvändigt om stjärnor anlitades. Gislén (2000) såg beställarnas 
dåliga ekonomi som något som skulle utarma det konstnärliga skapandet. Att 
Scratch aldrig kan göra något annat än lågbudgetsatsningar riskerar att på lång 
sikt hämma gruppens utveckling. Kompromissandet mellan det konstnärligt 
önskvärda och beställarönskemålen var mer påtagliga när det gäller konferens- 
och utbildningsteatern. Scratch gjorde visserligen inte vad som helst, men en del 
av det man gjorde sågs mest som ett sätt att finansiera barnteatern. Detta ligger i 
linje med Meyer och Evens (1997) tankar om att efterfrågestyrning är acceptabel 
om syftet är att finansiera ett friare konstskapande. 
 
Det finns inget i fallet som pekat på att anslagsgivarna skulle ha utövat en direkt 
påverkan på Scratch. Det kan dock rent teoretiskt inte uteslutas att gruppen an-
passat sig efter uttalade politiska mål. Detta har emellertid inte kommit till ut-
tryck i min studie annat än möjligen när det gällde en ökad satsning på barnteat-
er. Anslagsgivarna behövde någon som var beredd att tillgodose behovet av så-
dan teater och här kom Scratch in i bilden. 
 
Inom Scratch framstod inte bidrag från sponsorer som något som kunde bidra 
till finansieringen av den reguljära verksamheten. Man tycktes inte heller vare 
sig ha sökt sponsring eller utsatts för påverkan av någon potentiell sponsor. 
 
Precis som Gislén (2000) framhåller leder de låga ekonomiska ersättningarna till 
rekryteringssvårigheter som långsiktigt kan få konstnärligt negativa konsekvens-
er. Om Scratch på något sätt skulle få mer resurser var det inte givet att det 
konstnärliga skulle prioriteras. Höjda löner och kortare permitteringsperioder 
efterlystes av de medverkande. Långsiktigt kunde dock detta underlätta rekryter-
ing av ny kompetens. Det var dock inte bara förbättrad privatekonomi som före-
svävade gruppmedlemmarna. Det fanns också tankar på flera skådespelare i pro-
duktionerna och konstnärligt experimenterande. Av referensramen framgick att 
det var oklart i vilken utsträckning privata mål påverkade den konstnärliga verk-
samheten. Hos Scratch tycks dock det privata fått stå tillbaka. Sång och musik 
fick minskat utrymme trots att detta var viktigt för åtminstone en av skådespel-
arna. På samma sätt blev dekor och kostym enklare trots att det var det som en 
annan medarbetare tyckte var det roligaste. Manusförfattarens skrivande var 
viktigt för henne. Även om det rent tänkbart kunde utgöra något negativt för det 
konstnärliga, så fanns små ekonomiska möjligheter till någon annan lösning. Ett 
liknande resonemang kan föras kring regissörssysslan. 
 
Baumol och Bowens (1966) tes om ett växande gap mellan kostnader och intäkt-
er inom performing arts pekar på ett svårhanterligt problem. Referensramen (s 
146) har visat på olika vägar att praktiskt förhålla sig till gapet. Scratch hade 
faktiskt datoriserat delar av sin verksamhet och därigenom kunnat sänka sina 
lokalkostnader. Att kostnadssänkningar kan resultera i lägre kvalitet framgick 
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också av referensramen. Scratch tillämpade det mesta av det som framkom i litt-
eraturen: mindre kvalificerade medarbetare (man kan inte anlita extern kompet-
ens), enklare kostym och scenografi, produktioner med färre medverkande, låga 
löner och dåliga arbetsförhållanden samt avstående från experimenterande. Där-
emot är det tveksamt om Scratch kortat repetitionstiderna. Tidigare hade man 
visserligen ”kompenserat med tid” när man exempelvis arbetat med oerfarna 
skådespelare. Numera var man mindre intresserad av en sådan tidskompenser-
ing. Till en del löstes problemet genom att man repeterade under de perioder då 
personalen var permitterad. På det sättet upphörde lönerna att vara fasta kost-
nader. Personalen fick alltså delvis finansiera verksamheten med försämrad 
privatekonomi. Merparten av finansieringen kom dock från arbetslöshetsförsäk-
ringen. Att låta bli att spela var dock knappast en lösning för Scratch eftersom 
det bidrag man fick från landstinget var ett turnébidrag som bara utgick när man 
hade spelat. 
 
Några saker, som inte explicit kommit till uttryck i referensramen, har jag hittat i 
fallet. Avvecklingen av vuxenteatern till förmån för barnteatern innebar att man 
slapp en relativt kostnadskrävande verksamhet som dessutom gav lägre intäkter 
än barnteatern. Användandet av egenproducerat material var mycket karaktärist-
iskt för Scratch. Därigenom slapp man kostnader för upphovsrätter. Att dra på 
betalningen av räkningar är väl något som alla organisationer i kris torde ägna 
sig åt, men det har inte kommit till direkt uttryck i litteraturen om konstnärlig 
produktion. I fallet kan det mera ses som en fråga om likviditet än en långsiktig 
lösning av problemen med höga kostnader. I samma riktning verkade förskotten 
på landstingsbidraget. Även medlemmarnas borgensåtagande var trots sin relat-
iva långsiktighet av likviditetskaraktär. Kostnadsstrukturen påverkades inte. Det 
fanns vidare exempel på att Scratch istället för att angripa kostnadssidan försök-
te höja sina intäkter. Sådant har bara delvis berörts i den studerade litteraturen. 
Den företagsinriktade produktionen har tagits upp som ett sätt att finansiera den 
mer konstnärliga verksamheten. Däremot har försöken att träffa ett långsiktigt 
avtal om köp av teater med hemkommunen ingen motsvarighet i litteraturen. 
Till sist har det framgått att Scratch försummat sin marknadsföring och att man 
skulle satsa mer på den om man fick mer pengar. Man tycks alltså inte se mark-
nadsföring som något som skulle kunna förbättra den ekonomiska situationen 
för gruppen. När man talade om marknadsföring var det ändå närmast sådant 
som var kopplat till försäljningsarbetet som avsågs. Däremot fick exempelvis 
prissättningsfrågor begränsad uppmärksamhet. 
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6.2 Diskussion av fall B: Krokodilbrottarna 
 
6.2.1 Marknadsförväntningar 
 
Publik och arrangörer 
 
Det har framgått att Krokodilbrottarna ibland, goda recensioner till trots, haft 
liten publik. Den konstnärlige ledaren frågade sig rent av om det i Luleå fanns 
en publik för det nya och det annorlunda och udda. När den konstnärlige ledaren 
bestämde vad som skulle spelas tänkte han inte speciellt på publiken utan utgick 
ifrån sin egna vilja att uttrycka något. Ibland funderade han dock över om Kro-
kodilbrottarna gjorde alltför smala produktioner. En annan medarbetare visste 
inte om det var för smalt utan talade om fördomar hos människor som inte var 
vana vid nya uttryck. En av kvinnorna i ledningsgruppen uttryckte det som att 
repertoaren bestämdes av vad de själva tyckte om och blev berörda av. Det var 
sådant de ville förmedla till andra människor. Med andra människor avsågs den 
”breda massan” med undantag för barn. Dessutom framhöll hon att man inte 
vände sig till snobbpubliken – fast den fick förstås också komma. När man spel-
ade i Luleå var det mest kulturfolk som kom till föreställningarna. Som tänkbara 
förklaringar till det relativt låga publikantalet nämnde man den lokal man bruk-
ade spela i när man var i Luleå. Det kunde också bero på att namnet Krokodil-
brottarna inte var tillräckligt känt eller att det var något fel på affischerna. 
 
Att publiken var liten hade kortsiktigt mindre betydelse eftersom man endast 
undantagsvis spelade på biljettintäkterna. Den konstnärlige ledaren var dock klar 
över att ingen i längden skulle vilja köpa deras föreställningar om de inte drog 
publik. Dessutom menade han att publika misslyckanden påverkade humöret 
negativt. Utan publik vore det inte intressant att spela. Var arrangörernas smärt-
gräns för publikstorlek gick visste man dock inte. Man visste inte heller vad de 
ville ha, men man trodde att de delvis företräddes av människor med konservativ 
teatersyn. En del uppsättningar hade också varit ganska svåra. En produktion 
hade man räknat med att kunna sälja med Svenska kyrkan som målgrupp. Den 
konstnärlige ledaren trodde att misslyckandet på denna punkt berodde på att 
kyrkan föredrog att köpa från sina egna troende artister. Gaget för en föreställ-
ning sattes utifrån de kostnader man hade. Många potentiella köpare fann priser-
na höga trots att en tvåmansföreställning gick att få för 6 000 kronor. Ansvaret 
för biljettförsäljningen låg på arrangörerna. Den enda insatsen från Krokodil-
brottarnas sida var att lämna en bunt affischer till den aktuella föreställningen. 
 
 
De samhälleliga anslagsgivarna 
 
Man visste inget om vad de anslagsbeviljande politikerna ansåg om Krokodil-
brottarnas verksamhet. Den konstnärlige ledaren hade inga kontakter eller vän-
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skapsband med dem som beslutade om anslag. Han ogillade dessutom det arbete 
som sådana kontakter skulle ha medfört. Den konstnärlige ledaren menade vid-
are att han var välkänd hos anslagsgivarna. Han trodde inte att någon enda kul-
turpolitiker hade sett gruppens senaste produktion eller att dessa politiker brydde 
sig om vad Krokodilbrottarna i detalj gjorde. Från det hållet var man nöjd med 
en redogörelse för publiksiffror, antal föreställningar och kostnadsredovisning. 
Landstinget hade också bidragit med ett generöst projektbidrag. Däremot hade 
man inte beviljat något verksamhetsbidrag. Att Krokodilbrottarnas produktioner 
hade koppling till Norrbotten sågs säkert som ett plus av åtminstone någon an-
slagsgivare. Att kulturrådet ställde upp med pengar torde dock ha handlat om en 
bedömning på konstnärliga grunder. Allt som allt rörde det sig om en ungefär-
ligen åttioprocentig anslagsfinansiering. Att siffran blev så hög kan delvis för-
klaras med att man inte lyckades sälja så många föreställningar som man tänkt. 
 
 
Sponsorer och välgörare 
 
Sponsringsintäkter hade ingen avgörande betydelse för Krokodilbrottarna. 
Under åren 1997-1999 varierade denna inkomstkälla mellan noll och en procent 
av intäkterna. För den senaste produktionen hade det inte gjorts några försök att 
få sponsorer. Orsakerna till detta var dels att företagen inte bedömdes ha något 
intresse av en sådan uppsättning, dels att arbetet med att kontakta potentiella 
sponsorer sågs som tröttsamt och psykiskt krävande utan att ge något påtagligare 
resultat. När man ändå tagit kontakt hade man erbjudit annonser i programblad 
och fribiljetter i utbyte mot eventuella bidrag. 
 
 
Personal och oavlönad arbetskraft 
 
Karaktäristiskt för Krokodilbrottarna var att man inte hade någon anställd en-
semble. Istället fanns en konstnärlig ledare som samordnade människor för olika 
projekt. Vid sin sida hade denne tidigare två kvinnor som tillsammans med hon-
om kom att utgöra en ledningsgrupp. Det fanns också en kärna av medverkande 
som varit med i flera produktioner. 
 
Tanken var att ledningsgruppen skulle ha lön, men efter hand visade detta sig 
svårt att genomföra. Den ekonomiska osäkerheten kring ekonomin var en bi-
dragande orsak till att de två kvinnorna i ledningsgruppen lämnade Krokodil-
brottarna. Den som bidrog med texter eller som skrev musik, och det var i all-
mänhet den konstnärlige ledaren, arvoderades för detta. Arvoden utgick också 
för scenograf, performancedesigner och tekniker. De musiker och skådespelare 
som medverkade i de olika produktionerna hade betalt för varje framförande. 
För repetitioner utgick däremot ingen ersättning. Eftersom framförandena blev 
tämligen få var det knappast någon som medverkade av rent ekonomiska orsak-
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er, men den konstnärlige ledaren menade att många inkomster av det här slaget 
ändå kunde bli betydelsefulla tillsammans med andra småjobb. Det fanns också 
en grupp som hade medverkat utan ersättning. Det rörde sig bland annat om en 
kör. Det hade också flera gånger hänt att den konstnärlige ledaren låtit bli att ta 
betalt för sitt arbete eller att han till och med skjutit till betydande belopp ur sitt 
eget företag. Han hade haft en tanke om att han på sikt skulle kunna få en del av 
sin försörjning från Krokodilbrottarna. Det framstod dock i nuläget som osäkert. 
 
Att få människor att vilja medverka i uppsättningarna handlade mycket om per-
sonliga relationer. Men det var också viktigt att det man gjorde upplevdes som 
bra. Att få arbeta med likasinnade som bejakade det nya och experimentella var 
viktigt. Flera av de medverkande talade om att de kände stolthet över vad de 
gjort inom Krokodilbrottarna. Den egna glädjen betonades också. Flera personer 
såg dessutom sin medverkan som ett sätt att upprätthålla yrkesmässig kompet-
ens. En musiker framhöll dock att han inte skulle ha ställt upp om han inte fått 
betalt. Han såg betalningen som något som markerade hans status som profes-
sionell. De unga kvinnorna i ledningsgruppen såg det som viktigt att de fått till-
fälle att lära sig en massa. Negativt hade varit de långa arbetsdagarna. De hade 
knappt hunnit något annat än att arbeta. Den konstnärlige ledaren fick genom 
Krokodilbrottarna möjlighet att få sina manus och sina kompositioner framför-
da. 
 
 
6.2.2 Konstnärliga överväganden 
 
När Krokodilbrottarna presenterade sig talade man om sig som en ”experiment-
ell mötesplats” för olika former av performing arts. Det var ofta fråga om stora 
uppsättningar med många medverkande. Man sade också att den konstnärliga 
ambitionsnivån var hög och man positionerade sig som en del av avantgardet: 
”musikalisk avantgardebuskis med ett budskap”. Det var viktigt att de medverk-
ande hade en likartad konstnärlig grundsyn. Viktiga komponenter i denna var 
betonandet av det gränsöverskridande och en musikaliskt visuell konst med iög-
onenfallande kontraster och provocerande uttryck. Man talade om ”multikonst-
närliga föreställningar”. 
 
En av de medverkande framhöll att det alltid fanns ett djup i det som den konst-
närlige ledaren gav sig in på. Att han dessutom alltid betonade att man inte skul-
le bli stockholmare kan däremot inte sägas höra till den konstnärliga sfären. 
 
De medverkande valdes ut av den konstnärlige ledaren. Det rörde sig ofta om 
personer som han tidigare hade arbetat med och visste skulle passa in. Han kun-
de ibland känna oro över att hans nätverk skulle bli alltför fast och att fler blev 
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inblandade i det övergripande. Han ville inte stå i tacksamhetsskuld och bli lång-
siktigt uppbunden. 
 
 
6.2.3 Att förhålla sig till marknaden 
 
Vid ett tillfälle hade Krokodilbrottarna engagerat sig i en verksamhet som inte 
låg i linje med den konstnärliga målsättningen. Det var när man gick in i ar-
rangemanget av en musikfestival i Luleå. Tanken var att festivalen skulle ge ett 
överskott som sedan kunde finansiera ledningsfunktionen. Något överskott blev 
det dock inte utan ett underskott som fick täckas med pengar från den konstnär-
lige ledarens eget bolag. Han hade tidigare tjänat rejält med pengar på att skriva 
för en teveserie och kunde därigenom finansiera eget konstnärligt skapande. Det 
var inte bara underskottet från festivalen som den konstnärlige ledaren täckte. 
Vid flera tillfällen hade hans bolag betalat räkningar som rätteligen borde ha be-
talats av Krokodilbrottarna. Han hade också avstått från att ta ut ersättning för 
det arbete han lagt ned. För manus och musik hade han inte kunnat ta ut mer än 
en del av vad han borde ha fått. Han hade sett det nedlagda arbetet som en in-
vestering. När resurserna varit otillräckliga hade det blivit mer oavlönat arbete, 
inte minst för honom själv. Problemet var att det inte gick att hålla på så i längd-
en. Den senaste produktionen hade dock, på grund av ett bidrag från Kulturråd-
et, paradoxalt nog blivit en ekonomisk framgång trots att den rent publikt var ett 
misslyckande. 
 
Att Krokodilbrottarna som Scratch skulle göra saker på beställning var otänkbart 
för den konstnärlige ledaren. Däremot var det i sin ordning att sälja färdiga före-
ställningar. Dessa föreställningar producerades dock inte utifrån vad arrangörer-
na kunde tänkas vilja köpa. Krokodilbrottarna hade överhuvudtaget ingen kom-
munikationskanal till arrangörerna innan en produktion hade påbörjats. Enligt en 
av kvinnorna i ledningsgruppen tänkte man överhuvudtaget inte på pengar när 
man bestämde vad som skulle spelas. Att göra detta skulle rent av ha varit att 
fjäska för andra eller ”sälja själen till djävulen”.  
 
Beroendet av anslag från det offentliga var stort för Krokodilbrottarna. Trots 
detta har inget kommit fram som pekat på att man skulle ha varit tillmötesgåen-
de mot anslagsgivarna. Inget pekade heller på att man skulle ha satsat på att ut-
veckla relationen till dem. Man skickade bara in sina ansökningar och väntade 
på pengar. Man såg inte heller till att någon representant för anslagsgivarna såg 
uppsättningarna. Man visste inte ens om någon sett dem. Den konstnärlige ledar-
en förlitade sig på att hans goda namn skulle var tillräckligt. Hans vilja att fok-
usera livet i Norrbotten kan knappast ses som en anpassning till de strömningar 
inom landstinget som betonar det regionala, men det är möjligt att motivvalet 
ändå kan ha underlättat finansieringen. Den konstnärlige ledaren uteslöt dock 



6 Konst och marknad - Diskussion av fall B: Krokodilbrottarna 

 263

inte att Krokodilbrottarna skulle ha kunnat få ett verksamhetsbidrag om man 
haft en något annorlunda inriktning. Det hade dock inte varit aktuellt att för-
ändra något av den anledningen. Förändringar för att få sponsorer hade inte 
heller varit aktuella och i nuläget bedömde den konstnärlige ledaren att deras 
produktioner också saknade intresse för företagen. 
 
Den konstnärlige ledaren såg det som värdefullt att Krokodilbrottarna inte hade 
en fast ensemble. Systemet med att betala per genomförd föreställning minskade 
risktagandet dramatiskt. De fasta kostnaderna blev mycket låga och därigenom 
var man inte tvungen att gå ut och göra en halvdan produktion. Hade man otill-
räckliga resurser lät man helt enkelt bli att göra något. 
 
Den konstnärlige ledaren funderade också över hur verksamheten skulle bedriv-
as. Kanske var det nödvändigt att överge de stora uppsättningarna som det varit 
så roligt att arbeta med. Med färre medverkande skulle det gå att sälja föreställ-
ningarna till ett lägre pris. Kanske skulle det inte längre gå att betala de med-
verkande. Det gällde att nå ut till publiken utan att tumma på den konstnärliga 
nivån. Dessutom var det nödvändigt att kunna göra nya saker och inte som en 
del andra på orten köra samma sak i tio år. 
 
Vid ett tillfälle då man deltagit på ett evenemang i samband med kulturhuvud-
stadsåret i Stockholm hade man inte fått så mycket för sin medverkan som man 
räknat med. Det underskottet hade finansierats med intäkterna från extraföre-
ställningar uppe i Kiruna. 
 
Med undantag för storleken på uppsättningarna tillämpade Krokodilbrottarna en 
lågbudgetverksamhet. Att repetitionsarbetet inte ersattes har redan nämnts. En 
minimalistisk scenografi är visserligen inte bara en ekonomisk fråga utan har 
också konstnärliga bevekelsegrunder. Avancerade tekniska lösningar kunde 
dock vara konstnärligt intressanta, men de riskerade också att bli ”tomt kom-
mersiella”. En alltför liten budget kunde vidare hota möjligheterna till experi-
menterande. Att ha råd med en riktigt känd scenograf var inte heller möjligt trots 
att detta kunde ge viktiga nya impulser. Det obefintliga verksamhetsbidraget ha-
de resulterat i att administration och marknadsföring fått litet utrymme. När man 
hade ont om resurser kunde man bli tvungen att korta ner tiden för manusskriv-
ande. Detta skulle ha inverkat menligt på manuskvaliteten för gruppens senaste 
produktion. 
 
Utifrån vad man skulle göra om man hade mer pengar kan man utläsa att det 
fanns ett intresse för att i större utsträckning kunna anlita fler professionella 
medverkande. En bättre bil och mer omfattande turnéer framfördes också som 
önskvärda saker. Detta var i nuläget sådant man ej haft resurser till. 
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Synpunkter på vad som kunde göras om Krokodilbrottarna skulle få mindre 
pengar framöver var att man kanske kunde höja priset på föreställningarna och 
välja en enklare lokal att spela i. En viss oro fanns dock för att prisökningar kun-
de försvåra försäljningen och den enklare lokalen ge felaktiga signaler om kvali-
teten på det man gjorde. Det viktiga var att man kunde klara produktionen utan 
att det konstnärliga blev lidande. Det kunde enligt en av kvinnorna i lednings-
gruppen till och med vara tänkbart att ta ett lån för att klara det konstnärliga. Ett 
annat arbete vid sidan om vore en möjlighet, men skulle samtidigt innebära en 
minskning av den nödvändiga konstnärliga friheten. 
 
 
6.2.4 Slutsatser från fall B 
 
Krokodilbrottarna bestämde inte sin repertoar utifrån vad de trodde publiken vil-
le ha. Utgångspunkten var istället den egna viljan att uttrycka något. Det de 
själva tyckte om och blev berörda av ville de förmedla till andra människor. När 
inte publiken i önskvärd omfattning ville komma till föreställningarna sökte man 
avfärda den som fördomsfull och ovan vid nya intryck. Förmodligen tänkte man 
sig i Krokodilbrottarna att publiken främst skulle få ett estetiskt utbyte, men det 
är möjligt att ytterligare några punkter från referensramen (s 140) kan vara aktu-
ella. Jag tänker då på underhållning och intellektuell stimulans. Detta blir dock 
främst spekulationer eftersom man inom gruppen överhuvudtaget inte resonerat 
om vad publiken kunde tänkas vilja ha. 
 
Den konstnärlige ledaren var klar över att arrangörerna långsiktigt inte var be-
redda att köpa föreställningar som inte drog publik. För många arrangörer upp-
levdes också priset som högt. Den promotionhjälp som gruppen ställde upp med 
var som nämnts obetydlig. Utifrån detta kan konstateras att Krokodilbrottarna 
endast i begränsad utsträckning mötte de arrangörsmotiv för att köpa föreställ-
ningar som redovisats i referensramen (s 140). 
 
Krokodilbrottarna föreföll inte ha några tankar om vad anslagsgivarna förvänta-
de sig i utbyte. Den konstnärlige ledaren trodde inte att någon kulturpolitiker sett 
deras föreställningar eller att de ens i detalj brydde sig om vad gruppen gjorde. 
Lågt antal föreställningar och liten publik var dock inget politikerna gillade. 
Saker som anslagsgivarna trots allt kanske uppskattade kunde vara gruppens be-
handling av det regionala. Det samhällskritiska kunde vara en annan sak. Kultur-
rådet kan tänkas ha uppskattat innovation och konstnärligt risktagande. Sam-
manfattningsvis är inte överensstämmelsen med den komprimerade referensram-
en (s 141) speciellt påtaglig.  
 



6 Konst och marknad - Diskussion av fall B: Krokodilbrottarna 

 265

Sponsring förekom endast i begränsad omfattning hos Krokodilbrottarna. Det är 
svårt att tänka sig att de krav på utbyte för sponsorn som redovisas i referens-
ramen (s 141) har uppfyllts i det här fallet.  
 
Det har framgått att de medverkande knappast medverkat av ekonomiska orsak-
er. Detta ligger i linje med referensramen. Verksamheten i Krokodilbrottarna var 
inget som det gick att leva på. Den kunde möjligen tjäna som ett komplement 
för den som hade andra inkomstkällor. Betalningen kunde också ses som ett er-
kännande av den medverkandes professionella kompetens och därför vara viktig 
för den enskilde (Jämför Lyon, 1974!). För den konstnärlige ledaren kunde er-
sättningar för text och musik visserligen bli en del pengar, men viktigare än 
pengarna torde ha varit att han fick uttrycka något som han själv bestämt. Över-
satt till referensramens terminologi kan man tala om ”oberoende”. 
 
Det framkommer exempel på de flesta av referensramens uppgifter om personal-
önskemål (Se s 142!). Det är väl egentligen bara punkten ”befordran” som helt 
saknas. Något genomtänkt system med skattefria förmåner tycks inte finnas. I 
Krokodilbrottarna betonades vikten av att få arbeta med likasinnade som bejak-
ade det nya och experimentella. Känslan av att vara en del av avantgardet (Jäm-
för Lyon, 1974!) kan ses som en väsentlig förklaring till att människor medverk-
ade trots liten ekonomisk ersättning. 
 
Utöver referensramens personalönskemål ger fallet exempel på att glädje och 
stolthet över det man gjorde var viktigt. Stolthet nämndes dock som ett önskat 
utbyte av det oavlönade arbetet (s 143). En annan förklaring till att man ville 
medverka var att det handlade om personliga relationer. Kanske var det så att 
den konstnärlige ledaren sågs som en bra person att arbeta med. 
 
För den oavlönade gruppen kunde förmodligen en del av referensramens punkt-
er ha relevans. Jag avser då främst: självtillfredsställelse, kamratskap, stolthet 
och möjligen socialt anseende. Det är också möjligt att den avlönade personal-
ens löner var så låga att det vore rimligt att betrakta denna personal som i stort 
sett just oavlönad arbetskraft. 
 
Hos Krokodilbrottarna betonades det konstnärliga. Om man kopplar till Di-
Maggios (1987) syn på konstnärlig kvalitet tycks graden av innovation vara hög. 
Om svårighetsgraden är det svårare att säga något bestämt. Med tanke på att 
många av de medverkande var amatörer är det kanske rimligt att anta att den var 
måttligt hög. När det gäller produktionens fulländning var det knappast sådant 
som gruppen satsade på. Avantgardebuskis pekar exempelvis inte i den riktning-
en. Kanske är DiMaggios synsätt mindre användbart i fallet Krokodilbrottarna. 
 



6 Konst och marknad - Diskussion av fall B: Krokodilbrottarna 

 266

Publiken var ingenting man tycktes fundera över i nämnvärd utsträckning, åt-
minstone inte förrän den uteblev. Produktionen bestämdes utifrån vad man inom 
gruppen gillade. Vi har alltså ett klart exempel på produktorientering. Men det 
fanns ett påtagligt undantag från detta. Krokodilbrottarna behövde pengar för att 
kunna betala lön till kvinnorna i ledningsgruppen. I det läget gick man in i en 
festivalsverksamhet för att genom detta få in pengar till den konstnärliga verk-
samheten. Detta låg också i linje med det Meyer och Even (1997) säger om 
efterfrågestyrning: sådan styrning blir mer acceptabel när intäkterna därifrån 
skall finansiera sant konstnärlig verksamhet än om syftet bara hade varit att 
tjäna pengar. Det fanns annars inte något som talade för att man försökt gå 
önskemål från arrangörerna tillmötes. Att göra saker på beställning var otänkbart 
för den konstnärlige ledaren. Intressant är dock att han utanför Krokodilbrottar-
na tycktes acceptera sådant, men också skrivandet för teve kan ses som ett sätt 
att finansiera den fria konsten. 
 
I Krokodilbrottarna tycktes man ha obetydlig kontakt med anslagsgivarna. Den 
konstnärlige ledaren räknade med att finansieringen skulle vara enkelt ordnad 
eftersom han själv var välkänd. Den offentliga finansieringen har som Lewis 
(1990) sagt lett till att producentönskemålen kunnat dominera över vad publiken 
ville se. 
 
Sponsring hade litet utrymme hos Krokodilbrottarna. De risker med sponsring 
som nämndes i referensramen (s 145) var knappast heller aktuella i fallet. Tids-
brist och tidsåtgången kan i och för sig sägas ha en viss relevans. Däremot fanns 
inget i referensramen om att arbetet med att söka sponsorer skulle vara tröttsamt 
och psykiskt krävande. 
 
En bärande idé i Krokodilbrottarnas verksamhet var att man inte skulle ha några 
anställda artister. Genom att endast betala för de framföranden som faktiskt ägde 
rum eliminerade man i praktiken de fasta kostnaderna vilket gjorde att man inte 
tvingades till verksamhet bara för att få in pengar till att täcka dessa kostnader 
(Jämför Andrist & Palass, 1993!). Den här låglönekonstruktionen kan naturligt-
vis ha fått konsekvenser för viljan att repetera vilket i sin tur skulle ha inverkat 
på den konstnärliga kvaliteten. Att den konstnärlige ledaren kunde avstå från er-
sättning för sig själv eller rent av skjuta till medel var däremot positivt för möj-
ligheten att genomföra det önskade. Den konstnärlige ledaren kunde till och med 
tänka sig att det i framtiden måste bli så att alla arbetade gratis. I så fall skulle vi 
få en överflyttning från gruppen personal till oavlönad arbetskraft och skulle 
hamna i en situation liknande den som den teatergrupp Lyon (1976) har beskriv-
it. En av de tidigare medverkande kunde tänka sig att man tog ett lån för att 
rädda det konstnärliga eller helt enkelt tog ett annat arbete vid sidan av (Jämför 
Lyon, 1976!). 
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Ett sätt att bedriva produktion inom performing arts var ett lågbudgetkoncept 
med minimalistisk scenografi och enkla tekniska lösningar. Även om detta kan 
ses som ett konstnärligt val kan det som Gislén (2000) påpekar utarma konsten. 
Det kan också vara fråga om att tvingas skära ned på experimenterandet. Detta 
föreföll dock inte vara ett reellt alternativ för den konstnärlige ledaren. En annan 
lågbudgetlösning som Krokodilbrottarna övervägde att börja tillämpa var ett av-
stående från stora uppsättningar till förmån för produktioner med endast några få 
medverkande. Att överväga en enklare scen var ett annat exempel på kvalitets-
sänkande kostnadsminskningar. I referensramen talades om avkortade repeti-
tionstider. I fallet nämndes istället avkortad tid för manusskrivande som en kost-
nadsminskning. När man säger att man gärna skulle anlita fler professionella 
medverkande om man fick mer pengar kan detta tolkas som att man i nuläget 
snålat in på sådant (Jämför bland annat Baumol & Bowen!). 
 
Istället för att sänka kostnader finns möjligheten att höja intäkterna. Detta kunde 
hos Krokodilbrottarna ske genom höjda biljettpriser eller genom förbättrad 
marknadsföring. Med det sistnämnda avsågs då främst försäljningsarbetet. Av 
fallet framgick att man finansierade ett uppkommet underskott med extraföre-
ställningar. Något sådant finns dock inte berört i litteraturen. 
 
 
6.3 Diskussion av fall C: Luleå Orkesterförening 
 
6.3.1 Marknadsförväntningar 
 
Publik och arrangörer 
 
Orkesterföreningen var ekonomiskt beroende av sin publik. Omkring trettio pro-
cent av de synligt redovisade intäkterna kommer från biljettförsäljning. Tar man 
hänsyn till att kommunen gratis tillhandahöll repetitionslokal och lät musiklärare 
räkna in orkestermedverkan i arbetstiden blir självfallet andelen mindre. Även 
med detta räknesätt var dock biljettförsäljningen av stor betydelse. 
 
Trots det hade publiken normalt inget direkt inflytande över repertoaren. Det var 
knappast publikhänsyn som gjorde att man avstått från en del svår musik – det 
handlade mer om att ta hänsyn till vad orkestern klarade av. En av föreningens 
dirigenter menade att man inte alltid kunde beakta publikönskemål. Publiksmak-
en kunde vara ensidig och inte alltid så konstnärligt intressant. Den nuvarande 
ordföranden såg det emellertid inte som något fel att beakta förhållandet att 
publiken gillade Mozart. Han menade att det var viktigt att publiken gillade det 
som orkestern spelade eftersom samspelet mellan orkester och publik var grund-
en för musikupplevelsen. Om man valde mer lättillgänglig musik kunde orkest-
ern istället arbeta med att förfina framförandet. Den tidigare ordföranden trodde 
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dock att det även fanns ett publikintresse för vad dagens unga tonsättare åstad-
kommit. Kända solisters och dirigenters medverkan sågs som attraktiv för 
publiken. Att däremot välja en repertoar utan solister eller anlita mindre kvali-
ficerade sådana ansågs leda till att orkestern blev mindre intressant. Den inter-
vjuade dirigenten framhöll att publikens upplevelse inte behövde påverkas nega-
tivt av bristande perfektion. Sådana brister kunde nämligen kompenseras genom 
den spelglädje som orkestern gav prov på. Flera av de intervjuade betonade ock-
så att orkestern inte bara var till för publiken. De medverkandes utbyte var lika 
viktigt. Det gick dock inte att helt bortse från publiken för utan publik skulle det, 
enligt en orkestermedlem, inte bli några pengar från sponsorerna och knappast 
heller från anslagsgivarna. 
 
Den tidigare ordföranden trodde att ett konserthus i centrum skulle öka publikin-
tresset. Intervjuade orkestermedlemmar menade att de nuvarande konserterna 
ute på universitetsområdet försvårat för en del äldre människor och för dem utan 
bil. Den nya konsertlokalen hade dock enligt den nuvarande ordföranden inne-
burit en enorm förbättring av de utrymmen publiken hade tillgång till under 
pausen och före konserten. Han ansåg detta vara väsentligt med tanke på kon-
sertens betydelse som social mötesplats. 
 
 
De samhälleliga anslagsgivarna 
 
De synliga bidragen från stat och kommun utgjorde litet drygt hälften av fören-
ingens inkomster. Tar man med det dolda kommunala bidraget blir andelen 
större. För de omkring 300 000 kronor som musiklärarresursen uppskattades till 
menade den tidigare ordföranden att föreningen lämnade en motprestation: mus-
iklärarna fick kompetensutveckling och de kunde samtidigt slussa in sina elever 
i ett kvalificerat orkestersammanhang. En av musiklärarna såg rent av elevernas 
orkestermedverkan som en självklar komponent inom instrumentalundervisning-
en. Föreningen hade inte upplevt något försök till påverkan av repertoaren från 
anslagsgivarnas sida, och enligt uppgift förekom inte heller någon anpassning 
till anslagsgivarnas förmodade preferenser. 
 
 
Sponsorer och välgörare 
 
Sponsorer stod för omkring femton procent av föreningens synliga intäkter. Det 
förekom inga försök från sponsorernas sida att påverka repertoaren. Inte heller 
hade orkestern anpassat repertoaren till vad sponsorerna kunde tänkas vilja höra. 
Skälet till att företagen ville vara med och bekosta orkesterverksamheten skulle 
enligt den tidigare ordföranden, som själv var nypensionerad bankdirektör, vara 
att man var intresserad av att det framfördes musik av det här slaget på orten. 
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Att man tog hand om unga talanger sågs också som positivt. Företagen skulle 
helt enkelt vilja förknippas med den här verksamheten. Att en del stora företag 
emellertid inte förstod värdet av ett sådant stöd förvånade honom eftersom han 
själv såg kulturen som kärnan i civilisationen. 
 
Eventuellt kan orkesterföreningens hyra av Aula Aurora sägas ha ett inslag av 
sponsring. Motprestationen för den måttligt höga hyran skulle i så fall bestå i att 
universitetet fick en slags kulturstämpel. Dessutom hade orkestern fått vara någ-
ot av en försökskanin vid iordningsställandet av konsertlokalen. 
 
 
Personal och oavlönad arbetskraft 
 
Den tidigare ordföranden betonade att det krävdes ”glöd och intresse” för att 
styrelsearbetet skulle fungera. All medverkan i orkesterföreningen förutsatte en-
ligt honom att arbetsinsatsen kändes rolig och viktig. Ett problem kunde vara att 
de medverkande hade olika utgångspunkter och förutsättningar för sin medverk-
an. Professionella musiker kunde uppleva repetitionsperioderna som alltför ut-
dragna, medan den litet längre tiden passade bättre för dem som hade ett civilt 
arbete. Den nya musiken upplevdes som krävande av en del orkestermedlem-
mar. Repetitionstiderna kunde nämligen bli långa även för stycken som inte tog 
mer än omkring tio minuter att spela. 
 
En orkestermedlem som var musiklärare var oerhört glad över att hon åtminst-
one delvis fick räkna in konsertverksamheten i sin arbetstid. Hon själv skulle 
dock ha spelat även om hon inte fått göra det i tjänsten; för henne var spelandet 
det viktigaste, men hon visste också att en del av hennes kollegor hade det be-
svärligt med repetitioner som innebar kvällsarbete. För musiklärarna kunde ork-
esterspelandet ses som en viktig kompetensutveckling. En del andra musiker i 
orkestern hade ekonomisk ersättning för sin medverkan. Detta gällde främst sol-
ister och dirigenter men även en del professionella musiker. Dirigenter och sol-
ister fick alltså betalt för sin medverkan, men ersättningarna var relativt låga. Att 
det trots allt gick att få dugliga krafter berodde delvis på att man utnyttjade gam-
la kontakter eller att någon hade sina rötter i Luleå, delvis på att det upplevdes 
som trevligt att spela med orkesterföreningen. Den tidigare ordföranden betona-
de också att det för människor i början av karriären var viktigt att få erfarenhet 
av att ha sjungit eller spelat krävande verk. Den intervjuade dirigenten menade 
dock att det för honom själv var länge sedan han hade tänkt att något kunde vara 
nyttigt att ha på repertoaren. Han uteslöt dock inte att andra kunde resonera så. 
 
För dem som höll på med högre musikstudier utgick också en viss ekonomisk 
ersättning. Merparten av de medverkande spelade dock gratis. Inte minst för 
dem var den personliga utvecklingen och den sociala upplevelsen viktig. Detta 
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var en anledning till att inte överbetona betydelsen av konserttillfällena. Att re-
petitionerna fungerade bra var kanske lika viktigt för en orkester av det här slag-
et. För de unga musikerna kunde spelande i orkesterföreningen åtminstone in-
ledningsvis ses som utvecklande: man fick rutin och insikt i hur orkesterarbete 
fungerade. Intressant är att de intervjuade orkestermedlemmarna inte hade en 
klar bild av det ekonomiska utbytet av sin medverkan. Musikläraren visste inte 
hur mycket arbetstid hon fick tillgodoräkna sig och den unge orkestermedlem-
men kände överhuvudtaget inte till att han var berättigad till någon form av er-
sättning.  
 
Den tidigare ordföranden menade att man för alla som deltog i orkesterförening-
ens verksamhet fick tala om en större eller mindre grad av idealitet. Att han själv 
varit aktiv i orkestern och dess styrelse i över fyrtio år berodde på hans intresse 
för musiken och möjligheten att få påverka bland annat programvalet. Kontakt-
erna med musiker av olika slag gav honom också tillfredsställelse. Orkesterför-
eningen hade blivit en viktig komponent i hans liv. För den nuvarande ordför-
anden var uppdraget ett sätt att komma musiken inpå livet. Att kunna påverka 
föreningens verksamhet och träffa olika musiker var också viktigt. Den främsta 
orsaken till hans medverkan var dock att han ville engagera sig i en verksamhet 
som var viktig för hans dotter. Det fanns enligt honom fler i styrelsen som en-
gagerat sig på grund av att deras barn spelade i orkestern. 
 
Den intervjuade dirigenten tyckte det var viktigt att ha kvar kontakten med en 
amatörorkester. Han hade en egen bakgrund inom amatörmusiken och uppskatt-
ade den spelglädje han mötte där. Till en del fanns också känslomässiga band till 
orkestern efter de många år han haft med den att göra. För honom var det dock 
viktigt att inte bli överexponerad så därför kunde han inte åta sig mer än en pro-
duktion per år. Det var också vad han hade tid till. 
 
De flesta av orkestermedlemmarna tycktes ha ett obetydligt inflytande över re-
pertoarens utformning. En ung orkestermedlem menade att detta var normalt; så 
var det även i professionella orkestrar. Repertoaren var närmast en angelägenhet 
för programrådet och de dirigenter som var aktuella. Någon gång kunde också 
en solist ha inflytande över eller åtminstone inverkan på vad som skulle spelas. 
 
 
6.3.2 Konstnärliga överväganden 
 
Orkesterföreningen hade ingen särskild konstnärlig ledare. Det konstnärliga an-
svaret låg främst på de anlitade dirigenterna, men även styrelsen och program-
rådet hade ansvar. Hur ansvaret för det konstnärliga mer i detalj var fördelat var 
något oklart. Alla föreföll dock nöjda med att ha olika dirigenter. Det sågs som 
utvecklande och uppfriskande att möta nya synsätt. Att få en kvalificerad dirig-
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ent att vilja ta hand om orkestern kontinuerligt framstod inte heller som realist-
iskt. 
 
Normalt valde man vilken dirigent som skulle anlitas och sedan bestämde pro-
gramrådet tillsammans med denne vilken musik som skulle spelas. Orkester-
medlemmarna i gemen kunde framföra sina synpunkter och idéer till program-
rådet, men annars kom tankar på vad man skulle spela från dirigenten eller pro-
gramrådet. Vid solokonserter hände det att solistens synpunkter beaktades, men 
det vanligaste tycktes vara att solisten fick ett erbjudande att medverka i ett re-
dan bestämt program. Ordföranden menade att repertoaren kunde påverkas av 
aktuella saker som exempelvis jubileer, men den intervjuade dirigenten såg detta 
mer som enstaka händelser. Repertoaren var numera mer omväxlande än tidig-
are. Systemet med olika dirigenter var en bidragande orsak, men även tillkomst-
en av den nya konsertlokalen på universitetet möjliggjorde en mer varierad re-
pertoar med exempelvis pianokonserter. Den tidigare ordföranden beskrev lokal-
en som ”en akustisk fullträff”. Hos flera av de intervjuade fanns faktiskt en oro 
inför tanken att ett eventuellt nytt konserthus i centrum skulle innebära akustiska 
försämringar jämfört med Aula Aurora. Risken att man skulle få spela inför en 
halvbesatt jättesalong sågs inte heller som attraktiv. När ett konsertprogram ut-
formades gällde det att hitta saker som passade ihop med konsertens huvudnum-
mer: varje produktion skulle vara en helgjuten enhet där allt hängde samman. 
Dirigenten såg en konflikt mellan det publiken gillade och det konstnärligt in-
tressanta, men det var inte den enda konflikten. Eftersom det rörde sig om en 
amatörorkester var det nödvändigt att tänka på svårighetsgraden och sådana 
överväganden kunde göra att det inte gick att genomföra det som orkestermed-
lemmarna ville spela. Han ville också ha en repertoar som utvecklade musiker-
na. 
 
Flera av de intervjuade uttalade sig positivt om den nyare musiken, men det 
fanns ändå en viss tveksamhet inför en ökning av den andelen. Det verkade inte 
vara rädsla för publikreaktioner utan mer en fråga om verkens svårighetsgrad. 
Den tillgängliga repetitionstiden var helt enkelt otillräcklig. Man hade bara fem 
eller sex repetitionstillfällen före konsertveckan då repetitionerna intensifierad-
es. Annat som styrde repertoaren kunde vara att något krävde en annan orkester-
sammansättning eller en större orkester än vad orkesterföreningen disponerade. 
 
Samtliga intervjuade var klara över att Luleå Orkesterförening höll en för ama-
törorkestrar hög nivå. Dirigenten menade att publikens konstupplevelse, trots 
viss brist i orkesterns perfektion, kunde bli lika stor som om det rört sig om en 
helprofessionell orkester. Förklaringen var den spelglädje som uppvisades. 
 
Om orkesterföreningen fick mer pengar skulle dessa satsas på en ytterligare höj-
ning av kvaliteten. Med högre kvalitet tycktes man bland annat mena större verk 
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med körer, många solister och fler blåsare. En ökning av orkesterstorleken sågs 
också som en kvalitetshöjning. Att någon gång få anlita en riktigt stor dirigent 
eller solist var ett annat önskemål som framkom. 
 
 
6.3.3 Att förhålla sig till marknaden 
 
Inom orkesterföreningen utformades inte repertoaren efter förmodade publikpre-
ferenser trots att man någon gång kunde få en idé från publiken. Man hade inte 
heller någon gång avstått från att spela ett verk av publikhänsyn. Det här betyd-
de emellertid inte att man medvetet valde sådant som publiken inte skulle gilla. 
Den tidigare ordföranden trodde exempelvis att publiken tyckte om att höra ny-
skriven musik trots att den äldre musiken ansågs mer lättillgänglig. Den nuvar-
ande ordföranden ansåg att det var viktigt att publiken gillade det man spelade. 
Han ville också fortsättningsvis erbjuda publiken högklassiga solister. Dirigent-
en upplevde en konflikt mellan publikens förmodade önskemål och det som ork-
estern ville och rent tekniskt klarade av att spela. Dirigenten menade också att 
publikönskemål inte alltid var konstnärligt intressanta. 
 
Inom föreningen fanns en medvetenhet om att kostnaden för marknadsföringsåt-
gärder inte fick överstiga intäkterna. Annonsering sågs exempelvis som ett allt-
för dyrt sätt att nå ut med information om föreningens konserter. Betydligt ef-
fektivare var det när tidningarna skrev om en kommande konsert. Ett sätt att öka 
publiken var samarbete med någon kör eller med Kulturskolan. Information på 
Rotaryluncher sågs som ett sätt att nå fram till en potentiell publik. Man trodde 
också på en mun-till-munmetod där musiklärarna skulle nå ut genom sina elever 
och där andra orkestermedlemmar skulle påverka grannar och vänner. 
 
Flera av de intervjuade hade synpunkter på biljettpriset. Den tidigare ordförand-
en tyckte inte att biljetterna var för dyra. Han menade rent av att publiken såg ett 
samband mellan pris och kvalitet. Rabatterade biljetter för studerande och pen-
sionärer var ett sätt att öka publiken. En ung orkestermedlem menade dock att 
ungdomsrabatten var otillräcklig och att den skulle kunna ökas utan att biljettin-
täkterna totalt skulle minska. Att orkesterföreningen inte erbjöd busstransport 
till och från centrum torde ha varit ekonomiskt betingat. 
 
Inget har framkommit som tyder på att vare sig anslagsgivare eller sponsorer 
kunde påverka repertoaren. Kontakterna med sponsorerna sågs som viktiga och 
en del av dessa hanterades av den tidigare ordföranden eftersom han som nylig-
en pensionerad bankdirektör hade goda förbindelser i företagsvärlden. Från för-
eningens sida betonades att kontakterna med såväl sponsorer som anslagsgivare 
baserades på att man hade något väsentligt att erbjuda i utbyte. Relationen till 
universitetet hade också som nämnts ett sponsringsliknande inslag. Det förefall-
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er som om föreningen fått hyra konsertlokalen Aula Aurora fördelaktigt. I utbyte 
ansåg man sig ha tillhandahållit något som var i linje med universitetets kultur-
ambitioner.  
 
Ett begränsat antal i orkestern fick betalt för sin medverkan. Merparten av ork-
estermedlemmarna hade dock ingen ekonomisk ersättning utöver eventuell rese-
ersättning och en fribiljett till de flesta konserterna. Andra hade ingen eller en 
mer symbolisk ersättning. Deras medverkan måste förstås på annat sätt. Den tid-
igare ordföranden pratade om större eller mindre grad av idealitet. Någon mer 
genomtänkt strategi från föreningens sida för att attrahera de oavlönade orkest-
ermedlemmarna har inte kommit till synes. Kanske såg man sig som tillräckligt 
attraktiv ändå. 
 
Kanske var det så. Musicerandet kunde för en del helt enkelt ses som något av 
det allra viktigaste i livet. En del av kringarbetet i föreningen utfördes av föräld-
rar som ville engagera sig i sina barns spelande. Dessutom kunde det handla om 
del i en social gemenskap eller om egen musikalisk utveckling. Den enskilde 
orkestermedlemmen föreföll dock ha ett begränsat direktinflytande över reper-
toaren. Det var programrådet, de anlitade dirigenterna och kanske styrelsen som 
i praktiken avgjorde saken. Den påverkansmöjligheten var viktig för de intervju-
ade ur den kretsen. 
 
Dirigenter och solister fick betalt, men det var så kallade Luleågager. För att få 
acceptans för detta försökte man se till att det skulle vara trevligt att arbeta med 
orkesterföreningen. Delvis var det fråga om personer med gamla band till orten. 
Det kunde också vara fråga om unga musiker som på det här sättet kunde merit-
era sig för andra uppdrag. Den tidigare ordföranden såg inte detta som ett ut-
nyttjande utom som ett ömsesidigt intresse mellan två parter. Gentemot kon-
trakterade medarbetare försökte man visa tillmötesgående när vederbörande ha-
de behov att bryta sitt kontrakt på grund av andra väsentliga uppdrag. Man räk-
nade med att genom detta vinna framtida goodwill i de kretsar ur vilka dirigenter 
och solister rekryterades. 
 
Om föreningen skulle få mindre pengar att röra sig med kunde antalet produk-
tioner och konserter diskuteras. En möjlighet vore att bara ge en konsert av varje 
produktion. Kostnaderna för solister och konsertlokal skulle minska och publik-
platserna skulle oftast räcka ändå, men orkestermedlemmarna ville ha två kon-
serter efter allt repetitionsarbete. Dessutom ökade två konsertdagar publikens 
valmöjligheter och skulle troligen resultera i större totalpublik. En påtagligare 
kostnadsminskning skulle uppnås om antalet produktioner minskades. En annan 
utväg vore att välja en repertoar utan solister eller att anlita mindre etablerade 
solister. En minskning av orkesterns storlek vore också tänkbar. Såväl föränd-
ringar vad gäller solisterna som en minskning av orkesterstorleken skulle dock 
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innebära en sänkning av den konstnärliga kvaliteten och göra orkestern mindre 
intressant för både publik och medverkande. 
 
Pengar var viktiga, men med mer pengar var det inte säkert att man skulle orka 
producera mer. Kanske kunde man ge fler konserter och kanske kunde man åter-
uppta de särskilda barnkonserterna. Det skulle snarare bli så att man försökte 
höja kvaliteten ytterligare. Detta kunde göras genom att man anlitade mer kända 
och etablerade solister. En annan intressant sak vore att satsa pengar på en in-
tensivhelg för repetition och konsert på någon annan ort. En bättre repetitions-
lokal var också ett önskemål. Ett samarbete med orkesterföreningen i Boden, el-
ler engagemang av fler blåsare, skulle ge en riktigt stor orkester och sågs som en 
höjning av kvaliteten. Den intervjuade dirigenten ville helst inte tänka på pengar 
när han kontaktade solister, men han sade sig ha en intuitiv kunskap om vilka 
budgetramar som gällde - och detta tycktes fungera. 
 
 
6.3.4 Slutsatser från fall C 
 
Inom orkesterföreningen fanns en uttalad önskan att publiken skulle tycka om 
det man spelade. Det betydde dock inte att publikens förmodade preferenser 
styrde orkesterns repertoar. Någon klar bild av vilka publikbehov man tänkte sig 
tillgodose har inte framkommit. Inget har tytt på att konserterna skulle uppfattas 
som underhållning. Dirigentens tal om att publikens upplevelse inte behövde på-
verkas av bristande perfektion pekar närmast mot det som i referensramen (s 
140) benämns emotionell nytta, men det kunde också vara fråga om ett förmodat 
estetiskt utbyte. Ett sådant utbyte måste rimligen kunna komma till stånd även 
om publiksmaken inte alltid var konstnärligt intressant. Även när ordföranden 
talade om upplevelse gav detta signaler om emotionell nytta. Hans tankar om 
konserten som en social mötesplats matchar referensramens punkt status och 
social nytta (s 140). Ambitionen att anlita erkända dirigenter och solister kan ses 
som att man ville ge publiken estetiskt utbyte. Självfallet kunde publikens in-
tresse ha andra bevekelsegrunder, men det var inget som tycks ha diskuterats i 
någon större omfattning. Dock var man klar över att framgångsrika solister med 
rötterna i Luleå drog extra publik; kanske kunde också detta vara något som gav 
social nytta i lokalsamhället. 
 
Orkesterföreningen använde sig normalt inte av några arrangörer utan man höll i 
arrangemangen på egen hand.  
 
Det har inte klart framgått om föreningen hade någon entydig uppfattning om 
vilka mål kommunen hade för sitt stöd. Delvis handlade det emellertid om det 
som i referensramen (s 141) kallas utbildningseffekt. För att få Kulturskolans 
elever inslussade i en kvalificerad orkesterverksamhet räckte det inte med stöd 
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till orkestern; det var dessutom nödvändigt att uppmuntra elevernas lärare att 
medverka. Det skedde genom att dessa delvis fick inräkna orkesterarbetet i sin 
lärartjänstgöring. En bieffekt blev då att kommunen fick sin personal kompet-
ensutvecklad. Från orkesterföreningen såg man det alltså så att man åtminstone 
delvis lämnade en motprestation för det bidrag som utgick. Delvis måste dock 
det kommunala bidraget, och givetvis det statliga, ha utgått för att anslagsgivar-
na ville ha den konstnärliga produktion som orkesterföreningen bidrog med. 
Men vad anslagsgivarna mer i detalj skulle kunna tänkas ha förväntat sig tycks 
inte närmare ha övervägts. En medvetenhet föreföll finnas om att det kommun-
ala stödet knappast skulle utgå långsiktigt om orkestern fick vidkännas en påtag-
lig publikminskning. 
 
Sponsring hade en inte oväsentlig betydelse för orkesterföreningen. Sponsorerna 
förväntades inte ha synpunkter på föreningens konstnärliga produktion. Det var i 
andra avseenden som sponsorerna skulle få något i utbyte. Referensramen (s 
141) nämner publicitet och det fick sponsorerna i begränsad utsträckning genom 
att sponsorns logga fanns med i programbladen till konserterna. Från orkester-
föreningens sida tänkte man sig imagevinster för sponsorerna. Kanske var det 
även angeläget för sponsorerna att ha goda relationer till personer i orkesterför-
eningens styrelse eller till egen musikintresserad personal. Referensramen (s 
141) talar om intressentrelationer. Kanske fanns också inslag av referensramens 
punkt om att tillfredsställa personliga intressen. Orkesterföreningen som spons-
ringsobjekt hade vidare en stor fördel: verksamheten var varken kontroversiell 
eller chansartad. Att stödja en symfoniorkester är som framgår av referensramen 
lämpligt för den som vill förknippas med prestigetunga verksamheter. Precis 
som man i orkesterföreningen insåg att anslagsgivarna hade ett långsiktigt krav 
på publik insåg man att även sponsorerna hade någon form av krav på publik-
storlek. Av referensramen (s 142) framgår vidare att bidrag från sponsorer på 
grund av sin obeständighet enbart borde användas för att finansiera specialverk-
samhet. I orkesterföreningen var det inte så. Avsaknaden av fasta kostnader hos 
orkesterföreningen kan ses som en förklaring till detta. 
 
Orkesterföreningen hade ingen avlönad heltidspersonal. Det har framgått att en 
del av de medverkande hade någon form av ekonomisk ersättning för sin med-
verkan. Sammantaget har dock inget framkommit som pekat på att det i första 
hand var ekonomiska förhållanden som gjorde att någon medverkade. Helt utan 
ersättning hade det dock knappast gått att få en fungerande orkester av det här 
slaget. Den ekonomiska ersättningens begränsade betydelse ligger också i linje 
med referensramen (s 142 f). Av övriga faktorer i referensramen kan möjligen 
några ha en viss relevans. Unga dirigenter och solister kunde få en chans till ut-
veckling genom att medverka i sådant som kunde vara nyttigt för den fortsatta 
karriären. Oberoende och befordran är dock två saker som inte alls kommit till 
uttryck i fallet. Utanför referensramen faller kanske den lycka som en musiklär-
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are berättade om att hon kände under konserterna även om den hade klara berör-
ingspunkter med glädjen i det konstnärliga skapandet. Rimligen kan man också 
tala om en slags nostalgifaktor: dirigenten ville behålla kontakten med en amat-
örorkester som han haft kontakt med under många år, och solister med rötter i 
Luleå kunde vara intresserade av att få visa upp sig inför hemmapubliken. Ett 
tillfälle att få träffa släkt och vänner kan självfallet också ha haft betydelse. Det 
är dock möjligt att den upplevda lyckan och nostalgifaktorn får sin motsvarighet 
i referensramen när den oavlönade arbetskraften blir aktuell (s 143). 
 
De allra flesta, även de som hade en mindre ersättning för att medverka, var 
nämligen närmast att se som oavlönade. Den tidigare ordföranden hade också 
talat om att det för alla rörde sig om en högre eller lägre grad av idealitet. Det 
kan emellertid inte klassas som det referensramen (s 143) benämner altruism 
eftersom det egna utbytet ändå måste sägas ha varit det centrala. Karriärmöjlig-
heter var inte heller något som var aktuellt för den helt oavlönade personalen. 
Möjligen kunde det ha relevans för dirigenter och solister. För en del av de med-
verkande fanns definitivt ett inflytande över produktens och produktionens ut-
formning; för det stora flertalet var dock detta knappast aktuellt. Inget har fram-
kommit som tyder på att arbetsförhållandena skulle betraktas som speciellt vikt-
iga. De viktigaste faktorerna från referensramen (s 143) skulle istället vara in-
tresse för produkten, meningsfull sysselsättning, social gemenskap, personlig ut-
veckling och sist men inte minst glädjen i det konstnärliga skapandet. För de 
yngre musikerna fanns också tanken på att framtiden kunna försörja sig på 
konstnärligt arbete. Det enda som låg utanför referensramens punkter var att en 
del föräldrar, för att stödja sina barn, hade engagerat sig i föreningens arbete. 
 
Det Luleå Orkesterförening producerade hör definitivt till den finkulturella sfär-
en. Det kvalitetsbegrepp DiMaggio (1987) använder borde därför vara relativt 
användbart i det här fallet. Graden av innovation och svårighet kopplas i första 
hand till repertoarens utformning. Innovationen skulle bestå i att man spelade 
nyare musik eller äldre musik på ett nytt sätt. För orkesterföreningen torde in-
novationen ha handlat om att man spelade en del nyskriven musik, trots att man 
samtidigt ryggade för den nya musiken på grund av svårighetsgraden. När det 
gäller svårighetsgraden tycktes dock en successiv höjning ha skett. Produktion-
ens svårighetsgrad skulle i det här fallet ha avsett graden av virtuositet. Eftersom 
det rörde sig om en amatörorkester vore det märkligt om det inte fanns brister i 
detta avseende. Målen för orkesterföreningen var inte heller renodlat konstnär-
liga. Trots detta var den allmänna uppfattningen att orkestern höll en för amatör-
orkestrar hög nivå. 
 
På ett ytligt plan kom inga konflikter mellan konst och marknad till synes. Man 
tog i princip ingen hänsyn till vare sig publik, anslagsgivare eller sponsorer när 
repertoaren bestämdes. Dirigenten såg dock en klar konflikt mellan det konst-
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närliga och det publiken gillade. För honom kom dock hänsynen till det publika 
efter omsorgen om det konstnärligt intressanta och vad som var möjligt utifrån 
de personella resurser orkestern disponerade. Den avoghet mot att ta hänsyn till 
publikönskemål som framgått av referensramen tycktes också ha funnits här. 
Vid valet av solister tycks man dock gärna ha gått publikönskemålen till mötes. 
Det skulle i så fall främst ha gällt när det fanns fullgoda solister med lokal an-
knytning. I en del fall kan man tänka sig att det fanns gamla relationer mellan 
personer i orkestern och dessa solister som var lika väsentliga som omsorgen om 
publiken. En risk med anslagsfinansieringen var naturligtvis att man från polit-
iskt håll skulle minska anslagen eller börja ställa politiska krav på orkesterns in-
riktning. I nuläget var förmodligen de enda kraven att man fortsatte att slussa in 
ungdomar i orkestern och att publiken inte skulle minska alltför drastiskt. Så-
dana krav kan i och för sig innebära en viss begränsning i det konstnärliga valet. 
Det var dock inget som kom till uttryck i fallet. 
 
Riskerna med bidrag från sponsorer framstår som mindre påtagliga i det här fall-
et. Det kan rent av ha varit så att dessa bidrag gjorde föreningen något mindre 
sårbar för eventuella minskningar av de kommunala anslagen. Något försök till 
påverkan från sponsorerna hade inte förekommit. Det var knappast med tanke på 
sponsorerna som orkesterns produktion, för att låna referensramens uttryck (s 
145), var välanpassad och avstod från svår modern musik. Det var snarare en 
följd av orkesterns bristande förmåga att klara den musikens ofta tekniskt höga 
svårighetsgrad. 
 
Den fjärde delmarknaden var annorlunda. Delvis var det så att orkestern var till 
för dem som spelade. Det framstod därför som nödvändigt att ta hänsyn till vad 
de medverkande ville ha ut av verksamheten. Om man starkt skulle ha ogillat re-
pertoaren, dirigentvalen eller något annat i orkesterverksamheten fanns en på-
taglig risk att det blev intressantare att göra något annat. En tekniskt alltför svår 
repertoar kunde exempelvis bli ett hinder för en del unga musiker och kanske 
kräva mer repetitionstid än vad människor med civila yrken disponerade. I öv-
rigt har inget framkommit som pekat på att de medverkandes konstnärliga ambi-
tioner avvikit från vad dirigenten ansett som konstnärligt intressant, men själv-
fallet fanns delade meningar om hur stor andel av verken som skulle utgöras av 
nyare musik. Om den nyare musiken skulle ses som mer konstnärlig kunde man 
såtillvida säga att det fanns en konflikt mellan det konstnärliga och delar av den 
delmarknad som personal och oavlönad arbetskraft utgjorde. En antydan om att 
repertoaren kunde påverkas av personliga önskemål hos dirigenter och solister 
har kommit till uttryck. Att orkestermedlemmar eller styrelseledamöter har per-
sonliga drömmar om att någon gång få spela ett visst verk har också framgått. 
 
Orkesterföreningen hade trots ett ackumulerat underskott en stabil ekonomi. 
Kostnader och intäkter balanserade varandra tämligen väl. En styrka i samman-
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hanget var att man inte hade några fasta kostnader. Skälet till detta var att ork-
estern inte hade några fast anställda. För merparten av de medverkande hade inte 
heller föreningen några lönekostnader. Den stora andelen oavlönade har en av-
görande betydelse för att Baumol och Bowens tes om ett växande gap mellan in-
täkter och kostnader inte tycks vara aktuell här. De kostnader som ökat hade 
man uppenbarligen lyckats kompensera med ökade intäkter. 
 
Om orkesterföreningen framöver skulle få mindre resurser kan en måttlig be-
sparing göras om man minskar antalet konserter. Fördelen med denna sparmetod 
vore att den konstnärliga kvaliteten kunde hållas intakt. En minskning av antalet 
konserter var däremot inget som gillades av orkestermedlemmarna, och det 
innebar definitivt en försämrad valfrihet för publiken med tillhörande risk för in-
täktsminskningar. Större kostnadssänkningar än vad som gick att uppnå med 
färre konserter kunde åstadkommas genom att minska antalet produktioner. 
Även här skulle den konstnärliga kvaliteten kunna hållas intakt. Några effektiv-
itetshöjande rationaliseringar genom exempelvis datorisering var knappast möj-
liga. Åtgärder som att minska orkesterstorleken och att välja verk utan solister 
eller att anlita billigare sådana skulle däremot innebära en kvalitetssänkning. Att 
den konstnärliga kvaliteten var viktig för orkesterföreningen framgick också av 
att det var den man ville satsa på om man fick mer pengar att röra sig med. Det 
här ligger tämligen väl i linje med vad referensramen anger. Skillnaderna beror 
till stor del på att lönekostnaderna var så pass obetydliga som de var och att fasta 
kostnader helt saknades.  
 
 
6.4 Diskussion av fall D: Ess – musiker och författare 
 
Det här fallet är litet annorlunda än de andra. Det handlade om en enskild konst-
utövare som verkade i olika kontexter. Han producerade inte bara performing 
arts utan var dessutom författare. Verksamheterna flöt delvis ihop så i det här 
fallet var det ofrånkomligt att beröra även sådan konstnärlig produktion som inte 
var performing arts. 
 
 
6.4.1 Marknadsförväntningar 
 
Publik och arrangörer 
 
Den helt dominerande delen av inkomsterna från det musicerande som Ess 
ägnade sig åt kom från arrangörer eller företag som köpt spelningar. För J.P. 
Nyströms handlade det 1999 om cirka 95 procent och för duon var det 100 pro-
cent.  
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Ess menade trots detta att publiken var väsentlig och då inte minst ur motiva-
tionssynpunkt. Den publik J.P. Nyströms hade i norra Sverige skilde sig en del 
från den i södra Sverige. I söder var det en mer sofistikerad folkmusikpublik 
medan det i norr var en bredare publik. I norr var det i allmänhet fullt på kon-
serterna, medan det i söder berodde hur den lokala arrangören hade lyckats. Om 
gruppen hade varit på teve så fick detta effekt på publiksiffrorna. 
 
I såväl J.P. Nyströms som i duon var det inte bara en fråga om att spela låtar. 
Man bemödade sig om att det skulle vara ”bra snack” mellan låtarna. Detta såg 
man som ett månande om publiken. Ett problem var enligt Ess att det var svårt 
att veta hur publiken såg på det han gjorde. Han fruktade ibland att den bara 
tyckte att han var en pajas. 
 
Ess var inte beredd att spela i vilket sammanhang som helst. Om man hamnade 
på fel ställe kunde detta skapa badwill vilket då kunde försämra de framtida för-
utsättningarna för att få spelningar. Ess ville rent av att spelningarna skulle vara 
så publikt lyckade att varje spelning resulterade i två nya. För att försäkra sig om 
att det skulle bli bra när duon spelade ville Ess ha reda på hur lokalen såg ut och 
vilket ljus som fanns där. När Ess och Ub sedan kom till den lokal där de skulle 
spela försökte de bilda sig en uppfattning om vad det var för publik och vilken 
stämning som rådde. Utifrån detta bestämde de sig för hur de skulle börja och 
sedan kände de sig successivt vidare. Repertoaren bestämdes alltså först i mötet 
med publiken.  
 
Ess såg teve som viktig för den bild människor skapade sig av vad som var bra. 
Att synas i teve blev på något sätt synonymt med kvalitet. Ess trodde att det, 
eftersom han och Ub aldrig hördes tillsammans i radio och teve, skulle vara 
möjligt för dem att spela samma saker år efter år om de ville detta. Nu gjorde de 
inte detta trots att det fanns ett visst tryck ifrån publiken att få höra det den redan 
tidigare gillat. Detta gällde kanske främst pratet mellan låtarna. När duon spela-
de söderöver trodde Ess att de upplevdes annorlunda än på hemmaplan: i söder 
sågs de som något nytt och intressant. En del arrangörer tycktes också vara 
svaga för sådant som förekommit i teve. Enligt Ess hade J.P. Nyströms efter ett 
teveframträdande anlitats för en massa konstiga saker eftersom de var litet 
kända. 
 
Hos Ess fanns en medvetenhet om att det var viktigt att vårda sina kunder. Som 
ett led i detta brukade man i Diversekultur en gång om året bjuda på middag. 
Man samlade ihop personer som man arbetat med och som kunde vara värde-
fulla för framtiden. 
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De samhälleliga anslagsgivarna 
 
Tidigare när man spelade på heltid i J.P. Nyströms hade gruppen bland annat 
haft ett anslag från Kulturrådet. Därefter hade man inte behövt något sådant an-
slag. Däremot hade man sökt pengar för att kunna genomföra sin folkmusikfest-
ival i Luleå. Åtminstone i något fall hade man då inte nöjt sig med att bara 
skicka in en ansökan utan också haft personlig kontakt med en inflytelserik per-
son med intresse för verksamheten. Från början hade det kommunala engage-
manget varit relativt begränsat, men från kommunalt håll hade man blivit in-
tresserad av att verksamheten fortsatte och stött på om detta. De samhälleliga bi-
dragen utgjorde år 2000 hälften av festivalens intäkter, och utan detta stöd skulle 
det inte ha gått att anordna festivalen. 
 
 
Sponsorer och välgörare 
 
Bidrag från sponsorer var av underordnad betydelse i de verksamheter Ess var 
inblandad. Enligt Ess skulle folkmusiken ha låg status och inte vara något som 
företag ville bli förknippade med. Det kunde visserligen finnas företagare som 
hade ett personligt intresse för folkmusiken, men Ess sade sig vara ”ganska kall-
sinnig” till att arbeta med sponsring och ifrågasatte om det var meningsfyllt att 
lägga arbete på att söka sponsorer. När pengar trots allt flutit in hade det rört sig 
om tämligen små belopp och en del sponsorer hade dessutom velat få alltför 
mycket tillbaka. De enda sponsringsinsatser som gjordes inom ramen för Ess 
verksamhet var att fyra sponsorer stod för cirka 5 procent av folkmusikfestival-
ens budget. Av avgörande betydelse för att Ess kunde spela så pass mycket som 
han faktiskt gjorde var att hans arbetsgivare hade en välvillig inställning till hans 
många ledigheter. Enligt min mening förefaller det rimligt att se det som en in-
direkt form av sponsring. 
 
 
Personal och oavlönad arbetskraft 
 
Att Ess inte fullt ut hade satsat på ett liv som heltidsarbetande konstnär var en-
ligt honom själv inte beroende av rädsla för en osäker ekonomi utan mer ha sin 
grund i de krav kring utbildning och arbete han i sin ungdom upplevde från den 
närmaste omgivningen. Flera gånger under min intervju med Ess talade han ock-
så om dåligt samvete, moral, felaktigt liv och andras uppfattningar om hur man 
borde leva.  
 
Ess motiverade sitt konstnärliga arbete med att han ville ”berätta en historia”. 
Med detta avsåg han inte bara sitt skrivande utan också musicerandet. Musiken 
gav honom själv en tillfredsställelse över att ha ”gjort något ordentligt här i 
världen”. Musiken gav honom en omedelbar respons vilket inte skrivandet kun-
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de göra på samma sätt. Han ansåg dock att musiken tärde på honom, trots att den 
samtidigt var hans ”livselixir”. Speciellt slitsamt var det när duon spelade i 
Luleå för då arbetade han som vanligt på dagen, men spelningen fanns ändå med 
i hans tankar. Applåderna var av avgörande betydelse för Ess, och han hoppades 
att han bidrog med något som var viktigt för andra människor. 
 
Ess hade förvisso en hel del inkomster av sitt spelande, men pengarna framstod 
inte som speciellt viktiga för honom. Han trodde sig ärligt kunna säga att han 
aldrig hade tagit en spelning för att den var bra betald eller att han i samband 
med en spelning tänkt att han fått ihop en viss summa pengar. Han hade också 
en tämligen vag uppfattning om vad han fick ut ekonomiskt. Det blev inte lättare 
att säga vad det i slutändan blev eftersom han ibland var tvungen att ta tjänstled-
igt. Hans kompanjon i Diversekultur hade litet skämtsamt framhållit att varken 
han själv eller Ess klarade av att ta ordentligt betalt för det som de gjorde och att 
de egentligen skulle behöva en manager. 
 
Det var viktigt att man åt och bodde bra när man var ute på turné. Genom turné-
erna hade J.P. Nyströms fått uppleva ett stort antal länder. I Diversekultur an-
vändes inkomsterna för att finansiera intressanta studieresor, representation och 
olönsam bokutgivning. Inkomsterna användes också bland annat till inköp och 
underhåll av instrument. Att det uppstod någon större skattepliktig vinst tycks 
närmast ha setts som ett misstag. I samband med att Ess talade om en framtida 
skivutgivning framgick att denna inte motiverades utifrån ekonomiska förhåll-
anden utan av att det skulle gå att nå fler människor, ”för att berätta historier det 
är ju det man vill”. Skrivandet gav inte heller några påtagligare inkomster. Det 
var i så fall dramatiken det kunde gå att tjäna pengar på. Han hade skrivit en pjäs 
som spelats omkring 200 gånger, men det var inte alltid som han tog betalt för 
att den spelades. Han tyckte att den frilansande skådespelaren som spelade den 
behövde pengarna bättre, och att pjäsen spelades upplevde han som viktigare än 
att han själv fick pengar. 
 
Många gånger under intervjun med Ess framhöll han betydelsen av att det han 
gjorde var roligt. Hans stora problem var dock att få tiden att räcka till. Att han 
hade hoppat av Luleå Orkesterförening berodde främst på tidsbrist, men han 
hade inte heller sett det spelandet som lika roligt som det andra. Att han så länge 
ändå varit med i orkesterföreningen berodde på att den typen av spelande var ett 
bra sätt att vidmakthålla ”allmänkonditionen på instrumentet”. 
 
Ess var beroende av att andra ville spela med honom. J.P. Nyströms hade funnits 
i över tjugo år och gruppen fungerade nästan som en familj. Man sade sig ha 
växt samman och mellan medlemmarna skulle ingen försvårande konkurrens 
finnas. Enligt en av medlemmarna såg man spelandet som väsentligare än de 
civila arbetena. För honom själv var spelandet det var det roligaste han visste. 
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Att orkestermedlemmarna ville vara med och spela kan endast i begränsad ut-
sträckning förklaras utifrån de ekonomiska konsekvenserna. En musiker talade 
om självförverkligande och att han tyckte om att vara på scenen och få applåder 
för det han gjorde. Som musiker kunde han mer än i sitt arbete som lärare känna 
att han bidrog ”till andra människors goda liv”. Ub som brukade göra inhopp i 
J.P. Nyströms fick normalt betalt för sin medverkan, men eftersom de ordinarie 
medlemmarna fått rejäla kvarskatter att betala under 2001 så spelade han gratis 
eftersom han inte tyckte det var nödvändigt att se till pengarna när han hade ett 
vanligt arbete. När det gällde hans spelande i duon var det främsta motivet att 
det var roligt att spela med Ess. Han såg Ess som en musikalisk själsfrände. 
Trots att duons spelningar gav en hel del pengar var det inte ekonomin som var 
det viktiga. Hade det varit så skulle han och Ess ha varit tvungna att spela musik 
som de själva inte tyckte om. Varken Ub eller Ess hade någon klar bild av hur 
mycket pengar de tjänade och de tycktes inte heller ha något behov att känna till 
detta. Det var deras revisorer som skötte den ekonomiska redovisningen. Den 
redovisningen tycktes mer syfta till att uppfylla lagens minimikrav än ge under-
lag för beslutsfattande. 
 
 
6.4.2 Konstnärliga överväganden 
 
Ess såg allt konstnärligt utövande som att det handlade om att berätta en historia 
som på något sätt skulle påverka en annan människa. I musiken var det melodi-
erna som intresserade honom. I den klassiska musiken såg han svårighetsgraden 
som ett problem och den som spelade blev alltid jämförd med de bästa i genren. 
Inom folkmusiken kunde man däremot vara mer eller mindre ensam om att spela 
en viss låt. Att spela nyskriven klassisk musik kunde också göra att man slapp 
jämförelsen med de yppersta musikerna och kunde på så sätt presentera något 
som blev intressant för en vidare grupp. 
 
Konstnärlig utveckling handlade för Ess om att kunna spela ”litet bättre i morg-
on än vad jag spelar idag”. Det kunde vara att han spelade en ton litet snyggare 
eller med större lugn än tidigare. Men det kunde också handla om att hitta nya 
konstnärliga uttryck. Här hade samarbetet med Cullbergbaletten varit mycket 
betydelsefullt. Ess konstaterade att upprepningen var en väsentlig komponent i 
folkmusikens idé. Själv ansåg han upprepningen som konstnärlig företeelse vara 
underskattad. För J.P. Nyströms hade det inte varit någon ”manisk konstnärlig 
utveckling”. Stommen i det gruppen spelade var oförändrad sedan starten, men 
mycket hade ändå kommit till under åren. En hel del av detta kom från uppteck-
ningar som Ess hade gjort i unga år. Fortfarande efter tjugo år kunde gruppen i 
det upptecknade materialet hitta någon melodi med potential att utgöra stommen 
till en ny låt. En av medlemmarna i J.P. Nyströms såg ett samband mellan de in-
komster gruppen hade och den konstnärliga utvecklingen. En mer lönande verk-
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samhet skulle ha resulterat i att gruppen kunnat spela mer på heltid och då skulle 
repertoaren ha blivit mer omfattande och gruppen utvecklats konstnärligt. Nu ut-
vecklades man egentligen mest av de spelningar man hade och utvecklingen 
kom därför kanske att begränsas till att avse tekniska färdigheter. 
 
Att spela med orkesterföreningen var enligt Ess ”ett suveränt sätt att bli bättre på 
att spela fiol”. Men för att förbättringen skulle inträffa krävdes omfattande re-
petition och den tiden hade inte Ess. Vad han faktiskt kom att göra styrdes till 
stor del av människor runtikring honom. Han tyckte själv att det lät en smula 
banalt att han försökte ”vara till lags” när det handlade om konst eftersom han 
då ”borde brinna av någon slags inre eld”. 
 
Enligt Ess rynkade en del människor på näsan inför Hadar Hagströms visor. Ess 
själv sade inte explicit att dessa visor var konst. Han såg emellertid visorna som 
ett exempel på det urfolkliga; det var alltså genuin folkmusik. Det viktiga var 
enligt Ess inte hur bra Hadars visor var utan att han faktiskt hade skapat dem. 
 
Ess kompanjon i Diversekultur ifrågasatte om han och Ess var fria konstnärer. 
Han menade att de inte hade sin försörjning från konsten utan de hade bara gjort 
det som de själva tyckte var roligt.  
 
 
6.4.3 Att förhålla sig till marknaden 
 
Den helt dominerande delen av Ess konstnärliga verksamhet bedrevs, sedan man 
i J.P. Nyströms slutat spela på heltid, utan bidrag från vare sig samhälleliga an-
slagsgivare eller traditionella sponsorer. Jag är dock beredd att räkna arbetsgiv-
arnas välvilliga inställning till tjänstledigheter som en form av sponsring även 
om det är oklart vilken motprestationen skulle vara. Inkomsterna uppstod genom 
försäljning av konserter till arrangörer eller spelningar till främst företag som 
ville ha underhållning för kunder eller anställda. Såväl J.P. Nyströms som duons 
verksamhet gav ett ekonomiskt överskott. Delar av detta överskott användes för 
att finansiera en olönsam bokutgivning. I Diversekultur gav man ut böcker för 
att det var roligt, inte för att tjäna pengar. Det var enligt Ess kompanjon inte bara 
obefintliga förutsättningar för lönsamhet utan också förhållandet att varken han 
eller Ess haft tid att marknadsföra bokutgivningen som förklarade förlusterna. 
Han menade att det var typiskt för konstnärlig verksamhet att man producerade 
saker och sedan inte brydde sig om att nå ut med det man gjort. 
 
När det gällde musiken var det ingen tvekan om att Ess och hans kollegor ville 
att publiken skulle trivas. Det betydde inte att J.P. Nyströms gjorde avkall på 
vad man ville spela, men man såg till att publiken fick det prat mellan låtarna 
som den gillade. I duon var pratet också viktigt, men där försökte man medvetet 
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hitta fram till den repertoar som den aktuella publiken uppskattade. En förutsätt-
ning var dock fortfarande att det skulle röra sig om musik de själva tyckte om. 
Det har inte framkommit att något aktivt försäljningsarbete förekom för vare sig 
J.P. Nyströms eller duon. Det tycks mest ha fungerat så att man skulle nå nya 
köpare genom de spelningar man hade. Det fanns också en grupp köpare som 
regelbundet kom igen och köpte konserter. En del saker hade tillkommit genom 
en lycklig slump. Det betydelsefulla samarbetet med Cullbergbaletten kan stå 
som det främsta exemplet. 
 
Det var enbart för en folkmusikfestival som J.P. Nyströms till en del hade fin-
ansiering genom anslagsgivare och sponsorer. Inget har framkommit som pekat 
på att festivalsprojektet anpassats efter anslagsgivares eller sponsorers önske-
mål. Ess och J.P. Nyströms skulle knappast ha fått sitt spelande att fungera i den 
omfattning det gjorde utan välvilliga arbetsgivare. Om dessa arbetsgivare fått 
något i utbyte för sin indirekta sponsring är oklart.  
 
När man i J.P. Nyströms avgjorde vilka spelningar man skulle ta var det enligt 
Ess inte strikt ekonomiska faktorer som avgjorde. Satsningen på folkmusikfest-
ivalen var inte heller ekonomiskt motiverad. Fem vanliga spelningar skulle ha 
gett mer, men festivalen genomfördes därför att det var roligt. Såväl Ess som 
hans musicerande kollegor betonade genomgående lusten och glädjen i det man 
gjorde. Svagheten för applåder och andra tecken på uppskattning kom också 
fram. Pengar sågs som något av underordnad betydelse. Den nämnda glädjen av-
såg själva spelandet, men man såg också positivt på att resa på turnéer med bra 
boende och bra mat. Det är rimligt att tänka sig att turnéerna kunde erbjuda en 
viss tid för rekreation vid sidan av spelandet. Samma sak gällde förmodligen de 
studieresor som gjordes inom ramen för Diversekultur. 
 
Eftersom Ess och de han spelade tillsammans med inte ägnade sig åt konstnärlig 
produktion på heltid begränsade de civila arbetena möjligheterna att ta spelning-
ar. Att Ess var engagerad i så många olika verksamheter ledde till att den, på 
grund av arbetet, redan begränsade tiden snabbt blev intecknad och kollisioner 
mellan olika verksamheter inträffade. Han ville som renässansmänniskorna hålla 
på med en mängd olika saker. Problemet var att han, enligt egen utsago, var dål-
ig på att prioritera. Det var också främst tidsaspekten som gjorde att Ess slutat 
spela i orkesterföreningen. Den främsta anledningen till att tidsbristen uppstod 
var att Ess hade ett civilt heltidsarbete. När han var yngre hade han känt ett mor-
aliskt tryck av att ha ”ett riktigt jobb”, men nu var försörjningsaspekten det som 
avgjorde. Att redan ha försörjningen tryggad gav honom en frihet att välja vad 
han skulle göra som konstnär. 
 
I de konstnärliga verksamheter som Ess var inblandad var de fasta kostnaderna 
obetydliga. Av de rörliga kostnaderna var turnékostnaderna den klart största 
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posten. Något intresse för att sänka dessa kostnader har inte framkommit. Man 
ville bo och äta bra när man var ute. Att bokutgivning och författarskap inte var 
lönsamma för Ess har framgått tydligt. Någon tanke på att upphöra med de verk-
samheterna hade dock inte Ess. Författarskapet kostade obetydligt men tog åt-
skilligt av Ess knappa tid. Han såg emellertid detta sitt berättande som viktigt. 
När det gäller förlusterna för bokutgivningen kan konstateras att dessa minskade 
den skattepliktiga vinsten i Diversekultur; den verkliga kostnaden för bokutgiv-
ningen reducerades med andra ord en hel del eftersom den kunde finansieras 
med obeskattade överskott från duons spelningar. 
 
För J.P. Nyströms var dessutom de skilda bostadsorterna något som begränsade 
möjligheterna att ta spelningar. Att ha civila arbeten var dock inte bara begräns-
ande. Det gjorde det möjligt att avstå från spelningar som inte sågs som önsk-
värda. Det blev exempelvis lättare att stå emot prutningsförsök, när man inte var 
beroende av att dra in pengar för uppehället. I duon hade man löst det så att man 
i behjärtansvärda fall hellre spelade gratis än att man accepterade en prutning. 
 
Enligt en av medlemmarna i J.P. Nyströms skulle mer pengar resultera i att de 
kunde spela mer och kanske göra fler skivor. Om verksamheten hade varit mer 
lönande skulle de förmodligen ha arbetat med spelandet på heltid. Han trodde att 
detta skulle ha resulterat i större repertoar och konstnärlig utveckling. Men vark-
en marknadsföring eller glidning mot en mer kommersiell genre framstod som 
tänkbara vägar. Som det var hade emellertid gruppen kunnat göra det mesta av 
det man velat. Med mindre resurser trodde han att man inte skulle ha kunnat 
spela lika mycket. Samtidigt menade han att man skulle lösa problemet med de 
stora kvarskatterna från 1999 genom att spela mer. Dessa varandra motstridiga 
uppgifter kan eventuellt få sin förklaring i att långa turnéer till andra länder var 
mer roliga och utvecklande än inkomstbringande. 
 
Att Ess och hans musikkollegor hade civila arbeten kunde som nämnts innebära 
fördelar. Den viktigaste var att de hade försörjningen tryggad. Detta i kombina-
tion med att man i stort sett inte hade några fasta kostnader gav en påtaglig frihet 
att välja hur man ville spela. Den kvarskatt som medlemmarna i J.P. Nyströms 
hade att betala under år 2001 begränsade dock i viss mån denna frihet. För att 
kunna betala kvarskatten var man tvungen att spela in så mycket att det blev ett 
överskott efter skatt på 50 000 kronor per person. Trots detta krav på lönsamhet 
framkom dock inget som tydde på att man avsåg att försöka sänka kostnaderna. 
Man avsåg istället att lösa problemet genom att spela mer och därigenom få en 
intäktsökning. Att under året helt avstå från egna uttag för konsumtion tycktes 
också vara aktuellt. 
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6.4.4 Slutsatser från fall D 
 
Ess spelade inte musik utifrån direkta publik- eller arrangörsönskemål. Det skul-
le vara musik som han själv tyckte om. Däremot strävade han alltid efter att 
publiken skulle bli nöjd med vad den fick höra. I duon anpassades dessutom re-
pertoaren efter stämningen i publiken. En av de saker som skulle få publiken 
positivt inställd var pratet mellan låtarna. Det var definitivt en fråga om anpass-
ning till vad man trodde publiken ville höra av det som duon var beredd att 
spela. Det framstår som naturligt eftersom syftet främst var att underhålla. Själv-
klart är också underhållning ett publikmotiv som återfinns i referensramen (s 
140). Kanske kan dock även ett emotionellt och ett estetiskt utbyte tänkas, men 
detta framgår inte explicit av fallet. 
 
Ess ville att det skulle vara enkelt för arrangörer och köpare. Dessa skulle ex-
empelvis få ett pris där allt ingick och där arrangören skulle slippa ta arbetsgiv-
aransvar. Ess utgångspunkt att alla spelningar skulle resultera i två nya borde 
rimligen leda till bra spelningar och vara gynnsam för den som köpt en spelning. 
Åtminstone när J.P. Nyströms spelade i norra Sverige hade man goda publiksiff-
ror vilket måste vara positivt för den som arrangerade. Referensramens arrang-
örsönskemål (s 140) om stor publik tycktes kunna infrias åtminstone när J.P. 
Nyströms spelade i norra Sverige. När företagen köpte duons spelningar handla-
de det inte om publikstorlek utan om att den inbjudna publiken skulle bli nöjd. 
Referensramens uppgifter om lågt pris och hjälp med promotion har inte kommit 
till uttryck i fallet. 
 
Det enda samhälleliga anslag som Ess under år 2000 var delaktig i var det som 
avsåg J.P. Nyströms folkmusikfestival i Luleå. Politikerna fick ett välbesökt 
evenemang i utbyte. Att det gruppen spelade främst var norrbottnisk folkmusik 
kan eventuellt ha påverkat någon politiker positivt. Kopplas detta till referens-
ramen (s 141) är det främst tre punkter som är aktuella: positiva effekter för 
affärslivet, regional identitet och möjliggörande av önskvärda projekt.  
 
Den direkta sponsringen var för Ess av liten betydelse. Detta förhållande ligger i 
linje med referensramens uppgifter (s 142). Detsamma gäller motivet för att ta 
emot bidrag från sponsorer. Det var fråga om att finansiera verksamhet utöver 
basverksamheten, i fallet en folkmusikfestival. Ess tycktes inte ha någon klar 
bild av vad sponsorer kunde få ut av sitt stöd. Att folkmusik skulle stärka ett 
företags image trodde han inte. Möjligen kunde ett personligt intresse vara en 
förklaring. Något motiv för den indirekta sponsringen från Ess arbetsgivare har 
inte framkommit. 
 
Den fjärde marknaden i referensramen är personalen. Någon personal i egentlig 
bemärkelse fanns inte det här fallet. Såväl Ess själv som de personer han verk-



6 Konst och marknad - Diskussion av fall D: Ess – musiker och författare 

 287

ade tillsammans med hade dock någon form av motiv för sin medverkan. Över-
ensstämmelsen med referensramens uppgifter om personalens önskemål om ut-
byte av arbetsinsatserna (s 142) var god. Befordransmöjligheterna saknades 
dock, och någon uttalad arbetsledning kan inte sägas ha existerat. Det ekonom-
iska utbytet är enligt referensramen inte av någon helt avgörande betydelse. I 
fallet tycktes pengar rent av vara av underordnad betydelse även om jag ser det 
som att ekonomiska förhållanden påverkade valet att inte arbeta med konstnärlig 
produktion på heltid. Av referensramen (s 142) har också framkommit att det för 
många konstnärer inte är möjligt att försörja sig på enbart konstnärligt arbete. 
Av fallet framgick dock att det åtminstone tidvis varit möjligt för Ess och de 
andra att leva på det man producerade. Men kanske oroades de av att de som 
heltidsarbetande musiker skulle tvingas acceptera uppdrag som de egentligen 
inte gillade. De civila arbetena gav med andra ord en viss konstnärlig frihet. En 
form av ekonomiskt utbyte var ändå de skattefria förmåner som utgick i sam-
band med turnéer. De fick äta och bo bra och samtidigt se sig om i världen. För 
Ess blev det också möjligt att ge ut böcker utan oroas för att han skulle få eko-
nomiska problem. Han visste rent av att han skulle förlora pengar, men detta 
gick att finansiera med inkomsterna från duons spelningar. Att Ess ibland spela-
de utan att ta betalt eller att han lät någon använda hans texter gratis kan också 
sägas åskådliggöra pengarnas relativt underordnade roll. 
 
Den viktigaste faktorn för Ess och de andra var i alla fall glädjen i det de gjorde. 
De hade helt enkelt roligt. Det kändes också bra för dem att få göra något som 
andra uppskattade och sedan få erkänsla för detta i form av exempelvis applåder. 
Hos Ess och de andra kan inte den personliga utvecklingen sägas komma ur ett 
icke marknadsorienterat experimenterande (Jämför Adizes, 1975!). Det är snar-
are så att den musikaliska utvecklingen är ett resultat av regelbundet spelande. 
 
För Ess handlade konstnärlig utveckling om att kunna spela litet bättre i morgon 
än vad han gjorde idag. Att tala om konstnärlig utveckling inom folkmusiken 
såg han som något paradoxalt eftersom upprepningen var en så väsentlig kom-
ponent på det området. Även inom den klassiska musiken fanns upprepningen 
med som en väsentlig komponent. För den som spelade sådan musik var ett pro-
blem att man alltid blev jämförd med de allra bästa på området. Det slapp Ess 
och de andra i J.P. Nyströms eftersom de ofta var ensamma om att spela en del 
låtar. Om man kopplar Ess musikaliska verksamhet till DiMaggios kvalitetsbe-
grepp (s 144) synes det innovativa vara av underordnad betydelse. Kanske kun-
de det sceniska framförandet av vissa låtar ses som innovativt, men i grunden 
låg traditionen. Av fallet har framgått att Ess såg den klassiska musiken som 
svår och tekniskt krävande. Han hade själv, av främst tidsskäl, slutat spela i ork-
esterföreningen. Utifrån Ess bedömning kunde man möjligen hävda att svårig-
hetsnivån var lägre i folkmusiken. När det handlade om produktionens fulländ-
ning hade knappast scenografi eller kostymering någon relevans. Virtuositet kan 
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definitivt vara betydelsefull inom folkmusiken, men detta var inget som direkt 
betonades i fallet. DiMaggios kvalitetsbegrepp förefaller inte relevant när man 
diskuterar de verksamheter som Ess var inblandad i. När Ess själv talade om 
konstnärlighet som att det handlade om att berätta en historia, som på något sätt 
skulle påverka en annan människa, blev det något helt annat än det som teorin 
sade. Hänsynen till omgivningen såg Ess själv som ett problem: det handlade 
ibland mer om att vara till lags än att brinna av en inre eld. En intressant syn-
punkt på Ess konstnärliga verksamhet kom från hans kompanjon i Diversekultur 
när han ifrågasatte om de var fria konstnärer eftersom de inte hade sin försörj-
ning från konsten utan bara gjort det de själva tyckte var roligt.  
 
Ess syn på konstnärlighet var onekligen vittomfattande och det är svårt att tänka 
sig att han i den konstnärliga verksamheten inte alls skulle få utrymme för ett 
historieberättande i vidsträckt mening. Man kan dock möjligen tänka sig att han 
inte fick göra precis det han ville. Huruvida detta då skulle vara en konflikt 
mellan konstens krav och marknaden eller en konflikt mellan två delmarknader 
(publik och personal) är vanskligt att uttala sig om. Det finns hursomhelst inget 
som tyder på att vare sig publik eller arrangörer skulle ha pressat Ess att spela 
något han inte ville. Visserligen var det viktigt för Ess och hans kollegor att 
publiken var så nöjd att de för sina insatser, och det kan självfallet tänkas ha på-
verkat spelandet i någon mån, fick uppskattning i form av applåder. Samhälle-
liga anslagsgivare och sponsorer var endast av betydelse för en folkmusikfesti-
val och påverkade knappast vad Ess själv var med och spelade på festivalen. Av 
referensramen (s 144) framgick att det kunde ses som suspekt att tjäna publik-
smaken, men att detta var acceptabelt om syftet var att finansiera ett friare 
konstskapande. Enligt Ess själv skulle det dock inte föreligga någon konflikt 
mellan konstens krav och marknaden utan närmast en överensstämmelse efter-
som han och de andra kunde spela det de själva gillade. Men när någon spelar 
det publiken gillar skulle det enligt Martorella (1977) leda till en standardiserad 
repertoar med fler föreställningar av färre produktioner. Så var det väl också i 
det här fallet där repertoaren var relativt konstant. Ess finansierade sitt uppehälle 
med ett civilt arbete, och det var i så fall närmast detta som möjliggjorde det 
konstskapande han nu ägnade sig åt. Till en del kan duons spelningar sägas ha 
möjliggjort en olönsam bokutgivning, men utan det civila arbetet hade det 
knappast varit möjligt.  
 
Man kan knappast hävda att Ess är påtagligt ekonomiskt beroende av vare sig 
publik, arrangörer, anslagsgivare eller sponsorer. De negativa konsekvenser som 
enligt referensramen kan uppstå av ett sådant beroende förelåg alltså inte i de 
verksamheter där Ess var med. Hans skepsis mot sponsring skulle dock kunna 
kopplas till referensramens uppgifter om fundraising som tidsödande och kost-
nadskrävande (s 145). Ess beroende av en välvillig arbetsgivare i samband med 
ledigheter av olika slag kan också ses som en form av sponsring, men inte heller 



6 Konst och marknad - Diskussion av fall D: Ess – musiker och författare 

 289

där tycks referensramens riskbild vara aktuell. Men rimligen kan det här jäm-
ställas med beroendet av en enskild finansiär. 
 
Det är svårt att fullt ut jämställa Ess med en organisation med anställda, men 
han drev i alla fall två handelsbolag tillsammans med andra. Det har inte visat 
sig några exempel på att rent privata mål påverkat den aktuella konstnärlig pro-
duktionen. Man tycktes ha stor samstämmighet i det man gjorde. Synen på 
pengar som något mindre väsentligt verkade vara gemensam och alla de som 
deltog i Ess konstnärliga produktion hade försörjningen tryggad genom civila 
arbeten. I J.P Nyströms talade man om sig själva som en familjelik grupp. Att 
det skulle vara roligt, och också var roligt, verkar ha varit av avgörande betyd-
else för de medverkande. Det var knappast aktuellt med någon nyrekrytering av 
musiker och av administrationen sköter gruppmedlemmarna allt utom bokför-
ingen själva. Referensramens uppgift om de fria gruppernas rekryteringssvårig-
heter på grund av oförmåga att betala tillräckliga löner (s 146) saknar relevans i 
det här fallet. 
 
Några tydliga tecken på att Baumol och Bowens (1966) tes om ett växande gap 
mellan kostnader och intäkter inom performing arts skulle vara ett reellt problem 
har inte framkommit i fall D. Kanske beror detta på att alla medverkande hade 
sin försörjning genom civila arbeten och därför inte var beroende av att kontinu-
erligt få en ersättning som det gick att leva på. Det civila arbetet kan med andra 
ord ses som ett sätt att överbrygga ett eventuellt Baumol och Bowenskt gap. J.P. 
Nyströms hade annars relativt nyligen lyckats leva på sin musik under ett helt år 
utan några dramatiska svårigheter. Någon strävan efter kostnadssänkningar av 
de slag som framkommit i referensramen (s 146) har inte konstaterats i fallet. 
Vikten av god standard på instrumenten och bra boende och mat under turnéerna 
betonades däremot. Intressanta studieresor och representation med för verksam-
heten viktiga personer sågs som angelägnare än ekonomiskt överskott. Det före-
faller rimligt att hävda att tiden var en allvarligare restriktion än pengar i fall D. 
Att medlemmarna i J.P. Nyströms bodde geografiskt spridda var en annan re-
striktion som försvårade. Båda dessa förhållanden medverkade till att försvåra 
repetitionsarbetet och förnyelsen av repertoaren samt begränsade de perioder då 
J.P. Nyströms kunde ta spelningar. Tiden var också den främsta orsaken till att 
Ess slutat att spela med orkesterföreningen och att han hade svårigheter att bland 
annat avsluta sitt romanprojekt. Enligt Ess kompanjon i Diversekultur skulle tid-
en också ha varit en förklaring till bristerna i marknadsföringen av en utgiven 
bok. I det fallet föreföll dock ingen av bolagsmännen ha något intresse för den 
verksamheten, men tidsbristen kan förvisso ha bidragit. 
 
Under år 2001 skulle medlemmarna i J.P. Nyströms betala en stor kvarskatt och 
genom detta hamnade de i en situation där det var viktigare än förut att få ett 
överskott. För att få in pengar till skatten tycktes man dock ha tänkt sig att öka 
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intäkterna genom att spela mer istället för att sänka kostnaderna. I referensramen 
(s 146) nämns möjligheten till kostnadssänkningar genom att låta bli att spela. 
Någon sådan kostnadssänkning skulle inte uppnås vare sig i J.P. Nyströms eller i 
duon eftersom kostnadsstrukturen var en helt annan än för institutionsteatern. 
 
 
6.5 En jämförelse av fallen 
 
6.5.1 Marknadsförväntningar 
 
Publik och arrangörer 
 
I alla fyra fallen fanns någon form av beroende av att publiken kom. Kortsiktigt 
var det dock inte viktigt att den kom annat än i fall C (Luleå Orkesterförening). I 
de övriga spelade man normalt inte på biljettintäkterna utan sålde framföranden 
till arrangörer av olika slag. Långsiktigt föreföll man dock vara klar över att 
publik i längden var en förutsättning för att någon skulle vilja arrangera. Vet-
skapen om att också såväl samhälleligt stöd som bidrag från sponsorer förutsatte 
en viss publikvolym framgick tydligast hos orkesterföreningen.  
 
Gemensamt för de fyra fallen var att publiken hade ytterligt små möjligheter att 
påverka vad som skulle produceras. Trots det fanns en vilja att nå en stor publik. 
Samspelet med publiken sågs som väsentligt, och att publiken behövdes för att 
motivera producenten framgick särskilt tydligt i fall B och D. I de båda teater-
grupperna fanns en vilja att nå ut med något man själv upplevde som väsentligt. 
I orkesterföreningen sågs publikönskemål ofta som mindre konstnärligt intress-
anta, men trots detta var man mån om att ge publiken något bra. I fall D spelades 
musik som musikerna själva gillade. Detta kombinerades dock med en vilja att 
tillfredsställa publiken så väl att varje spelning skulle resultera i två nya. 
 
I inget av fallen visste man speciellt mycket om sin publik. I Scratch ville man 
nå en teaterovan publik med något den inte visste att den ville ha. Av fallet 
framgick att man gjorde sina produktioner utifrån den målgrupp som var aktuell. 
Några mer ingående kunskaper om målgruppen hade man dock inte. I Krokodil-
brottarna förundrades man över att publiken blev så liten. Man tycktes inte se 
något samband mellan publikstorlek och att man sade sig ha valt bort den tradi-
tionella teaterpubliken samtidigt som man spelade smal och innovativ teater. Till 
en del såg man i gruppen det publika misslyckandet som en följd av att namnet 
Krokodilbrottarna inte var tillräckligt känt eller att affischerna var fel utformade. 
Förmodligen var det orkesterföreningen som bäst visste hur publiken såg ut, 
men samtidigt visste man inte speciellt mycket om varför publiken kom eller 
inte kom. Man tycktes ändå ha funderat över de sociala faktorernas betydelse. I 
fall D fanns en grov idé om hur J.P. Nyströms publik såg ut i olika delar av land-
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et. I duon försökte man inför varje spelning få en uppfattning om vilka man 
skulle spela för, men man spelade fortfarande endast sådan musik man själv gill-
ade. 
 
Scratch föreföll lägga ner stor möda på att få en god relation till arrangörerna. 
En arrangör skulle alltid veta att det var lätt att arbeta med Scratch. Däremot 
tycktes man inte ta fram produktioner utifrån direkta beställarönskemål. Man 
gjorde dock inte produktioner utan att tro att det skulle finnas köpare. I Kroko-
dilbrottarna handlade det mest om besvikelse över arrangörernas uteblivna köp 
vilka åtminstone delvis skylldes på dessa arrangörers konservativa teatersyn. I 
fall D fanns en medvetenhet om att det var viktigt att vårda sina kunder. En del 
av dem bjöds till och med på en bättre middag en gång om året. 
 
 
De samhälleliga anslagsgivarna 
 
Inom Scratch bemödade man sig om att upprätthålla en god relation till politik-
erna. Förmodligen såg politikerna positivt på gruppens uttalade ambition att nå 
teaterovan publik. Även andra saker i gruppens konstnärliga manifest i låg i linje 
med vad man ville ha från politiskt håll. Från Krokodilbrottarna sida togs inga 
personliga kontakter med anslagsgivarna. Den konstnärlige ledaren menade att 
de visste vem han var men att de inte i detalj brydde sig om vad gruppen gjorde. 
Orkesterföreningen föreföll ha en god relation till anslagsgivarna. Att man fick 
bidrag berodde dels på den konstnärliga produktionen, dels på att man gjorde en 
pedagogisk insats för de unga musikerna och kompetensutvecklade de kommun-
ala musiklärarna. Ess hade under den tid studien omfattade endast bidrag till en 
folkmusikfestival. 
 
 
Sponsorer och välgörare 
 
Det var i princip endast orkesterföreningen som hade några bidrag från sponsor-
er av betydelse. Där framhöll man att sponsorerna gärna ville förknippas med en 
symfoniorkester. De övriga menade, och det framstår som tämligen klarsynt, att 
deras normala verksamhet inte var sådan att den kunde intressera sponsorer. För 
specialverksamheter som sommarteater eller en musikfestival kunde det trots allt 
tänkas att sponsring var en möjlig finansieringsväg. Det framgick också att man 
i fall A, B och D ogillade att behöva ta kontakter med sponsorer. 
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Personal och oavlönad arbetskraft 
 
Under den tid som min studie omfattade var det endast i Scratch som det fanns 
heltidsanställda. Personalens anställningar avbröts dock av långa stämplings-
perioder då man arbetade utan att få lön. Den ekonomiska ersättningen för de 
anställda blev i praktiken tämligen skral, men den gick trots allt att leva på. Ett 
extra bekymmer var det stora negativa kapitalet som innebar ett latent hot mot 
de anställdas privatekonomier eftersom merparten av dem hade gjort ett borg-
ensåtagande för ett större banklån som tagits för att rädda teatern. 
 
Den konstnärlige ledaren i Krokodilbrottarna hade från början räknat med att 
kunna få en del av sin försörjning från gruppens verksamhet. Så hade det dock 
knappast blivit så här långt. Ursprungligen fanns en tanke på ett system med en 
administrativ kärna och att övrig personal skulle projektanställas. I praktiken 
lyckades man inte långsiktigt finansiera denna kärna utan den konstnärlige led-
aren blev ensam kvar och fick vid sidan av manusförfattande, eget deltagande i 
produktionerna och sina andra uppdrag försöka sälja de föreställningar som pro-
ducerades. Det ekonomiska utbytet av att medverka i Krokodilbrottarna var be-
gränsat. Systemet med att de medverkande endast fick betalt för de fåtaliga före-
ställningarna och alltså inte för repetitionerna gav en låg timersättning. Det var 
egentligen bara en tvåmannaföreställning som hade spelats så mycket att det 
blev några pengar. Möjligen kunde den konstnärlige ledarens ersättning för 
manus och musik ha blivit av betydelse, men det dåliga ekonomiska utfallet 
hade begränsat möjligheten att få ut sådan ersättning. Istället hade han några 
gånger tvingats att göra kapitaltillskott från sina andra verksamheter.  
 
I orkesterföreningen var det endast några proffsmusiker i orkestern som fick be-
talt för sin medverkan. Musiklärarna kunde till en del räkna sin medverkan som 
arbetstid hos kommunen. Musikstuderande fick ett mindre bidrag från förening-
en. Dessutom hade dirigent och solister ekonomisk ersättning. Det rörde sig 
dock om relativt blygsamma belopp.  
 
I fallen A, B och C bedrevs produktionen inom ramen för ideella föreningar. I 
fall D var Ess delägare i två handelsbolag där merparten av hans konstnärliga 
verksamhet redovisades. I de verksamheter där Ess medverkade tog man norm-
alt betalt, men det förkom också att man spelade gratis. Skrivandet gav överhuv-
udtaget mager ekonomisk utdelning. För Ess framstod dock inte inkomsterna 
som speciellt viktiga eftersom han hade försörjningen tryggad genom sitt civila 
arbete. Överskottet av de många spelningarna var också begränsat eftersom inte 
minst turnékostnaderna var betydande.  
 
Det var rimligen annat än ekonomi som höll kvar människorna i den verksamhet 
som bedrevs i de fyra fallen. I Scratch var det kanske främst en fråga om frihet 
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och omväxling i arbetet tillsammans med förhållandet att man fick göra utveck-
lande saker som det inte var säkert att man skulle ha anförtrotts på andra arbets-
platser. Särskilt för verksamhetsledaren var det viktigt att få genomföra sina 
konstnärliga idéer och bli konstnärligt respekterad. För dem som var med i Kro-
kodilbrottarnas produktioner syntes det vara viktigt att få vara med i något som 
upplevdes som bra, nytt och experimentellt. Den egna glädjen och det egna lär-
andet betonades också. För den konstnärlige ledaren blev Krokodilbrottarna en 
väg till framförandet av egna manus och egen musik. I orkesterföreningen be-
tonades glädjen i det man gjorde. Lärandet och den egna kompetensen nämndes 
också. För en del bottnade engagemanget i att deras barn spelade i orkestern. Ess 
motiverade sitt konstnärskap med att han ville berätta en historia. Musiken var 
hans livselixir och han tycktes få bekräftelse i applåderna. Precis som i fall B 
och C tycktes för Ess och kretsen kring honom glädjen i musicerandet vara det 
centrala. Musiken hade i fall D också givit tillfällen till resor till många länder. 
Det har framgått att det var betydelsefullt för Ess och hans medmusiker att bo 
och äta bra när de var ute och spelade. Här föreligger en klar skillnad gentemot 
de två teatergrupperna där turnéerna framstod som mest slitsamma. Till en del 
kunde inkomsterna från spelningarna finansiera intressanta studieresor och olön-
sam bokutgivning. 
 
 
6.5.2 Konstnärliga överväganden 
 
När det gäller de konstnärliga övervägandena såg det litet olika ut i de fyra fall-
en. Hos Scratch fanns en blandning av politisk och konstnärlig positionering. I 
det konstnärliga betonades det kollektiva skapandet och den enkla, avskalade 
teatern för en liten och homogen publik i en intim lokal. Hos Krokodilbrottarna 
framhöll den konstnärlige ledaren att man hade en hög konstnärlig ambitions-
nivå. Gruppens föreställningar hade, i motsats till vad som kännetecknade 
Scratch, i allmänhet utmärkts av ett större format med många medverkande. Den 
minimalistiska scenografin hade man dock gemensam med Scratch. Krokodil-
brottarna positionerade sig mot avantgarde och multikonstnärlighet medan 
Scratch hade en mer folklig framtoning. Orkesterföreningen med sin symfoniska 
musik tillhörde däremot mer påtagligt den finkulturella sfären. Den mer lättill-
gängliga äldre musiken föreföll ha setts som mindre konstnärligt intressant än 
nyare musik. I orkesterföreningen sågs vidare stora verk med körer, många och 
kvalificerade solister och en allmän ökning av orkesterstorleken som ett tecken 
på god konstnärlig kvalitet. För Ess var konstnärlig utveckling att öka sin spel-
skicklighet. En av Ess kollegor menade att en mer lönande verksamhet skulle ha 
möjliggjort spelande på heltid. Detta skulle ha resulterat i större repertoar och i 
att deras grupp hade kunnat utvecklas konstnärligt. En annan person i kretsen 
kring Ess ifrågasatte om han och Ess var konstnärer eftersom de inte hade sin 
försörjning från konsten utan bara gjort vad de själva tyckt vara roligt. 
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6.5.3 Att förhålla sig till marknaden 
 
Scratch var i en annan situation än vad som gällde i de andra fallen: man var 
tvungen att få ihop till de medverkandes försörjning. Det var förmodligen nöd-
vändigt att se satsningen på konferens- och utbildningsteatern i ljuset av detta. 
Den verksamheten öppnade dock inte för vad som helst: reklam och ren under-
hållning ville man till exempel inte göra. Hittills hade man dock inte haft anled-
ning att tacka nej till något uppdrag. Av konstnärliga orsaker ville Scratch spela 
för homogena grupper, men till en del var detta inte möjligt på grund av beställ-
arnas önskemål om bredare målgrupper. Scratch hade en mycket ansträngd eko-
nomi med ett i relation till verksamhetens omfattning stort negativt eget kapital. 
För att sänka sina kostnader hade gruppen bestämt sig för att sluta producera för 
vuxenmarknaden. Ett annat sätt att få ned kostnaderna var att använda egenpro-
ducerat material. Det har inte fullt ut gått att klarlägga i vilken utsträckning enk-
elheten hos Scratch enbart var ett resultat av konstnärliga utgångspunkter eller 
en följd av den knappa ekonomiska verklighet man levde under. Att begränsa 
antalet medverkande i pjäserna, som dessutom skrevs internt inom gruppen, 
sänkte kostnaderna påtagligt. Att gå över till en mindre turnébil och en mindre 
lokal var andra kostnadssänkande åtgärder. Det mest påtagliga var dock de långa 
permitteringsperioderna då personalen arbetade ideellt. Att vara systematiskt sen 
med att betala räkningar löste kortfristigt en del problem. På samma sätt funger-
ade förskotterade anslag från landstinget. För att förbättra den ekonomiska situa-
tionen hade man också försökt öka intäktssidan genom att arbeta för att få till 
stånd ett treårsavtal med den egna kommunen. Säljarbetet uppgavs fungera bra, 
men likväl sålde man inte så mycket som man borde för att utnyttja sin kapac-
itet. Konferens- och utbildningsteatern tycktes man överhuvudtaget inte sälja 
aktivt. En förbättrad marknadsföring skulle dock vara på gång bara man fick 
mer pengar. Det tycktes med andra ord som om man inte fullt ut såg sambandet 
mellan marknadsföring och högre intäkter. Hur en förbättrad ekonomisk situa-
tion skulle påverka Scratch var inte helt entydigt. Man efterlyste ett utrymme för 
konstnärligt experimenterande och kompetensutveckling, men det som framstod 
som viktigast i fall A var ändå det delmarknaden personal önskade: högre lön 
och bättre arbetsförhållanden.  
 
Krokodilbrottarna var i en helt annan situation än Scratch. Man hade på grund 
av den extrema tillämpningen av projektanställningar, mycket låga fasta kost-
nader. Sedan kvinnorna i ledningsgruppen övergått till andra verksamheter var 
inte längre någon för sin försörjning beroende av det Krokodilbrottarna gjorde. 
En konsekvens av detta blev att det inte var nödvändigt att producera om man 
saknade fullgott material. Den konstnärlige ledaren hade sagt att det var otänk-
bart att göra saker på beställning och man tycktes inte ens ha funderat över möj-
ligheterna till försäljning när man bestämde vad som skulle spelas. När man en-
gagerade sig i en musikfestival var detta dock inte konstnärligt motiverat utan 



6 Konst och marknad – En jämförelse mellan fallen 

 295

hade enbart tillkommit för att man skulle få in pengar för att trygga lednings-
gruppens existens. Till bilden hörde också att Krokodilbrottarna hade klarat sig 
med sin mycket måttliga försäljning på grund av att den konstnärlige ledaren ha-
de skjutit till pengar som han tjänat på att skriva för en teveserie. Om den eko-
nomiska situationen blev sämre framöver övervägde den konstnärlige ledaren att 
gå från de stora uppsättningarna och istället göra produktioner i mindre format 
som då skulle bli möjliga att sälja till lägre pris. I det avseendet skulle man då 
hamna i ungefär samma belägenhet som Scratch. Kostnaderna för scenografin 
gick inte att sänka så mycket eftersom de redan var låga. Precis som för Scratch 
motiverades den enkla scenografin åtminstone delvis av konstnärliga orsaker. 
När den konstnärlige ledaren däremot funderade över om man helt skulle tving-
as gå ifrån att betala de medverkande var det något som var diametralt annor-
lunda än i Scratch. För Krokodilbrottarna var det dock viktigt att man kunde 
fortsätta med att göra nya saker och att det konstnärliga inte drabbades. En så-
dan risk förelåg definitivt om tiden för manusskrivande skulle drabbas av en 
nedkortning. Den konstnärlige ledaren menade att detta också hade hänt i sam-
band med gruppens senaste produktion. Bristerna upplevdes dock inte som så al-
armerande att man inte kunde stå för produktionen. Annars var uppfattningen att 
det var bättre att inget göra än att gå ut med något halvdant. Något sådant skulle 
knappast ha varit möjligt i en grupp som var beroende av verksamheten för sin 
försörjning. En av kvinnorna i ledningsgruppen talade om att man kunde bli 
tvungen att ta lån, vilket man gjort i Scratch eller arbeta med annat vid sidan om 
för det fall det konstnärliga resultatet var i fara. Eftersom man med mer pengar 
gärna skulle ha satsat på fler professionella medverkande torde detta ha varit 
något som fått stå tillbaka på grund av ekonomin. Precis som i fallet Scratch 
tycktes man ha sparat på bilstandarden och satsat otillräckligt på marknadsför-
ing. 
 
Inte heller i orkesterföreningen var de medverkande för sin försörjning beroende 
av inkomsterna därifrån. Delmarknaden personal och oavlönad arbetskraft kräv-
de som redan nämnts andra saker än pengar - glädje och personlig utveckling 
var kanske de viktigaste. Däremot var publiken på ett helt annat sätt än i de 
andra fallen direkt ekonomiskt betydelsefull för föreningen. Förklaringen till 
detta var att föreningen själv arrangerade sina konserter. Trots detta ekonomiska 
beroende och en önskan om att publiken skulle tycka om det man spelade tyckt-
es man inte beakta publikönskemål när repertoaren bestämdes. Det betydde att 
man snarare fattade någon form av konstnärligt beslut kombinerat med ett hän-
synstagande till vad som var möjligt med de personella resurser som orkestern 
disponerade. Mot såväl anslagsgivare som sponsorer framhöll orkesterförening-
en tydligt vad man lämnade i utbyte. Bidrag från sponsorer av någon större be-
tydenhet förekom inte i de övriga fallen – om man bortser från en indirekt 
sponsring i form av arbetsgivarnas välvilliga inställning till tjänstledigheter i fall 
D. Vad gällde kontakter med anslagsgivare förekom sådana också hos Scratch. 
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Någon styrning från anslagsgivare och sponsorer eller något hänsynstagande till 
dessas förmodade preferenser tycktes inte ha förekommit. I likhet med Kroko-
dilbrottarna hade orkesterföreningen inga egentliga fasta kostnader och kunde 
därför låta bli att spela om intäkterna skulle minska. Detta kunde ske genom att 
antingen minska antalet konserter eller antalet produktioner. Som mindre at-
traktiva framstod direkt kvalitetssänkande åtgärder. Det kunde vara att orkestern 
fick nöja sig med färre eller mindre etablerade solister, men det kunde också 
vara frågan om en minskning av orkesterstorleken. Minskningen av orkesterstor-
leken skulle vara en åtgärd av samma slag som Scratch och Krokodilbrottarna 
hade tvingats eller var på väg att tvingas till. Om orkestern istället skulle få mer 
pengar att röra sig med var det olika kvalitetshöjande åtgärder som var aktuella. 
Ekonomin föreföll vara under kontroll i orkesterföreningen, även om en inter-
vjuad dirigent menade att han helst inte ville tänka på pengar. Han tycktes dock 
ha en intuitiv uppfattning om vilka budgetramar som gällde. Av fallen var det 
endast orkesterföreningen där man tycktes ha en mer genomtänkt syn på vad 
marknadsföring skulle åstadkomma. Visserligen hölls produktutformningen 
utanför, men i övrigt var man till exempel helt klar över att kostnaderna för 
marknadsföringen inte fick överstiga de intäkter som den kunde generera. 
 
Ess inkomster av den musikaliska verksamheten kom från de företag och organ-
isationer som arrangerade konserter. Publikberoendet var som i fall A och B av 
mer indirekt karaktär – acceptabla publiksiffror var en förutsättning för att någ-
on skulle köpa konserter. Lika litet som i de övriga fallen planerades konserterna 
utifrån vad publiken kunde tänkas vilja höra, men ändå var Ess och hans kolleg-
or påtagligt intresserade av att publiken skulle vara nöjd. Det innebar dock ald-
rig att man spelade något som man inte själv gillade. Men samtidigt är det rim-
ligt att anta att man inte spelade sådant som publiken kunde tänkas ogilla – och 
definitivt borde man inte spela sådant som man visste att publiken ogillade. Den 
provokationslust som framkom hos Krokodilbrottarna, och i viss mån hos 
Scratch, var med andra ord inte lika tydlig i det här fallet. Det föreföll emellertid 
ha funnits en medvetenhet hos Ess om att framförandet av Hadar Hagströms vis-
or sågs som något som delar av publiken var mindre attraherad av, men folk-
musikgruppen fortsatte ändå att spela dem. I sitt författande och sin bokutgiv-
ning tycktes inte någon motsvarighet till publikomsorgen ha funnits. Här föreföll 
Ess egna behov av att uttrycka sig ha varit helt dominerande, och det är knappast 
en överdrift att påstå att bokutgivningen, som den gick till, inte skulle ha varit 
möjlig utan inkomsterna från främst musikverksamheten. Intressant är också att 
Ess var mer angelägen om att få en pjäs spelad än att få betalt för att den spela-
des. Under den tid som min studie omfattade var fall D det enda fallet där, bort-
sett från ett marginellt bidrag till en folkmusikfestival, inte något samhälleligt 
stöd utgick. Det var knappast pengar som ledde till att de konstellationer som 
Ess spelade i gjorde så många framträdanden. Genomgående betonade man, pre-
cis som i de andra fallen, glädjen i det man gjorde. Här tycktes det tillkomma 
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några saker: självförverkligande och en önskan om bekräftelse genom applåder 
från publiken. Till skillnad från hur det var i fall A och B tycktes turnélivet, trots 
att det var slitsamt, ha upplevts positivt. En del turnéer var förmodligen roligare 
än de var inkomstbringande. Turnélivet var mer lustbetonat än de civila arbet-
ena. Att ha ett vanligt arbete vid sidan av konstnärlig produktionen gav dock, 
precis som i fall B och C, en trygghet i tillvaron och det resulterade också i att 
man inte av ekonomiska skäl var tvungen att acceptera alla anbud om spelning-
ar.  
 
 
6.5.4 Sammanfattande slutsatser 
 
Gemensamt för de fyra fallen var att repertoaren inte bestämdes utifrån vad 
publiken ville ha. I praktiken visste man inte ens vad publiken ville ha. I fall A, 
C och D var det ändå tydligt att man såg det som väsentligt att publiken blev 
nöjd. I fall B var det mer komplicerat. Den egna viljan att uttrycka något, det 
man själv tyckte om och blev berörd av ville man förmedla till andra och när 
publiken inte kom avfärdades den som fördomsfull och ovan vid nya intryck. 
Trots allt kan det hävdas att man i alla fyra fallen ville ha en nöjd publik, men 
att man samtidigt ville göra publiken nöjd med det man själv uppskattade. 
 
I kapitel 3 presenterade jag i ett antal textrutor (Se s 140-145!) vad den studera-
de litteraturen hade att säga om de krav som kunde finnas på konstproducentens 
olika delmarknader. I det följande redovisar jag vad som i dessa avseenden 
kommit till uttryck i mina fyra fall.  
 
Ett ja i dessa rutor skulle innebära att det av fallet framgått att konstproducenten 
haft en föreställning om att ett visst marknadsönskemål förelåg. Det betyder 
dock inte att denna delmarknad faktiskt hade just detta behov eller att det till-
godosågs av konstproducenten.  
 
Ett nej betyder endast att en sådan föreställning inte kommit till uttryck hos 
konstproducenten. Det säger dock inte något om huruvida marknaden faktiskt 
hade ett sådant motiv eller om den fått motivet tillgodosett. Det är exempelvis 
inget som hindrar att publiken i fall A och D fått ett estetiskt utbyte, men före-
ställningen om att man skulle ge ett sådant utbyte har inte kommit till uttryck i 
dessa fall.  
 
Ett delvis har använts för att markera att något uttryckts med reservationer eller 
på ett mer implicit plan hos konstproducenten. Det kan också vara något som 
endast nämnts i förbigående. Inte heller här handlar det om vad delmarknaden 
faktiskt önskat eller fått ut. 
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TABELL 6:1. Producentens uppfattning om publikens motiv för att kon-
sumera performing arts 
 
 
Uppfattning om publikens motiv 

Fall A 
Teater 
Scratch 

Fall B 
Krokodil-
brottarna 

Fall C 
Luleå Orkester-

förening 

Fall D 
 

Ess 

Underhållning delvis delvis nej ja 
Personlighetsutveckling och emotionell nytta ja nej ja delvis 
Kunskaper nej nej nej nej 
Estetisk utbyte nej ja ja nej 
Intellektuell stimulans nej delvis nej nej 
Status och social nytta nej nej delvis nej 
 
 
TABELL 6:2. Producentens uppfattning om arrangörens motiv för att visa 
en viss uppsättning 
 
 
Uppfattning om arrangörens motiv 

Fall A 
Teater 
Scratch 

Fall B 
Krokodil-
brottarna 

Fall C 
Luleå Orkester-

förening 
Fall D 

 

Ess 
Stor publik ja ja - ja 
Lågt pris ja ja - delvis 
Hjälp med promotion nej delvis - nej 
 
Utöver det som framkommit i litteraturen har i fall A och D visats en ambition 
att göra arrangerandet enkelt: I A handlade det om att det inte skulle bli besvär-
ligt att klara av det tekniska; i fall D hade man en ambition att underlätta de eko-
nomiska övervägandena för beställaren genom att lämna ett totalpris där inget 
skulle tillkomma. I fall A betonades också att beställarna uppskattade att ha en 
god relation till producenten. I det fallet menade man också att beställarna upp-
skattade att kunna få hjälp med pedagogiska eller företagsspecifika problem. I 
fall D betonades vikten av att beställarens publik blev nöjd. I referensramen på-
pekades att litteraturen inte tog upp att arrangörer kunde ha egna mål av till ex-
empel konstnärlig eller politisk karaktär som kunde ha betydelse vid anordn-
andet av föreställningar inom performing arts. I fall B uppfattade man ”den kon-
servativa teatersynen” hos arrangörerna som en anledning till utebliven försälj-
ning. Här föreligger alltså ett exempel på att producenten accepterar tanken på 
förekomsten av konstnärliga bedömningar hos arrangörer. Att man sedan inte 
gillar dessa bedömningar är en annan sak.  
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TABELL 6:3 Producentens uppfattning om anslagsgivarens krav på utbyte 
vid stöd till performing arts 
 
 
Uppfattning om anslagsgivarens krav  

Fall A 
Teater 
Scratch 

Fall B 
Krokodil-
brottarna 

Fall C 
Luleå Orkester-

förening 
Fall D1 

 

Ess 

Positiva effekter för affärslivet nej nej nej delvis 
Kompetensvinster för andra branscher nej nej nej nej 
Image nej nej delvis nej 
Nationell och regional identitet delvis delvis nej delvis 
Kulturarvsbevarande nej nej ja nej 
Utbildningseffekt delvis nej ja nej 
Samhällskritik/Stöd för en viss samhällsupp-
fattning 

ja delvis nej nej 

Innovation, risktagande och spetskvalitet nej delvis nej nej 
Demokratisering, tillgänglighet och samhällelig 
nytta 

ja nej delvis nej 

Möjliggöra önskvärda projekt delvis delvis nej ja 
Internationell förståelse nej nej nej nej 
Stimulans av den konstnärliga friheten delvis delvis nej nej 
 
Flertalet av punkterna ovan förutsätter en stor publik för att få fullt genomslag. I 
fall A, B och C där samhälleliga anslag förekom för den ordinarie verksamheten 
var man också medveten om att man långsiktigt kunde få bekymmer om publik-
en svek. 
 
När det gäller sponsringen förekom den egentligen bara i orkesterföreningen. I 
mycket liten utsträckning var den aktuell i fall D. I sammanställningen på nästa 
sida avstår jag därför helt från markeringar i fall A och B. I fall D görs marker-
ingar i de rutor som varit direkt aktuella. I övrigt görs inga markeringar. 
 
Av referensramen framgick också att sponsorer tenderar att undvika sådant som 
är kontroversiellt eller chansartat i något avseende samtidigt som man är ange-
lägen att förknippas med prestigetunga verksamheter. Att det av mina fall blev 
just orkesterföreningen som hade mer omfattande kontakter med sponsorer låg 
helt i linje med vad som var att vänta. Däremot kunde inte sponsringen i orkest-
erföreningen, i linje med referensramen, ses som en obetydlig finansieringskälla. 
Avvikande var också att sponsringen inte finansierade specialverksamhet utan 
gick till den ordinarie verksamheten. 
 
 
 
                                           
1 I fall D hade inget anslag sökts för den ordinarie verksamheten. Det hade endast utgått anslag för en folkmusik-
festival. 
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TABELL 6:4. Producentens uppfattning om sponsorers krav på utbyte för 
att bidra med ekonomiskt stöd 
 
 
Uppfattning om sponsorers krav 

Fall A 
Teater 
Scratch 

Fall B 
Krokodil-
brottarna 

Fall C 
Luleå Orkester-

förening 
Fall D 

 

Ess 
Publicitet, uppmärksamhet, kommunikativa mål - - delvis nej 
Företagsimage - - ja nej 
Slippa kritik för snålhet - - delvis - 
Erkänsla - - nej - 
Intressentrelationer – främst samhälle och anställ-
da 

- - delvis - 

Förbättrad varumärkesidentitet - - nej - 
Effekter på lokalt näringsliv - - delvis - 
Kontakt med intressant målgrupp - - delvis - 
Försäljningsökning - - nej - 
Tillfredsställa personliga intressen, filantropi - - delvis ja 
 
Av min litteraturgenomgång framgick att personalönskemål inom konstnärlig 
verksamhet var sparsamt behandlade. Av mer allmän litteratur framgick att eko-
nomisk ersättning var av betydelse, men att andra faktorer skulle vara viktigare 
än pengar. Att det förhöll sig så även i de fyra fallen har tydligt framgått. 
 
Litteraturen berörde förhållandet att anställda kunde vara extra intresserade av 
skattefria förmåner och att det tycktes finnas en gråzon där det var oklart om en 
förmån var skattepliktig eller ej. I åtminstone två av fallen har ett sådant intresse 
också kommit till uttryck. 
 
Den totala avsaknaden av fast anställd personal i fall C i kombination med att 
ersättningarna var mycket måttliga gör det knappast meningsfyllt att i tabell 6:5 
föra in de fåtaliga uppgifter som kunde vara relevanta. De som medverkade 
tycktes delvis göra detta av skäl som ej finns i tabellen. Här kan nämnas de unga 
dirigenternas och de unga solisternas förmodade önskan att få göra något som 
kunde vara nyttigt för den fortsatta karriären2, men det kunde också vara aktuellt 
med mer nostalgiska skäl som att det var roligt att hålla kontakten med en ork-
ester där man spelat under uppväxttiden eller att man helt enkelt tyckte om att få 
visa upp sig på hemmaplan och träffa släkt och vänner. 
 
 
 
 
 

                                           
2 Detta kan i viss mån påminna om det som i referensramen kallas för befordran. 
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TABELL 6:5. Producentens uppfattning om personalens önskemål om ut-
byte av sina arbetsinsatser3 
 
 
Uppfattning om personalens önskemål 

Fall A 
Teater 
Scratch 

Fall B 
Krokodil-
brottarna 

Fall C 
Luleå Orkester-

förening 
Fall D 

 

Ess 
Intressant arbete ja ja - ja 
Bra arbetskamrater ja delvis - ja 
Bra arbetsledning ja delvis - nej 
Oberoende ja ja - ja 
Användning av den egna kompetensen ja delvis - ja 
Resultat av arbetet ja delvis - ja 
Personlig utveckling ja ja - ja 
Befordran nej nej - nej 
Icke marknadsorienterat experimenterande ja ja - delvis 
Behovet av bekräftelse delvis delvis - ja 
Behovet av mer ordnade arbetsförhållanden ja ja - ja 
Känslan av att tillhöra avantgardet nej ja - nej 
Möjlighet att leva på konsten ja delvis - ja 
Symbolisk betydelse av att ha betalt delvis ja - delvis 
 
En del saker som inte framgått av referensramen men som kommit till uttryck i 
fallen är följande: 
 

Värdet av det kollektiva (fall A) 
Känslan av delaktighet (fall A) 
Omväxlande arbetsuppgifter (fall A) 
Att få genomföra sina konstnärliga idéer och att få respekt för detta (fall A) 
Glädje och stolthet (fall B, C och D) 
Personliga relationer (fall A, B, C och D) 

 
Oavlönad arbetskraft fanns egentligen bara i fall B och C. Scratch hade i princip 
bara anställd personal. Jag har då bortsett från att man arbetade ideellt under de 
perioder man stämplade. Jag ser det inte heller som rimligt att benämna Ess 
själv som oavlönad personal bara för att han skrev eller gav ut böcker trots att 
han mer eller mindre säkert visste att han inte skulle komma att tjäna några 
pengar på sitt arbete. Förhållandet att duon ibland spelade gratis och en av Ess 
musikkollegor valde att inte ta betalt för att de andra hade en stor skatteskuld har 
jag inte heller sett motivera kolumnens ifyllande. Av tabell 6:6 kan ses att den 
egna tillfredsställelsen framstår som det som främst motiverar oavlönad arbets-
kraft. Men även glädje, stolthet och gemenskap är viktiga i båda fallen. 
 
 
                                           
3 Jag har valt att slå ihop personalönskemål i allmänhet och de mer konstspecifika. De senare har dock angivits 
med kursiverad stil. 
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TABELL 6:6. Producentens uppfattning om oavlönad arbetskrafts önske-
mål om utbyte av sina arbetsinsatser 
 
 
Oavlönad arbetskrafts önskemål 

Fall A 
Teater 
Scratch 

Fall B 
Krokodil-
brottarna 

Fall C 
Luleå Orkester-

förening 
Fall D 

 

Ess 

Självtillfredsställelse - ja ja - 
Altruism - nej nej - 
Kamratskap - ja delvis - 
Att få lära sig saker - nej delvis - 
Omsorg om en organisation - nej nej - 
Utvecklande av professionella kontakter - nej nej - 
Karriärmöjligheter - nej nej - 
Socialt anseende - delvis delvis - 
Stolthet - ja delvis - 
Respektfullt bemötande - nej nej - 
Goda arbetsförhållanden - nej nej - 
Intresse för produkten - nej ja - 
Meningsfull sysselsättning - delvis ja - 
Social gemenskap - delvis ja - 
Inflytande över produktens och produktionens 
utformning 

- nej delvis - 

Chans till personlig utveckling - nej ja - 
Glädjen i det konstnärliga skapandet - delvis ja - 
Chans att senare kunna försörja sig på konst-
närligt arbete 

- nej delvis - 

Erkänsla - nej nej - 
 
Av den teoretiska referensramen framgick att konstnärlighet är ett svårfångat be-
grepp. Så har det också varit i de fyra fallen. De politiska positioneringarna i fall 
A får exempelvis ses som en marginell företeelse i konstsammanhang även om 
det politiska självklart kan ges ett konstnärligt uttryck. I litteraturen varnades 
dock för att göra allt till konst och till konst av lika värde. I fall B talade man 
också om en teater med ett budskap och att detta budskap skulle uttryckas som 
avantgardebuskis i multikonstnärliga föreställningar. Valet att spela en teater 
med enkel dekor (fall A och B) kunde vara konstnärligt betingat, men det enkla 
kunde lika gärna vara det enda möjliga på grund av knappa ekonomiska resurs-
er. Dessutom framgick det i fall A att det lilla formatet gjorde det möjligt att 
spela för snävare målgrupper vilket tänktes ge fördelar vad gällde den konstnär-
liga upplevelsen. När en bredare grupp än den tänkta målgruppen uppskattade 
det man gjorde sågs dock detta som ett tecken på god kvalitet. Detta skulle 
närmast vara en receptionsinriktad kvalitetsbestämning. Det transcendentala 
kvalitetsbegreppet uppfattas i allmänhet som elitistiskt eller rent av dogmatiskt 
och kunde kanske kopplas till den symfoniska musiken i fall C och avantgardet i 
fall B. I det senare fallet modifierade dock tillägget buskis bilden något. I fall C 
tycktes den moderna musiken uppfattas som konstnärligt intressantare än den 
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äldre. Även repertoarens sammansättning, storleken på orkestern och antalet sol-
ister sågs som väsentliga komponenter i den konstnärliga kvaliteten. I fall D 
handlade det konstnärliga mycket om teknisk fulländning.  
 
I min sammanfattande diskussion av referensramen framkom att DiMaggios 
uppdelning av konstnärlig kvalitet i två delar sågs som något som skulle falla på 
sin föreställning om det möjliga i att objektivt bestämma kvalitet. Trots detta 
sågs hans kvalitetsbegrepp vara av visst intresse när man skulle jämföra konst-
producenter med mycket likartad verksamhet. Det här sättet att se på kvalitet 
föreföll dock inte vara meningsfyllt annat än möjligen i det utpräglat ”finkultur-
ella” fall C, och det var knappast ett generellt sätt att komma runt de subjektiva 
inslagen i kvalitetsdiskussionen. 
 
Att tillfredsställa marknaden skulle som nämnts innebära att en producent ut-
formade sin produktion för att tillgodose önskemål hos någon som disponerade 
resurser som kunde bli till inkomster hos producenten. Om dessa önskemål av-
vek från vad producenten ville producera utifrån konstnärliga utgångspunkter 
förelåg en konflikt mellan konst och marknad.  
 
Av avsnitt 3.4.1 framgick att det i konstsammanhang brukar ses som suspekt att 
tjäna publikmarknaden. Ifall B var detta mycket påtagligt, men även i fall C 
framkom att publikhänsynen kom först efter omsorgen om det konstnärliga. I 
det fallet tänkte man dock gärna på publiken när det inte innebar någon konst-
närlig begränsning: det gällde exempelvis när man valde mellan likvärdiga sol-
ister. I fall A var kompromissen mellan det konstnärligt önskvärda och beställar-
önskemålen påtagliga när det gäller konferens- och utbildningsteatern. Det be-
tydde dock inte att man gjorde vad som helst och den här verksamheten sågs till 
stor del som ett sätt att finansiera barnteatern. Det här låg i linje med det Meyer 
och Even sade om att en viss efterfrågestyrning kunde accepteras om syftet var 
att finansiera ett friare konstskapande. Beslutet att lägga ner vuxenteatern för att 
istället satsa mer på barnteatern var också en direkt anpassning till arrangörs-
marknaden. Att ämnes- och målgruppsval låg i linje med arrangörsönskemålen 
behöver dock inte nödvändigtvis ses som att man offrat konstnärliga värden. 
Fall D var litet speciellt. Varken Ess eller hans medmusiker upplevde någon 
konflikt med det konstnärliga när de spelade sådant som deras publik tyckte om 
– de spelade helt enkelt det de själva gillade. Ett möjligt sätt att se på detta vore 
emellertid att säga att vad de själva gillade inte behövde ha med konst att göra 
utan helt enkelt vara en anpassning till vad delmarknaden personal önskade. Ess 
kompanjon i Diversekultur sade ju också att han och Ess inte var fria konstnärer 
utan bara gjorde det de tyckte var roligt. I referensramen har det talats om att 
konsekvenserna av publik- och arrangörsberoende skulle kunna bli en insmick-
rande teater med en standardiserad repertoar med fler föreställningar av färre 
produktioner. I fallen kan man knappast tala om en insmickrande produktion. 
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Möjligen kunde man tänka sig en viss standardisering i fall A och B eftersom 
textförfattarna i princip inte varierar. Att man i fall A var tvungen att spela 
många föreställningar av sina produktioner var dock helt klart. I fall B blev där-
emot med något undantag föreställningarna väldigt få. I fall C planerade man 
inte för mer än två framföranden av varje produktion. I fall D kan man inte på 
samma sätt tala om antal framföranden av samma produktion. Här handlade det 
om att man valde olika saker ur en stor repertoar. Att anlita artister med stjärn-
status var av ekonomiska orsaker otänkbart i samtliga fyra fall. 
 
Marknadsundersökningar förekom inte i något av fallen. Kortsiktigt var man 
knappast beroende av goda publiksiffror annat än i fall C. På lång sikt var dock 
acceptabla publiksiffror en förutsättning för att någon skulle vilja bidra med re-
surser till verksamheten. Att de fria gruppernas problem att sälja föreställningar 
till arrangörer med svag ekonomi ledde till lågbudgetuppsättningar med risk för 
konstnärlig utarmning påpekades av Gislén. Tendensen mot lågbudgetuppsätt-
ningar framgick också av fall A och B, men var inte aktuell i de två andra fallen. 
 
Inte i något av fallen tycktes de anslagsgivande myndigheterna aktivt ha påverk-
at vad mottagaren skulle göra, men självfallet kunde den regionala kopplingen i 
fall A och B ha gjort det lättare att få anslag. Någon indirekt styrning genom 
konstproducentens anpassning efter förmodade preferenser hos anslagsgivarna 
har emellertid inte kunnat konstateras. I fall A kan det dock tänkas att anslags-
givaren var mer intresserad av att stödja barnteater än vuxenteater och därigen-
om indirekt tvingade Scratch att lägga ned sin vuxenteater. I fall B möjliggjorde 
den offentliga subventionen en produktion som annars inte hade kommit till 
stånd eftersom det föreföll som om tillräcklig publik saknades för den typ av 
föreställningar som man producerade. 
 
Sponsring förekom knappast alls i fall A och B så här kunde svårligen någon på-
verkan i konflikt med de konstnärliga kraven ha uppstått. Den sponsring som 
skedde i fall C tycktes ha varit ovillkorad. I fall D förekom endast en indirekt 
sponsring från de civila arbetsgivarna, men här har inga direkta krav på mot-
prestation synts föreligga. De risker med bidrag från sponsorer och välgörare 
som framkom i referensramen har inte kommit till uttryck i något av fallen. 
 
Av avsnittet om konsten versus personal och oavlönad arbetskraft (3.4.4) har 
framgått att det är oklart i vilken utsträckning privata mål påverkar en konstpro-
ducerande organisations verksamhet och möjligheter att nå de konstnärliga mål-
en. I fall A, med fasta lönekostnader, skulle de medverkande enbart leva på det 
de fick från sitt arbete på teatern. Så var det inte i de andra fallen. Därför är det 
förståeligt att det i fall A fanns en vilja att prioritera löner och arbetsvillkor om 
ekonomin skulle förbättras. Ett problem med de dåliga lönevillkoren var att ex-
tern rekrytering av kompetent personal blev i det närmaste omöjlig. Trots den 
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svaga privatekonomin hos de anställda fanns en önskan om att i framtiden också 
kunna göra satsningar på det konstnärliga. Det fanns i fall A också flera exempel 
på att personliga önskemål fått stå tillbaka av omtanke om den konstnärliga 
verksamheten.  
 
I fall B handlade det inte som i fall A om en verksamhet som skulle ge de med-
verkande allt de behövde för sin försörjning. Dessutom var de fasta kostnaderna 
i princip obefintliga eftersom det bara fanns projektanställda som enbart fick be-
talt för sin medverkan i de föreställningar som man lyckades sälja. Inte ens för 
den konstnärlige ledaren hade man några fasta lönekostnader. Tvärtom hade det 
flera gånger hänt att han skjutit till pengar från annan verksamhet. Det har fram-
gått att betalningen också kunde ha en symbolisk betydelse som ett erkännande 
av någons professionalism. Den låga lönen behövde på sitt sätt inte ses som ett 
hinder för medverkan eftersom det inte var det här man skulle leva på. Försörj-
ningen fick man ordna på annat sätt. Detta låg i linje med referensramen där det 
talades om att konstnärer kunde bli tvungna att försörja sig på annan verksam-
het. Eftersom den ersättning som utgick i fallet var så pass liten måste de med-
verkande ha fått något annat istället. Kanske var det känslan av att höra till ett 
slags avantgarde eller en tillfredsställelse att få uttrycka något tillsammans med 
andra med likartad konstsyn som ledde till att man ville vara med. Det är rimligt 
att tro att den i praktiken dåliga ersättningen för medverkan har påverkat rekryt-
eringsmöjligheterna på ett negativt sätt vilket i sin tur kunnat ha negativa inverk-
ningar på den konstnärliga verksamheten. 
 
I fall C kunde möjligen personliga önskemål hos dirigenter och solister ha in-
verkan på den konstnärliga kvaliteten. Någon negativ sådan påverkan har dock 
inte kommit till synes i fallet. Det framstod vidare som viktigt att de medverk-
ande fann glädje och lust i det som de fick vara med om. Omsorgen om de med-
verkandes utveckling och tillfredsställelse kunde komma i konflikt med de 
konstnärliga önskemålen eftersom det klart uttalades att orkestern åtminstone 
delvis var till för de medverkandes skull. De oavlönade orkestermedlemmarna 
rekryterades inte heller efter kompetens. Ett uttalat syfte var faktiskt att slussa in 
ungdomar i orkesterverksamhet och ge amatörmusiker tillfälle att odla sitt mus-
ikintresse. Den orkestersammansättningen måste rimligen ha medfört brister i 
perfektion och omöjliggjort vissa repertoarval. Det som främst kommit till ut-
tryck i detta avseende var att man tvingats avstå från en del modernare musik på 
grund av dennas svårighetsgrad. Vissa brister i perfektionen har också nämnts. 
 
I fall D föreföll det inte vara de medverkandes ekonomiska krav som innebar en 
potentiell konflikt med det konstnärliga. Detta kan synas en smula paradoxalt 
med tanke på att man i det här fallet valt bolagsformen handelsbolag, medan det 
i de övriga tre handlade om ideella föreningar. De medverkandes önskemål om 
roliga spelningar och prioriterandet av att spela för publik istället för att utveckla  
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repertoaren kunde däremot eventuellt innebära en konflikt med det konstnärligt 
önskvärda. Den typen av tänkbar konflikt har inte framgått av referensramen. 
 
Vad utöver en eventuell anpassning till marknadsönskemålen gjorde man då för 
att hantera situationer där man inte hade tillräckliga resurser? I den följande 
sammanställningen har jag sammanfört åtgärder som mer eller mindre tydligt 
framkommit i referensramen och ställt dem mot vad som kommit fram som 
tänkbara utvägar i de fyra fallen. Ett ja betyder att företeelsen på något sätt över-
vägts eller kommit till genomförande i det aktuella fallet. Ett nej betyder att 
detta inte skett på ett sådant sätt att jag kunnat registrera det. Ett delvis skulle 
innebära att delar av företeelsen övervägts eller genomförts. Ett streck skulle 
innebära att något inte var aktuellt. 
 
De flesta av åtgärderna går ut på att sänka kostnaderna, men referensramen 
berörde också möjligheten att finansiera delar av den konstnärliga produktionen 
med kommersiell verksamhet. Att skära ned på kostnaderna för marknadsföring 
eller bara satsa obetydligt på grund av resursbrist är något som enligt referens-
ramen förekommer. Att detta ur ett företagsekonomiskt perspektiv framstår som 
mindre välbetänkt är dock uppenbart. Marknadsföring borde egentligen ses som 
en inkomstförstärkande åtgärd – i annat fall har den inget berättigande. 
 
När man etiketterar företeelser uppstår ofta gränsdragningsproblem. ”Ej upp-
hovsskyddat material” kan exempelvis innebära två så olika saker som att spela 
klassiker därför att man då slipper betala för att använda texten och att själv 
skriva pjäserna. Under samma huvudrubriker som i tabell 6:7 har en del förete-
elser utöver de i referensramen nämnda identifierats i de fyra fallen: 
 
Rationaliseringar:  

- minskning av lokalyta (fall A) 
- nedläggning av olönsamm pjäser (fall A)  
- färre konserter (fall C) 

 
Kvalitetssänkande åtgärd: 

- kortare tid för manusskrivande (fall B) 
 
Arbetsförhållanden: 

- ökad användning av amatörer (fall B och C) 
- mer oavlönat arbete av olika slag (fall A, B och C) 
- projektanställningar (fall B och C) 
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TABELL 6:7. Exempel på andra åtgärder än marknadsanpassning vid 
resursbrist 
 
 
Åtgärder från referensramen 

Fall A 
Teater 
Scratch 

Fall B 
Krokodil-
brottarna 

Fall C 
Luleå Orkester-

förening 

Fall D 
 

Ess 
Rationaliseringar: 

datorisering 
förlängning av säsongen 
förbättrat budgetsystem 

 
delvis 

nej 
nej 

 
nej 
nej 
nej 

 
nej 
nej 
nej 

 
nej 
nej 
nej 

Kvalitetssänkande åtgärder: 
Inspelad musik  
Kortare repetitionstider 
Mindre kvalificerad personal 
Enklare kostym och scenografi 
Färre medverkande  
Mindre experimenterande 
Ej upphovsskyddat material 

 
delvis 

nej 
delvis 

ja 
ja 

delvis 
ja 

 
nej 
nej 

delvis 
ja 
ja 

knappast4 
ja 

 
nej 
nej 
ja 
- 
ja 
- 

nej 

 
nej 
ja 
nej 
- 

nej 
- 

delvis 
Avveckling av verksamhet ja nej delvis nej 
Att inte spela nej ja/nej5 ja nej 
Arbetsförhållanden 

Låga löner 
Dåliga arbetsvillkor 
Permittering under repetitionstid 
Arbete vid sidan om 

 
ja 
ja 
ja 

delvis 
 

 
ja 
ja 

delvis 
ja 

 
ja 
nej 
nej 
ja 

 
nej 
nej 
nej 
ja 

Att satsa otillräckligt på marknadsföring ja ja nej nej 
Intäktsförbättrande åtgärder: 

kommersiell produktion finansierar den 
konstnärliga 

 
ja 

 
ja 

 
nej 

 
delvis 

 
Referensramen saknade helt åtgärder som endast var kortsiktigt inriktade på att 
klara likviditetsproblem. Fall A och B gav dock exempel på några sådana åt-
gärder. 
 

sen betalning av skulder (A) 
anslagsförskott (A) 
borgensåtaganden (A) 
tanke på lånefinansiering (B) 

 
Mer långsiktigt verkande var ambitionen att träffa ett treårsavtal med kommun-
en (fall A). Även åtgärder av mer traditionell marknadsföringskaraktär diskuter-
ades. Man tänkte sig ett förbättrat försäljningsarbete (fall A, B och C). I fall C 

                                           
4 Man var medveten om möjligheten, men den var knappast aktuell med tanke på vad man ville med Krokodil-
brottarna. 
5 Eftersom man inte har några fasta kostnader går det alltså att spara genom att inte spela. Det hade dock före-
kommit att man givit extraföreställningar för att få in pengar. 
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förespråkade en orkestermedlem sänkta biljettpriser för ungdomar med motiver-
ingen att detta skulle öka totalintäkten när fler köpte biljetter. I fall D höjdes 
priset för duons spelningar. En prishöjning övervägdes även i fall B. 
 
Med detta har jag redovisat vad fallen kan bidra med till forskningsfrågornas be-
svarande. I avhandlingens sista kapitel kommer jag att diskutera mitt vetenskap-
liga bidrag rörande konflikten mellan det konstnärligt önskvärda och det eko-
nomiskt möjliga. 
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7 Konflikten mellan konst och marknad 
 
 
Det här arbetet har främst varit fokuserat på hur anskaffning av och hushållning 
med resurser inverkar på konstnärlig produktion. Rent konkret har olika typer av 
performing arts studerats. På en detaljerad nivå har visats hur det går till när re-
pertoaren utformas på en teater. Någon likartad studie fanns inte tidigare. Hur 
man förhåller sig till begreppet kvalitet har också fått stort utrymme, men av-
handlingens vetenskapliga bidrag ligger framförallt i studiet av konflikten mell-
an det konstnärligt önskvärda och det ekonomiskt möjliga. Det är denna konflikt 
som behandlas i de följande tre avsnitten. I det första diskuteras svårigheterna att 
fånga en ständigt undanglidande konflikt. I det andra griper jag mig an ett antal 
situationer där konflikten kommer till uttryck. I det tredje avsnittet redovisas 
olika sätt att förhålla sig till konflikten mellan konst och marknad. Därefter 
kommer förslag till fortsatt forskning att presenteras. Avslutningsvis knyter jag 
åter till den skald vi mötte redan i avhandlingens början. 
 
 
7.1 Den dolda konflikten 
 
Kan det finnas en konflikt mellan konst och marknad om konstproducenterna 
själva inte upplever den eller ens tänker i sådana banor? Frågan är motiverad av 
att det är tveksamt om man hos konstproducenter kan finna en tydlig diskussion 
kring den konstnärliga kvaliteten. Försök att operationalisera konstnärlighet 
framstår också som dödfödda. Mycket förefaller ha stora likheter med personligt 
tyckande om att något är mer eller mindre bra. Men kanske kan människor som 
arbetar med konstnärlig produktion sägas ha goda förutsättningar att göra intuit-
iva bedömningar av vad som är god konstnärlig kvalitet. 
 
Hur ser då konstproducenter på sin marknad? Genomgående verkar man betona 
att man minsann inte bestämmer repertoaren utifrån publik- eller arrangörs-
önskemål. Istället vill man att publiken skall bli nöjd genom att ta del av det pro-
ducenten behagar producera. En bidragande orsak till att man vill få en nöjd 
publik är att det då blir roligare att framföra det man producerat. En publikfram-
gång kan eventuellt också förbättra konstproducentens anseende. Även de med-
verkandes anseende och självkänsla kan påverkas positivt. Däremot sägs sällan 
något om de ekonomiska konsekvenserna av om man får stor eller liten publik. 
Rimligen förstår ändå konstproducenter att publikstorleken är väsentlig för den 
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som arrangerar, men tanken att arrangören skulle vara i stånd till någon form av 
konstnärlig bedömning verkar inte ha fått något påtagligare genomslag. 
 
Inte heller säger man sig ta hänsyn till vare sig sponsorer eller anslagsgivare. Bi-
dragsgivare av olika slag förväntas acceptera en roll som innebär att man betalar 
och sedan håller sig så långt borta från verksamheten som möjligt. För den 
konstproducent som inte har några, eller endast obetydliga, bidrag är det för-
modligen inget problem med att resonera så och man kanske inte ens har över-
vägt vad som skulle kunna intressera potentiella finansiärer. För den som där-
emot är påtagligt beroende av stöd från sponsorer eller anslagsgivare framstår 
resonemanget mer tveksamt. Den producent som har betydande fasta kostnader 
och ett ansvar för människors försörjning måste rimligen ha någon uppmärk-
samhet på problemet. Om inte inkomsterna kan ökas eller åtminstone bibehållas 
måste i ett längre perspektiv kostnadssidan på något sätt angripas. Även detta 
skulle onekligen begränsa de konstnärliga möjligheterna. 
 
Att personalönskemål får större tyngd än önskemål från andra delar av marknad-
en behöver inte peka på någon konflikt eftersom personalen också är uttolkare 
av det konstnärliga. Men självfallet kan rent personliga önskemål, som exempel-
vis att få spela en drömroll, få författarersättning eller få dirigera ett visst sym-
foniskt verk, komma i konflikt med det konstnärligt önskvärda. Även viljan att 
trygga sin anställning kan fungera i samma riktning. 
 
I anslutning till min licentiatuppsats har frågan ställts om inte kvalitetsdiskus-
sionen till stora delar var underförstådd och att det ständigt, fördolt för mig, ha-
de pågått en informell diskussion om motsättningen mellan det säljbara och det 
konstnärligt värdefulla. Explicita förklaringar till varför det skulle förhålla sig på 
det sättet synes angelägna. Frågeställningen får inte heller vara begränsad till 
den del av marknaden som utgörs av publik och arrangörer. Den förda diskus-
sionen utgör ändå ett stöd för att det faktiskt finns en konflikt mellan det konst-
närligt önskvärda och marknadens önskemål.  
 
 
7.2 Konfliktens uttryck 
 
Hur skulle då den här konflikten mellan det konstnärligt önskvärda och vad 
marknaden tillåter komma till uttryck? Man kan säga att konflikten blir märkbar 
när resurserna inte räcker, eller åtminstone hotar att inte räcka, till att finansiera 
de kostnader den konstnärliga ambitionen för med sig. En del konstproducenter 
har försökt att fortsätta som om inget hänt och hoppats att det uppkomna under-
skottet skulle betalas genom ökade anslag. Tidigare hände detta också relativt 
ofta, men under 1990-talet kom politikerna att bli mer restriktiva med att bevilja 
extraanslag. Andra konstproducenter har bitit i det sura äpplet och efter bespar-
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ingsjakt justerat ned ambitionen eller aktivt verkat för att öka intäkterna. Tänk-
bara resurser kan komma från den fyrdelade marknaden, men ibland är dessa re-
surstillskott förknippade med villkor oförenliga med de konstnärliga målen. Re-
surser kan också frigöras genom besparingar, nedskärningar eller avveckling. 
Åtminstone nedskärningar skulle innebära påtagliga risker för en sänkning av 
den konstnärliga kvaliteten. Nedskärningar behöver dock inte påverka det konst-
närliga utan kan självfallet ta sig andra uttryck och exempelvis drabba den 
publik som får färre möjligheter att gå på en konsert eller färre produktioner att 
välja mellan. Även personalen kan få vidkännas försämrade förhållanden när 
kostnaderna pressas. Det bör påpekas att jag med detta inte menar att konstnärlig 
kvalitet skulle vara ointressant för marknaden. Vad jag vill framhålla är att det 
finns andra dimensioner i kvalitetsbegreppet än den konstnärliga.  
 
Om man vill öka sina intäkter av att framföra performing arts måste pengarna 
komma antingen från en betalande publik eller från arrangörer. Ökade publikin-
täkter kan uppstå genom att publiken blir större eller genom att den betalar mer 
för sina biljetter. På många håll i Sverige har man, åtminstone när det gäller teat-
er och symfonisk musik, dåligt utnyttjat möjligheten att differentiera biljettpris-
erna för olika dagar eller olika platser i salongen. På marginalen skulle en sådan 
differentiering kunna ge ett inte försumbart resurstillskott. Denna möjlighet tor-
de dock inte diskuteras i någon större utsträckning.  
 
Oftare handlar debatten om något som skulle kunna göra publiken mer talrik: re-
pertoaren. På tidningarnas kultursidor kan vi läsa om teaterns tilltagande publik-
frieri. Det ställs till och med krav på att infantiliseringen och kommersialisering-
en av teatern måste stoppas. Samtidigt kan man på insändarsidorna läsa om att 
den lokala teatern inte spelar tillräckligt underhållande teater. Alla tycks uppen-
barligen inte kunna tillfredsställas, men vad man väljer att spela måste rimligen 
ha en viss betydelse för vilken publik man skall få. Här får konflikten ett tydligt 
uttryck. Att satsa på givna succéer är knappast vad konstproducenter säger sig 
vilja göra. Det finns knappast heller någon som i förväg säkert kan säga vad man 
skall spela för att öka publiken. Det blir dessutom inte lättare av att man inte ens 
försöker undersöka vad som är viktigt för publiken. Många producenter torde 
rent av hävda att det är ointressant att känna till publikens konstnärliga prefer-
enser eftersom dessa ändå inte påverkar vad producenten erbjuder. Det finns 
dock åtskilligt annat än det konstnärliga som är betydelsefullt för publiken. Det 
kan exempelvis gälla ur konstnärlig synpunkt så triviala företeelser som till-
gången på närbelägna parkeringsplatser, bekväma biljettinköp och kvaliteten på 
pausserveringen. Det finns egentligen ingen ursäkt för konstproducenter att non-
chalera sådana önskemål – och likväl gör man det.  
 
Inte heller när det gäller arrangörerna vet konstproducenterna speciellt mycket 
och åtminstone på en del håll har man nog en tämligen fördomsfull syn på sina 
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arrangörer. Det är tveksamt om det överhuvudtaget förekommer att en arrangör 
accepterats som en aktör värd att bry sig om i den konstnärliga diskussionen. 
Däremot finns exempel på att producenter påtagligt anstränger sig för att verk-
ligen underlätta arrangerandet. Exempel på dålig anpassning till vad som är vikt-
igt för arrangörerna finns också. Om sådant beror på okunskap eller mer är ett 
resultat av konstproducentens egen pressade situation är svårt att veta. Helt 
otänkbart är det inte att den bristande lyhördheten skulle handla om ren nonchal-
ans. Någon rimlig anledning att i det här sammanhanget åberopa konstens frihet 
i förhållandet till marknaden synes icke finnas. Här är det inte fråga om en kon-
flikt mellan konstens och marknadens krav. 
 
Konstproducenter går ibland in i verksamheter som inte primärt kan ses som 
konstnärliga. Syftet med detta skulle vara att finansiera den konstnärliga produk-
tionen. Att för en teatergrupp välja sådana ämnen som skolan har behov av att få 
åskådliggjorda kan vara ett sätt att komma till rätta med skrala försäljningssiff-
ror, men det kan samtidigt innebära en konflikt med det konstnärligt önskvärda. 
Av konstnärliga orsaker utformas ofta produktioner för speciella målgrupper, 
exempelvis sjuåringar, men åtminstone på en del håll finns en medvetenhet om 
att beställarna inte vill ha alltför snäva målgrupper eftersom det då kan bli svår-
are att fylla salongen. Beställare brukar också av ekonomiska orsaker vara in-
tresserade av produktioner där det är möjligt att ta in stor publik. Ur konstnärlig 
synpunkt brukar det ses som värdefullt att spela i små lokaler där relationen till 
publiken blir mer intim. Att gå beställarens önskemål till mötes skulle med 
andra ord komma i konflikt med de konstnärliga önskemålen. 
 
En konstproducent som väljer att göra sådant som man tror att anslagsgivarna 
gillar, exempelvis att spela teaterpjäser med regional anknytning eller med in-
riktning mot barn och ungdom, har förvisso anpassat sig efter marknaden. Det 
behöver inte nödvändigtvis leda till låg konstnärlig kvalitet, men det finns en 
risk för att anpassningen leder bort från det verkligt värdefulla eller det mindre 
välanpassade. Till och från klagar politikerna över att det är för dyrt med teater 
och att man vill se mer publik om det skall bli några pengar. Ibland kan detta be-
ro på rädsla för verkliga eller inbillade folkopinioner i svallet efter mantrat 
”vård, skola, omsorg”. Andra gånger kanske det är så att de politiker som mer 
eller mindre motvilligt fått ta hand om kulturen helt enkelt inte är intresserade av 
det konstproducenterna gör utan mer vurmar för fotboll eller hockey. Att politik-
ervalet blivit sådant kan till en del hänga ihop med att kulturpolitikerna nästan 
helt förlorat sitt inflytande över kulturproducenternas verksamhet. De får ta skit-
en när något går snett, men blir i övrigt inte involverade. På det sättet får man 
inga kulturpolitiker som brinner för den verksamhet de i någon formell mening 
ansvarar för. I de fria grupperna tycks en motsvarande ovilja inför att skaffa sig 
en engagerad extern styrelse finnas. Orkestrar och teatergrupper kunde ha en del 
att vinna på att få in inflytelserika politiker, företagare och insiktsfulla lekmän i 
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sina styrelser. Den sponsor som fick medverka på det sättet skulle förmodligen 
få en helt annan förståelse för konstproducentens problem och dessutom tydlig-
are se vad det är man som sponsor kan och vill förknippas med. Ett liknande re-
sonemang kan föras kring politikers medverkan. Att konstproducenten avstår 
från denna möjlighet handlar förmodligen om rädsla för att tappa kontrollen 
över den konstnärliga verksamheten. Vi har åter en konflikt mellan konst och 
marknad. Friheten för den som lider av resursbrist och som häftar i skuld är 
dock tämligen begränsad. Trots rädslan för att anslagsgivare och sponsorer skall 
få inflytande över vad man gör arbetar en del kulturproducenter medvetet med 
att bygga upp goda relationer till dessa. Andra producenter tycks däremot i möj-
ligaste mån undvika den typen av kontakt. 
 
Resurser kan också fås från personal och oavlönad arbetskraft. Utöver vanligt 
lönearbete kan det röra sig om obetald övertid eller helt oavlönat arbete. Bland-
former av lönearbete och oavlönat arbete finns också när ersättningen för den 
nedlagda tiden ligger långt under vad man kunnat få för vanligt civilt arbete. 
Förklaringen till att människor trots detta fortsätter sitt deltagande i den konst-
närliga produktionen måste ligga i att utbytet av verksamheten endast i begräns-
ad utsträckning är av pekuniär karaktär. I en del fall kan man eventuellt förklara 
fenomenet med att det skulle röra sig om en form av investering – man hoppas 
alltså på någon form av framtida genombrott då det skall bli möjligt att få bättre 
villkor. Kanske är det tillfredsställelsen att få vara i centrum på en scen och få 
uppskattning för detta som är förklaringen. Eller är det rent av så att de här män-
niskorna ägnar sig åt konstnärlig produktion därför att det är det roligaste eller 
viktigaste de känner till och att de skulle ägna sig åt det här även om de skulle få 
betala för att göra det? Ekonomernas rationella och kalkylerande homo econom-
icus skulle i så fall vara en skral förklaringsmodell. Vi har snarare att göra med 
en homo ludens där leken och skaparglädjen står i centrum. Observeras bör att 
lek och glädje inte behöver vara synonymt med flabb och ytlig underhållning. 
Den här leken kan vara blodigt allvarlig och seriös. Detta kan ses som en för-
klaring till varför en fri teatergrupp på allvar kan fundera över att sluta betala de 
medverkande eller hur en symfoniorkester kan få merparten av sina musiker att 
spela utan ersättning. Man kan tänka sig att det finns situationer där personalens 
önskemål kan komma i konflikt med det konstnärligt önskvärda. Ett exempel 
vore om man på en teater med krympande anslag underlät att säga upp ad-
ministrativ och teknisk personal trots att detta skulle resultera i att man inte fick 
råd att anlita vare sig regissörer eller projektanställda skådespelare med önskad 
kompetens. Omsorgen om den fast anställda personalen kan alltså komma i kon-
flikt med det konstnärligt önskvärda. 
 
Om inga ytterligare resurser kan anskaffas måste man angripa kostnadssidan. 
Besparingar är relativt oproblematiska ur konstnärlig synpunkt eftersom det 
handlar om att göra samma sak som tidigare fast med mindre insats av resurser. 
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Det är alltså fråga om en effektivisering av verksamheten. Att byta till en mindre 
turnébil eller billigare kontorslokaler och verkstäder behöver inte innebära någ-
on konflikt med det konstnärliga. Att avveckla delar av verksamheten, som ex-
empelvis att på en större teater lägga ned sin barnteater eller dansensemble, 
innebär förvisso en förlust av konstnärlig produktion, men den kvarvarande pro-
duktionen påverkas inte negativt. Vid nedskärningar är dock risken för detta på-
taglig. På teatern leder resursbristen ofta till lågbudgetproduktioner med få 
skådespelare samt enkel kostym och scenografi. I orkestervärlden skulle detta 
motsvaras av bantade orkestrar eller att man spelade verk som inte krävde solist-
er. I litteraturen har man varnat för att återkommande lågbudgetsatsningar risk-
erar att hindra experimenterande och konstnärlig utveckling. En delvis annan 
risk ligger i att både fria grupper och institutioner kan försöka sänka kostnaderna 
genom att inte köpa färdiga manus utan istället arbeta fram pjäserna inom en-
semblen. Här är väl risken närmast att pjäserna skulle stöpas i ungefär samma 
form varje gång vilket även det skulle innebära ett långsiktigt hot mot den konst-
närliga utvecklingen.  
 
Speciellt för institutionerna, men även för de fria grupperna, är de fasta kostnad-
erna ett problem, och man har på många håll minskat den fastanställda personal-
en och istället gått över till projektanställningar eller tidsbegränsade anställning-
ar. Ett sådant system kan ha både fördelar och nackdelar ur konstnärlig syn-
punkt: å ena sidan ger nya konstellationer nya impulser; å andra sidan får man 
ingen ensemble som kan ta ett långsiktigt ansvar för konstnärlig utveckling. 
Utan en fast ensemble får förmodligen finansiärer och administratörer större 
möjligheter att påverka produktionen vilket skulle kunna komma i konflikt med 
det konstnärligt önskvärda. Inom de fria grupperna använder man sig av ett sys-
tem där personalen permitteras under längre eller kortare tid. Därigenom sänker 
grupperna sina personalkostnader. Istället får den anställde ersättning från A-
kassan. Antagligen uppfattar den som inte är bekant med förhållandena i de fria 
grupperna det allmänt förekommande systemet som en smula märkligt. Själv-
fallet drabbas de anställda ekonomiskt, men så länge det handlar om två eller tre 
månader under sommaren och julhelgen är det kanske acceptabelt med en sådan 
påtvingad ledighet. Om det emellertid förväntas att man skall arbeta ideellt 
under permitteringsperioderna blir det privatekonomiska offret mer påtagligt. 
Risken med det här och med obetald övertid är att de fria grupperna kan drän-
eras på kompetens om delar av personalen skulle söka sig till annan bättre betald 
verksamhet inom eller utom den konstproducerande sektorn. Andra sätt att 
sänka personalkostnaderna är att i större eller mindre utsträckning ersätta hög-
kvalificerad personal med mindre kvalificerad: proffs byts till exempel mot 
amatörer. Här blir konflikten mellan konst och marknad påtaglig. Det 
förekommer också att proffs arbetar gratis eller mot en mer symbolisk 
ersättning. Då blir inte konflikten lika påtaglig, men det konstnärliga kan hotas 
eftersom de professionellas försörjning då måste ordnas på annat sätt och den tid 
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som blir över kan vara otillräcklig. I verksamheter där människor arbetar så här 
är det kanske inte konstigt att dessas tillfredsställelse över att producera något 
konstnärligt värdefullt är central. Varför i hela fridens namn skulle man slita så 
för att tillfredsställa en publik som ändå inte begriper vad som är väsentligt?  
 
Många i den konstproducerande världen är skeptiska inför företeelsen mark-
nadsföring. Kanske kan den skepsisen ses som ett uttryck för konflikten mellan 
konst och marknad. Det är väl därför inte heller så konstigt att konstproducenter 
inte mer än i begränsad utsträckning intresserar sig för marknadsföring. Eller 
finns det trots allt något som talar för att det finns något att hämta där när man 
nu inte är inne på att i första hand tillfredsställa publikbehov? 
 
Marknadsföring ses nog av konstproducenter i allmänhet som något som man 
lägger resurser på om man har råd. Att marknadsföringsåtgärder endast är mot-
iverade när de kan förbättra resultatet förefaller inte vara självklart. Det tycks 
också ofta vara så att man sätter likhetstecken mellan marknadsföring och re-
klam. Reklamen är förvisso en viktig komponent. Problemet är nu bara det att 
annonser är så pass dyra att de långt ifrån alltid leder fram till den merförsälj-
ning som är nödvändig för att annonseringen skall gå ihop. Marknadsundersök-
ningar, som är en viktig komponent i klassisk marknadsföring, skulle exempel-
vis kunna användas för att ta reda på vad som är möjligt att finansiera. Jag tänk-
er då främst på undersökningar riktade mot anslagsgivare, sponsorer och arrang-
örer. För de flesta konstproducenter är det där som det avgörs vad som går att 
genomföra. Och om man väljer mellan konstnärligt likvärdiga projekt vore det 
mindre välbetänkt att inte satsa på det som går lättast att finansiera. Undersök-
ningar för att ta reda på vad publiken vill se är tämligen kostsamma att genom-
föra. Det är dessutom tveksamt om konstnärlig produktion verkligen handlar om 
att utforma produktionen så att en potentiell publik får det den tror att den vill 
ha. Konstproducenter som är påtagligt beroende av inkomster av biljettförsälj-
ning kanske ändå har att välja mellan att försöka få en uppfattning om vad 
publiken vill och att tvingas avveckla sin verksamhet. Marknadsundersökningar 
kan definitivt vara användbara för att få reda på publikpreferenser i sådant som 
ligger utanför det konstnärliga. Varför detta sker så sällan i praktiken är dock 
oklart. Kanske beror det på att kulturproducenter inte är intresserade av något 
annat än det konstnärliga och att kostnaderna för en marknadsundersökning bara 
skulle ta resurser från själva produktionen. När det sedan gäller konkurrens-
medelsmixen borde det egentligen inte vara några problem med komponenterna 
pris, plats och påverkan. Man kan rent av höra att marknadsföringens uppgift är 
att sälja det som konstnärerna tagit fram. När det gäller platsen kan manöverut-
rymmet dock vara begränsat när det gäller själva spelplatsen, men distributions-
vägarna kan definitivt övervägas utan att marknadsönskemålen kommer i kon-
flikt med det konstnärliga. Det som är riktigt känsligt är utformningen av pro-
dukten. Förvisso finns delar av produktbegreppet som inte har med det konstnär-
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liga att göra och i de avseendena borde ingen kunna invända mot att anpassa 
produkten till publikens önskemål. Kanske kan också det femte P:et, personalen, 
vara känsligt eftersom den i mångt och mycket blir en del i produktutformning-
en. 
 
7.3 Lösningar på konflikten 
 
Utifrån mitt arbete kan man ana olika sätt att lösa konflikten mellan konstens 
och marknadens krav. I det följande redovisas ett antal sådana lösningar, vilka 
tillsammans med svaren på mina forskningsfrågor, kan ses som byggstenar i ett 
framtida och mer omfattande teoribygge på området. Avsnittet avslutas med en 
diskussion av om den här konflikten bara skulle vara en myt och konstnärlig 
produktion i grunden inte annorlunda än annan produktion. 
 
En enkel lösning på konflikten vore naturligtvis att man som en sann homo eco-
nomicus explicit konstaterade att det inte fanns resurser till det man ville göra 
och att det därför var nödvändigt att sänka ribban och kanske spela de lättviktig-
are pjäser eller den mer utslätade musik som publiken eller arrangörerna ville 
ha. Det kunde också vara att man gick anslagsgivare eller sponsorer till mötes 
och gjorde något som de gillade. Det här sättet att lösa konflikten förefaller inte 
vara det normala inom konstproducerande verksamhet. Att få delmarknaden per-
sonal att arbeta mer eller för mindre ersättning syns dock vara en möjlighet som 
ibland kommer till användning. 
 
En dumdristigare variant skulle vara att man vägrade acceptera att resurserna 
saknades och köra på som om allt vore väl. Detta höga spel måste rimligen 
bygga på tanken att någon, en anslagsgivare eller sponsor, i slutändan skulle gå 
in och betala underskottet. Och om den förhoppningen inte skulle infrias finns i 
och för sig alltid möjligheten att gå i konkurs att sedan starta om från början. 
 
En mer drastisk lösning vore att helt enkelt låta bli att producera om det skulle 
saknas resurser till det man ville. Detta är knappast en lösning för stora institu-
tioner, men det finns ett visst stöd för att det kan gå till så hos producenter med 
låga fasta kostnader. 
 
Det förekommer också att konstproducenter väljer att helt eller delvis arbeta på 
en arena där det inte finns konstnärliga krav. Man kan ha ett civilt arbete vid sid-
an om den konstnärliga produktionen och därigenom bli fri att bara göra det som 
man konstnärligt kan stå för. Ett annat exempel vore teatergruppen som inte bara 
spelar teater utan som också säljer tjänster till företags internutbildningar, med-
verkar i reklamfilmer eller som mot betalning ställer upp som jultomtar. Insats-
erna på de här icke konstnärliga arenorna kan då sägas finansiera producentens 
konstnärliga produktion och eliminera konflikten mellan konst och marknad. 
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En tanke är att konflikten skulle få sin lösning på ett intuitivt, erfarenhetsbeting-
at sätt. De inblandades agerande skulle då på ett tämligen automatiskt sätt leda 
till att producenten fick balans mellan sina resurser och de konstnärliga målen. 
Här behövs inga explicita diskussioner om vilka konstnärliga mål man har efter-
som alla på något sätt ändå förstår hur de andra tänker. På samma sätt finns en 
intuitiv känsla för vad publiken klarar av och vilka kostnadsramar man har att 
hålla sig inom. 
 
Man kan också tänka sig att konstproducenterna har internaliserat hanterandet 
av den här konflikten: man vill helt enkelt det man kan. Det här är självfallet 
ingen medveten process för då skulle det närmast vara samma sak som vår homo 
economicus skulle ha gjort. Det finns en hel del som talar för den här lösningen 
är vanligt förekommande eftersom det annars vore en smula märkligt att så pass 
många säger sig av konstnärliga skäl ha valt att spela i ett avskalat format med 
få skådespelare när det samtidigt är uppenbart att det är det enda som är möjligt 
med de resurser man disponerar. 
 
Hanterandet av en situation där resurserna inte räcker till för att realisera de 
konstnärliga målen blir inte mindre komplicerad om den franske sociologen 
Bourdieu skulle ha rätt när han säger sig ha funnit ”en kollektiv förnekelse av 
kommersiella intressen” inom konsthandeln. Han menar att alla konstproducent-
er har ett symboliskt kapital att förvalta och att den som kan beslås med att ha 
gjort kommers får se detta kapital minskat och därmed i ett längre perspektiv gå 
förlustig möjligheten att växla in det i framtida ekonomisk vinst. Detta, som 
Bourdieu kallar ”oärlighetens ekonomi” skulle onekligen mörklägga hanterandet 
av den här konflikten. De inblandade skulle låtsas att de egentligen inte brydde 
sig om ekonomin utan bara beaktade det konstnärliga. Kanske kan de lura någon 
– och rent av sig själva – men jag har svårt att se hur en mer omfattande konst-
närlig produktion skulle fungera om aktörerna så till den grad stack huvudet i 
sanden. Det verkar dock vara relativt legitimt att minska kostnaderna om detta 
föranletts av sänkta anslag. Att försöka öka sina intäkter tycks däremot vara 
känsligare. En konsekvens av detta skulle bli att den konstproducerande sektorn 
krympte. Men i praktiken är det kanske så att man tillämpar något av de tidigare 
nämnda sätten – det viktiga är ju bara att det inte märks. 
 
Men är kanske alltihop bara en myt? Tänk om konstnärlig produktion inte alls 
skiljer sig från produktion i andra organisationer! Då blir tanken på en konflikt 
mellan konstens och marknadens krav genast mindre intressant. I traditionellt 
företagande finns också en massa saker som man, trots att de skulle vara lön-
samma, inte vill göra om de exempelvis strider mot yrkesstoltheten eller allmän-
na etiska principer. Teknikers och ingenjörers fascination över nya tekniska lös-
ningar ligger inte alltid inom ramen för vad konsumenterna önskar sig. Kanske 
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är det som på teatern där man vill ge publiken det den inte visste att den ville ha 
– men det verkar ofrånkomligt att den strategin ibland leder till att publiken och 
teknikkonsumenterna får sådant de överhuvudtaget inte vill ha. Både teknik och 
konst måste förmodligen fungera så om inte utvecklingen skall stanna av.  
 
Ja, vari ligger då skillnaden? En väsentlig skillnad är att teknisk utveckling och 
även mer marginellt förändringsarbete brukar motiveras utifrån ett lönsamhets-
perspektiv. En teknisk innovation blir ofta ointressant om det inte går att tjäna 
pengar på den och det torde väl också höra till ovanligheten att upphovsmannen 
till något sådant blir omtalad i media och hos delar av allmänheten. För konst-
närlig produktion är situationen en helt annan. Här blir även det mindre lyckade 
omtalat. Dessutom råder det ofta delade meningar om värdet av en viss konst-
närlig produktion. Publikframgång och ekonomiskt utfall är inte heller kortsikt-
igt lika avgörande för en verksamhet som bara till en mindre del finansieras di-
rekt av publiken. Vad recensenter och andra människor i konstvärlden tycker 
uppfattas nog många gånger som viktigare. Men det är knappast bara den medi-
ala uppmärksamheten, de delade uppfattningarna och de olika ekonomiska för-
utsättningarna som konstituerar skillnaden mellan konstnärlig produktion och 
mer traditionellt företagande. Reklam kan till exempel, när den är som bäst, vara 
både konstnärligt intressant och tala till våra behov. Men visst är det fasciner-
ande att reklam för konstprodukter så ofta är så enastående tråkig? Förekommer 
det överhuvudtaget reklam för performing arts som berättar något som i grunden 
berör de mänskliga behoven? Det verkar mest vara så att man lämnar litet pro-
duktinformation. Är man måhända rädd för att bli beskylld för ohämmad kom-
mersialism? Där skulle i så fall Bourdieu titta fram igen.  
 
Men skillnaderna mellan konstnärlig produktion och företagande hänger för-
modligen ihop med att vi åtminstone sedan romantiken sett på konstnären som 
ett slags geni som inte får hindras i sitt konstnärliga utövande. Tanken på att 
konsten är speciell är allmänt spridd, och jag kan inte påminna mig när jag hörde 
någon invända mot principen om konstens frihet. Att människor sedan inte är 
överens om vad konstens frihet innebär komplicerar dock det hela en smula – 
men på något sätt skiljer sig konsten ändå från företagandet i det att produktion-
en kan sägas ha ett värde vid sidan av det rent ekonomiska.  
 
Åtskillig konstnärlig produktion motiveras också närmast av den glädje som 
konstutövaren själv känner i skapandet. Här kommer åter vår homo ludens dans-
ande in på scenen. Ibland finner dock ludens och economicus varandra och dans-
en blir inte sämre av det. Det rationella behövs för att konstproducenten lång-
siktigt skall blomstra, och leken och glädjen måste till för att det traditionella 
företaget skall bli något som förmår engagera medarbetare och kunder.  
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7.4 Fortsatt forskning 
 
Redan i föregående avsnitts diskussion av olika lösningar på konflikten mellan 
konstens och marknadens krav framkom att mitt teoretiska bidrag på området 
hade karaktären av byggstenar till framtida mer omfattande teoribygge. För detta 
teoribygge är ytterligare forskning nödvändig, men denna kan då baseras på det 
här redan befintliga teoribidraget. 
 
Fokus i det här arbetet har legat på konstproducenterna. Självfallet vore det ock-
så intressant att undersöka hur de olika marknadsdelarna faktiskt ser på sitt en-
gagemang i den konstnärliga produktionen.  
 
När det gäller publiken handlar det inte bara om vilken typ av produktioner man 
vill se utan också om allt runtomkring den konstnärliga produktionen. Speciellt 
intressant vore det också att närmare studera arrangörernas inköpsprocess och 
bland annat undersöka i vilken utsträckning den påverkas av konstnärliga be-
dömningar. 
 
Genom att personal och oavlönad arbetskraft aktivt deltar i den konstnärliga pro-
duktionen har deras motiv för medverkan i viss mån blivit belysta i det här ar-
betet, men även detta kan förvisso studeras mer i detalj. Sponsorers och anslags-
givares motiv för sina resurstillskott har däremot inte alls studerats i det här ar-
betet. Motiven har dock behandlats av andra författare. De samhälleliga anslags-
givarnas bidrag ses ibland som en garanti för konstens frihet medan pengar från 
sponsorer betraktas med en viss skepsis och rent av rädsla för att friheten skall 
inskränkas. Det är inte självklart att ett sådant synsätt är alltigenom rimligt. 
 
Konstens frihet är nämligen ett knepigt begrepp. Denna frihet tycks av många 
tas för självklar, men mycket litet finns skrivet om fenomenet och vad det mer 
precist skulle innebära. I ett demokratiskt samhälle måste en rimlig utgångs-
punkt vara att en konstnär skall ha rätt att uttrycka i stort sett vad som helst på 
vilket sätt som helst, men förmodligen måste ändå vissa inskränkningar göras. 
Inte ens en konstnär torde ha rätt att utforma sin konst på ett sådant sätt att den 
exempelvis kommer att utgöra hets mot folkgrupp. Andra lagliga begränsningar 
och samhälleliga tabun torde också finnas. Men talet om konstens frihet eller 
konstnärlig frihet innebär rimligen något mer, och det är där kopplingen till före-
tagsekonomi och marknadsföring blir mer påtaglig. 
 
Redan i avhandlingens första kapitel kunde vi se att det svårligen gick att prata 
om fria konstnärer förrän tidigast i mitten av 1700-talet. Den friheten var emell-
ertid bara partiell. Det nya var att konstnären inte längre var lika beroende av en 
eller ett fåtal uppdragsgivare. Dessa fria konstnärer inom litteraturen och musik-
en hade dock istället blivit beroende av ett embryo till en massmarknad med den 
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ofrihet detta kunde innebära. Från mitten av 1950-talet kom de svenska konst-
producenternas oberoende gentemot finansiärerna successivt att öka. Vi fick en 
situation där anslagsgivare motvilligt tycktes ha accepterat ett system där konst-
närlig frihet innebar att man inte bara skulle ha rätt att uttrycka vad man ville 
utan också få ekonomiska resurser att göra detta – även om det handlade om att 
bedriva samhällsomstörtande verksamhet. För den konstproducerande personal-
en kom 1990-talet att innebära ett tämligen bryskt tvång till reträtt, men fortfar-
ande förefaller den allmänna uppfattningen bland konstproducenter vara att an-
slagsgivare villkorslöst skall ställa upp med pengar. Denna andra frihet framstår 
dock inte som lika självklar som friheten att uttrycka det man vill.  
 
När det gäller konstnärlig frihet vore det intressant att undersöka hur själva be-
greppet utvecklats och hur konstproducenters krav på oberoende av marknaden 
har motiverats och fortfarande motiveras samt vilka konsekvenser denna konst-
närliga frihet fått för marknadens funktion.  
 
 
7.5 En sista reflektion 
 
Slutligen vill jag knyta åter till de inställsamma ord skalden fick rikta till sin väl-
görare Maecenas i detta arbetes inledning. Blev Horatius en sämre diktare av att 
han fick ett tämligen bekymmersfritt liv finansierat av en av sin samtids rikaste 
och mäktigaste män? Kanske det – fjäsket tilltalar i alla fall inte vår tid, och jag 
är definitivt beredd att se det här som en konflikt mellan konstens och marknad-
ens krav.  
 
Hur Horatius själv såg på saken vet vi inget om, men med vår tids ögon löste 
han problemet med otillräckliga resurser genom att i sin diktning fläta in posit-
iva saker om sin välgörare och om kejsaren. Så har många konstnärer gjort efter 
honom – inte minst i totalitära regimer. Personligen tror jag det förekommer 
överallt fast mer subtilt och undanstoppat. Men hursomhelst tvingades inte 
Horatius för sin försörjning in i banal tillfällighetsdiktning eller massproduktion. 
Han kunde istället i lugn och ro arbeta med att fullända sin diktning. Han skrev 
inte mycket. Hans samlade produktion är inte större än att den ryms i en normal 
kavajficka – och då behöver man inte ta till sådana konstgrepp som disketter 
eller CD-ROM-skivor. Utan sin gynnare hade han säkert tvingats producera mer 
eller rent av varit tvungen att acceptera sysslan som personlig sekreterare till 
kejsar Augustus. Horatius var i all fall, precis som ”mina” konstproducenter, 
stolt över vad han presterat - och han säger i en av sina dikter att han med sin 
diktning uppfört ett minnesmärke varaktigare än koppar och att han genom dikt-
ningen skulle nå odödlighet. Så här långt har han lyckats klara sig igenom två 
årtusenden, och han lever trots att det var länge sedan pontifex maximus (över-
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steprästen) och den tigande vestalen slutade att tillsammans vandra upp till 
templet på Capitolium. 

 
Exegi monumentum aere perennius 
regalique situ pyramidum altius, 
quod non imber edax, non Aquilo impotens 
possit diruere aut innumerabilis 
annorum series et fuga temporum. 
Non omnis moriar, multaque pars mei 
vitabit Libitinam: usque ego postera 
crescam laude recens, dum Capitolium 
scandet cum tacita virgine pontifex.1 
(Horatius, ode III:30 ur Sjövall, Wistrand & Bendz, 1968) 

 
 

                                           
1 Jag har uppfört ett minnesmärke varaktigare än koppar och högre än de smutsiga kungapyramiderna, ett 
minnesmärke som varken frätande dagg eller vildsint nordanvind kan förstöra och inte heller årens gång eller tid-
ens flykt. Jag skall inte dö helt utan en stor del av mig skall undgå dödsgudinnan: jag skall ungdomsfrisk växa av 
framtida beröm så länge som översteprästen stiger upp på Capitolium tillsammans med den tigande vestalen. 
(egen översättning) 
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English summary 
 
 
The aim of this work is to contribute to a better understanding of how the pro-
curement of resources influences artistic production. Work on this thesis started 
in 1994 with an initial study, and at that time the principal intention was to 
describe the programme planning of a theatre. A number of important under-
lying considerations were also highlighted. Special attention was given to the 
concept of quality, both artistic and customer oriented, and an anticipated 
conflict between art and the market. The market was defined as everyone being 
in control of resources that could be turned into income for the art producer. The 
same definition was used in the second study. Four different markets were 
identified: 
 

Paying audience and distribution agents 
Different levels of government 
Sponsors and donors 
Personnel and volunteers  

 
As the theoretical material concerning the planning of the programme was 
limited, the initial study was carried out in a principally inductive way. The 
study concerned Norrbottensteatern, a theatre in Luleå in the north of Sweden. 
This material has been separately published in 1997, but it is also presented in 
condensed form in Chapter 2 of this thesis.  
 
The methods used in this part of the study were first and foremost observations 
and interviews, but written material and informal conversational interviews have 
also been used when appropriate. The empirical part of that study consists of 
case studies, conducted mainly from May 1994 to October 1995. The study 
focused on six plays (cases 1-6) intended for the coming season. The author also 
looked at 82 rejected plays or ideas for plays (case 7). 
 
Most of the programme planning at Norrbottensteatern was handled by a speci-
fic repertory committee, Repertoarkommittén. The committee was led by the 
dramaturge. The committee members, most of them actors, were elected by the 
union. The theatre manager was also a member of the committee. The pro-
gramme that was recommended by the committee had to be accepted at a 
general meeting of the theatre staff. In a formal way, one could say that the 
employees had a strong position, but in reality, no one outside the committee 
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seemed to have any substantial influence on the programme. The manager was 
in fact the most important participant in this process. 
 
One result of the study was a model for programme planning. The author has 
identified three phases in this work: idea generation, evaluation and adjustments. 
It was difficult to find ex ante criteria for good plays. Many seemed to be a mere 
product of chance or a result of the efforts of some important participant. How-
ever, it was possible to discern some common features. First performances were 
attractive. Ideas coming from outside had little or no chance of acceptance if a 
spokesman within the theatre did not support them. The active interest of an 
individual was important. Ideas from the theatre manager were adopted more 
often than ideas from other participants. A connection to regional matters 
seemed to be important. In cases where playwrights lived in the region, the 
regional influence was further strengthened by the fact that first performances of 
their works were often given.  
 
It was easier to find out why a play was rejected. If a person who had been a 
keen advocate of a certain play suddenly left the theatre, the play would 
probably be dropped. Without a suitable director or an influential participant, a 
play with textual imperfections had no chance. Budget deficits could be handled 
in such a way that expensive productions were replaced by less expensive ones. 
Co-ordination with other plays on the programme could also be a reason for 
dropping a play. The inability to reach a contract agreement with a director or 
stage designer could be another reason. A combination of these factors increased 
the chance of rejection. Not much was explicitly said about quality. Good 
quality was, however, often cited when a person expressed a preference for a 
particular play. The anticipated conflict between art and the market was not 
evident in the programme planning, though it may have been present under the 
surface. 
 
In spite of the difficulties in finding evidence of a conflict between artistic con-
siderations and what the market desires, inquiries continued after an in-depth 
literature review. However, the focus shifted to the influence of procurement of 
resources for artistic production within performing arts. In this second study 
three research questions were posed: 
 

How do producers within performing arts experience the expectations of 
the market? 
How are artistic considerations expressed within performing arts? 
How do producers within performing arts behave when meeting the 
demands of the market? 
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The second study was a case study consisting of four cases: two independent 
theatre groups, one symphony orchestra, and an artist who performs first and 
foremost folk music. The cases were mainly based on interviews and resulted in 
extensive descriptions, which were subsequently subjected to individual and 
cross-case analysis. 
 
None of the cases have given any indication that art producers have a more 
reliable knowledge of what the market wants than anyone else. No marketing 
research concerning audiences or distributors was conducted. The consensus 
seemed to be that audience satisfaction was most important. The distributor’s 
satisfaction did not seem to be of equal importance. In the cases studied, there 
were actually several examples of obscure or even prejudice opinions about both 
the audience and the distributors. Theatres sometimes seemed to target an 
audience that had no desire to go to the theatre – and were subsequently 
surprised when few people showed up for the performances. 
 
The art producers seemed to have no idea about the degree of artistic freedom in 
relation to different levels of public (government) funding, or even what public 
sponsors wanted in return for the grants. Most of the producers were not at all 
interested in corporate sponsoring. They felt, at least partly, that their product 
was of no interest for companies. There seems to have been some antipathy 
towards discussing matters of exchange. 
 
In a way, viewing the personnel as part of the market was problematic, as they 
also had a direct influence over artistic decisions. The objectives of personnel 
and artistic objectives sometimes coincided, though this was not always the 
case; e.g., better wages or a better car for the tours were sometimes a higher 
priority than an artistically interesting arrangement. 
 
Even in the second study, the discussion of quality was barely evident. When it 
occasionally appeared, it could be mixed up with political values of equality or 
regional matters. One type of artistic positioning, on a more general level, was 
the intention to perform simply with few actors. These arrangements agreed well 
with the actual budget restrictions. Another type of positioning was of the 
vanguard type, with ideas of multi-artistic performances. However, interpreting 
the exact meaning of these different positionings was rather complicated. 
Another way of looking at artistic quality was to consider technical skill or the 
ability to find new ways of artistic expression, but this gave no clearly expressed 
consideration of matters of artistic quality. These considerations were evidently 
handled in another way, perhaps with the help of intuition and experience.  
 
As long as the market supplied the performing arts producer with the necessary 
resources, no major problem seemed to exist. But quite likely, this producer 
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must have adjusted his artistic ambition to realistic expectations. It has become 
apparent that producers have realised that they have limited room to manoeuvre. 
If audiences were too small, there was a risk that neither distributors nor govern-
ment or sponsors would want to participate in the financing of the proposed 
production. Perhaps not even the personnel would wish to participate under such 
circumstances. Without an audience of the planned size, the artist’s interest in 
performing diminishes and the situation becomes devoid of pleasure. Art must 
bring joy to the performer. 
 
Some evidence was found that producers have tried to influence different parts 
of the market in order to receive more resources. Another way has been to tackle 
the costs. Decreases in costs that left the artistic production intact seemed to be 
preferred to those resulting in lower artistic quality. 
 
The thesis concludes with a discussion of the scientific contribution. This dis-
cussion begins by considering the difficulties implicit in identifying an explicit 
conflict between the artistic considerations and market expectations. The dis-
cussion continues with aspects of the conflict that are more or less apparent. 
Finally, different ways of handling the conflict are identified: 
 

Lower artistic ambitions and adjust to the market (homo economicus). 
Simply continue as before and hope that someone will eventually pay the 
bills – or face the bitter consequences. 
Stop producing (only possible when fixed costs are moderate). 
Combine artistic work with work on other arenas as a way of financing 
the artistic production. 
Handle the conflict intuitively, based on experience. 
If the producer wants to do what he is actually able to do, the potential 
conflict is eliminated (internalisation). 
A collective denial of commercial interest combined with at least the 
pretence that nothing besides artistic considerations are at issue. The 
important thing is that others will not perceive that any conflict is being 
handled. Actually, no conflict should even be seen in the art producer’s 
own mind. 

 
Finally, there is a discussion as to whether artistic production actually differs 
from other types of production. The answer is that there are differences; the 
most important of which probably have to do with artistic freedom and that art, 
for many people, has value besides economic value. For art producers, a rational 
homo economicus is not enough: good art presupposes a homo ludens as well. 
Perhaps this may be true for traditional commercially oriented companies as 
well as for performing arts companies. 
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Intervjuer 
 
 
Studie I: Norrbottensteatern 
 
Charlotte Aaby Hertzman, länsmarknadsförare 
11 mars 1996, kl 14.35–14.45 (telefonintervju) 
 
Barbro Alatalo, marknadschef 
3 november 1994, kl 08.35–09.30 
 
Rolf Degerlund, teaterchef 
4 maj 1994, kl 10.10–11.30 
19 mars 1996, kl 14.00–14.20 (telefonintervju) 
 
Irena Kraus, f d dramaturg på Norrbottensteatern 
1 mars 1995, kl 18.00–18.50 
20 mars 1996, kl 11.20–11.40 (telefonintervju) 
 
Mats Pontén, skådespelare (ledamot i repertoarkommittén och fackstyrelsen, 
personalrepresentant i teaterstyrelsen) 
1 november 1994, kl 11.10–12.00 
11 mars 1996, kl 09.45–10.00 (telefonintervju) 
 
Anna Simberg, dramaturg 
4 maj 1994, kl 17.00–18.10 
10 maj 1994, kl 16.00–17.20 
17 maj 1994, kl 16.00–16.40 
8 juni 1994, kl 16.00–17.00 
24 augusti 1994, kl 16.00–17.00 
25 okt 1994, kl 09.10–11.10 
23 januari 1995, kl 17.40–18.30 
25 april 1995, kl 16.20-16.40 
11 maj 1995, kl 10.20–12.05 
22 februari 1996, cirka 10 minuter (telefonintervju) 
7 mars 1996, kl 10.00–12.30 
25 mars 1996, kl 13.20–17.15 
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Siv Teresias, ekonomichef 
20 februari 1995, kl 13.00-14.20 (med avbrott) 
21 juni 1995, kl 16.10–16.16 (telefonintervju) 
29 januari 1996, cirka 10 minuter (telefonintervju) 
 
OBS: Informella och förtroliga samtal redovisas ej. 
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Studie II 
 
Fall A: Teater Scratch 
 
Sara Backlund Hammar, skådespelare 
7 november 2000, 13.30-16.15 (Backlund Hammars bostad) 
 
Anette Carlsson Hägglund, kostymör 
13 november 2000, kl 10.00-11.30 (Carlsson Hägglunds bostad) 
 
Boel Forssell, skådespelare 
14 november 2000, kl 10.00-11.40 (forskarens bostad) 
 
Staffan Hammar, skådespelare 
7 november 2000, 13.30-16.15 (Hammars bostad) 
4 december 2000, kl 17.00-17.05 (telefonintervju) 
 
Karin Sandorf, administratör 
10 november 2000, kl 10.20-11.30 (Teaterns lokal) 
 
Dan Swärdh, konstnärlig ledare 
1 november 2000, kl 10.00-12.20 (telefonintervju) 
27 november 2000, kl 11.35-12.05 (telefonintervju) 
 
 
Fall B: Krokodilbrottarna 
 
Tommy Bäckström, musiklärare 
29 september 2000, kl 08.30-09.30 (Björknässkolan i Boden) 
 
Sonja Lindblom, scenskolestuderande 
30 september 2000, kl 12.00-12.55 (telefonintervju) 
 
Linda Mattila, universitetsstuderande 
10 oktober 2000, kl 15.30-17.00 (Ofvandahls konditori i Uppsala) 
 
Håkan Rudehill, konstnärlig ledare 
14 september 2000, kl 09.00-11.30 (Krokodilbrottarna kontor i Luleå) 
5 oktober 2000, kl 09.15-10.00 (telefonintervju) 
6 oktober 2000, kl 10.00-10.10 (telefonintervju) 
 
Pia Suonvieri, frilansande kulturarbetare 
26 september 2000, kl 11.30-13.30 (Suonvieris bostad i Haparanda) 
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Fall C: Luleå Orkesterförening 
 
Tage Isaksson, ordförande 
7 november 2000, kl 09.00-10.10 (FFNS Arkitekter i Luleå) 
 
Viktor Levander, musikstuderande och orkestermedlem 
28 oktober 2000, kl 15.00-16.15 (forskarens bostad) 
 
Petter Sundkvist, dirigent, konstnärlig ledare för Norrbottens kammarorkester 
8 november 2000, kl 10.15-10.55 (Norrbottensmusiken) 
 
Erik Sundström, f.d. ordförande, styrelseledamot och orkestermedlem 
16 oktober 2000, kl 12.30-14.30 (Luleå stadshotell) 
 
Anna-Lena Öhman, musiklärare och orkestermedlem 
26 oktober 2000, kl 11.10-12.30 (Öhmans bostad) 
 
 
Fall D: Ess – musiker och författare 
 
Markus Falck, musiker i J.P. Nyströms 
2 januari 2001, kl 14.05-15.15 (telefonintervju) 
 
Lars Hedström, journalist och delägare i Diversekultur 
27 december 2000, kl 16.50-18.10 (Restaurang Lingon, Luleå) 
 
Ulf B Jonsson, fotograf och musiker 
23 Januari 2001, kl 20.40-21.25 (forskarens bostad) 
 
Svante Lindqvist, musiker och författare 
20 november, kl 16.00-18.30 (Vägverket i Luleå) 
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Bevistade sammanträden (studie I) 
 
 
23 aug 1994 09.00–1 Repertoarkommitté2 
30 aug 1994 09.00–11.00 Skådespelarmöte 
30 aug 1994 11.20–12.30 Repertoarkommitté 
5 sept 1994 09.00–10.00 Repertoarkommitté 
5 sept 1994 10.00– Fackmöte 
20 sept  1994 09.00–11.00 Repertoarkommitté 
27 sept  1994 09.00–11.00 Repertoarkommitté 
11 okt 1994 09.00–11.30 Repertoarkommitté 
14 okt 1994 12.00–14.00 Allmänt repertoarmöte 
31 okt 1994 12.00–15.00 Repertoarkommitté 
3 nov 1994 3 Fackmöte 
8 nov 1994 10.00–12.30 Repertoarkommitté 
18 nov 1994 12.35–13.00 Repertoarkommitté 
18 nov 1994 13.00–16.00 Allmänt repertoarmöte 
21 nov 1994 4 Fackmöte 
22 nov 1994 08.30–09.00 Produktionsmöte5 
22 nov 1994 09.15–12.30 Repertoarkommitté 
29 nov 1994 08.30–09.15 Produktionsmöte 
29 nov 1994 09.30–11.30 Repertoarkommitté 
30 nov 1994 09.00–10.30  Produktionsbudgetmöte 
6 dec 1994 08.30–09.15 Produktionsmöte 
6 dec 1994 09.25– Repertoarkommitté 
13 dec 1994 10.10–  Fackmöte 
20 dec 1994 08.30–09.15 Produktionsmöte 
20 dec 1994 09.30–10.00 Repertoarkommitté 
20 dec 1994 10.00–10.30 Personalmöte 
20 dec 1994 10.30–11.30 Allmänt repertoarmöte 
                                           
1 När jag inte har angivit sluttid beror detta på att uppgift därom saknas i mina anteckningar. Andra förmid-
dagsmöten än produktionsmöten slutar dock senast omkring 12.30. Eftermiddagsmöten slutar ofta 15.00 eller 
16.00. 
2 Den formella benämningen är repertoarkommittén, men så benämns den normalt inte på teatern. Man säger 
repkommittén. 
3 Fackmötet pågick 13.00–16.40. När mötet skulle börja fick jag reda på att fackstyrelsen inte ansåg att det var 
lämpligt att jag var med. Jag skulle få komma in när man kom till repertoarfrågorna. Dit kom man emellertid 
aldrig, så jag fick vänta utanför möteslokalen hela eftermiddagen. 
4 Jag närvarade endast under den punkt då repertoaren avhandlades, dvs under tiden 10.05–10.17. 
5 Den formella benämningen torde vara produktionsmöte, men den används inte utan man talar istället om prod-
möten. 
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20 dec 1994 11.30– Konstnärliga gruppen6 
23 jan  1995 08.30–08.50 Produktionsmöte 
23 jan  1995 09.35–10.05 Repertoarkommitté 
23 jan 1995 10.07–12.13 Allmänt repertoarmöte 
30 jan 1995 08.30–09.20 Produktionsmöte 
30 jan 1995 09.40–10.00 Repertoarkommitté 
30 jan 1995 10.00– Fackmöte 
6 feb 1995 08.30–09.10 Produktionsmöte 
6 feb  1995 09.10– Teknikermöte 
13 feb 1995 08.30–09.00 Produktionsmöte 
13 feb 1995 09.00–11.00 Fackmöte 
20 feb 1995 08.30–7 Produktionsmöte 
24 feb  1995 13.00–14.15 Presskonferens 
24 feb  1995 14.008–18.30 Föreläsningseftermiddag inför 

repertoarpresentationen, därefter 
middag med teaterföreningarnas 
ombud 

25 feb  1995 09.45–16.00 Repertoarpresentation för teater-
föreningarna 

27 feb 1995 08.30– Produktionsmöte 
6 mars 1995 08.30–08.55 Produktionsmöte 
6 mars  1995 09.00–9 Produktionsgrupp 
7 mars  1995 10.00– Repertoarkommitté 
10 mars  1995 13.05–14.20 Personalmöte 
10 mars  1995 14.36–16.00 Fackmöte 
13 mars  1995 08.30–08.50 Produktionsmöte 
20 mars  1995 08.35–08.58 Produktionsmöte 
27 mars 1995 08.35–09.05 Produktionsmöte 
28 mars  1995 10.05– Repertoarkommitté 
3 april 1995 08.32–09.00 Produktionsmöte 
7 april 1995 13.05–13.59 Personalmöte 
7 april 1995 14.12– Fackmöte 
24 april 1995 08.30–09.15 Produktionsmöte 
8 maj  1995 08.30– Produktionsmöte 
11 maj 1995 13.10–15.00 Möte om berättarprojekt 
12 maj  1995 11.00–13.0010 Sättningskonferens 
16 maj  1995 09.00–09.55 Repertoarkommitté (informell) 
16 maj  1995 10.05–13.30 Skådespelarmöte 

                                           
6 Den exakta benämningen är oklar. Jag hörde även uttrycket konstnärsgruppen. 
7 Produktionsmöten brukar hålla på mellan 20 och 45 minuter. 
8 Jag anlände först omkring 14.30 på grund av presskonferensen. 
9 Jag var tvungen att lämna detta möte 11.45 på grund av andra åtaganden. 
10 Konferensen pågick till omkring 16.00 men de sista tre timmarna avsåg andra teatrar än Norrbottensteatern. 
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17 maj  1995 10.05–13.10 Skådespelarmöte 
18 maj  1995 09.05–11.56 Repertoarkommitté 
18 maj 1995 13.10–14.00 Allmänt repertoarmöte 
19 maj 1995 13.05–14.45 Personalmöte 
22 maj  1995  08.32– Produktionsmöte 
23 maj  1995 13.00–14.00 Möte om ”Nysningen”11 
23 maj  1995 14.10– Möte om ”Nysningen”12 
29 maj 1995 08.35– Produktionsmöte 
30 maj 1995 10.00–15.00 Personaldag/personalmöte 
31 maj  1995 13.00– Personalmöte 
21 aug 1995 08.30–09.00 Produktionsmöte 
21 aug 1995 09.08–10.00 Repertoarkommitté 
21 aug 1995 10.05–12.10 Skådespelarmöte 
24 aug  1995 09.00–11.25 Repertoarkommitté 
28 aug  1995 08.33–08.55 Produktionsmöte 
28 aug 1995 09.05–09.47 Personalmöte 
28 aug 1995 10.10–11.20 Fackmöte 
4 sept 1995 08.35–09.00 Produktionsmöte 
4 sept  1995 09.03–09.25 Repertoarkommitté 
4 sept 1995 09.35–12.00 Allmänt repertoarmöte 
11 sept  1995 08.30–09.23 Produktionsmöte 
11 sept 1995 09.35–11.21 Fackmöte 
11 sept 1995 11.33–12.03  Årsmöte i lokalavdelningen av 

Svenska teaterförbundet 
16 sept 1995 09.40–11.30 Referensgruppen 
18 sept 1995 08.32–09.00 Produktionsmöte 
18 sept 1995 09.30–09.35 

10.50–12.24 
Repertoarkommitté 

2 okt 1995 08.30– Produktionsmöte 
10 okt 1995 09.00–11.00 Repertoarkommitté 
23 feb 1996 10.30– Repertoarpresentation 
24 feb 1996 10.00– Repertoarpresentation 
    
 

                                           
11 Regissör, scenograf, producent och inspicient 
12 Nu närvarade även den tekniska personal som skulle medverka. 
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Dokument (studie I) 
 
 
Befattningsbeskrivning för dramaturgen (utan år; enligt uppgift ej helt aktuell) 
 
Diskussionsunderlag 
till fackmötet 
till skådespelarmötet 
till repertoarmötet 
till repertoarmötet 
till fackmötet 
till repertoarmötet 
till repertoarmötet 

26 maj 
30 augusti 
14 oktober 
18 november 
30 januari 
18 maj 
4 september 

1994 
1994 
1994 
1994 
1995 
1995 
1995 

 
 
Nästa spelår och framtiden 
Tre alternativ till repertoar 
Repertoarbeslut 
Repertoar t o m våren 1998 
Repertoar t o m 1997 

 
Information till teaterns referensgrupp 
 Referens: Senaste nytt från Norrbottens-

teaterns referensgrupp nr 1–3/94 
Referens: Senaste nytt från Norrbottens-
teaterns referensgrupp nr 1/95 

 
Landstingsplan 1995 
fastställd av landstingsfullmäktige den 13 december 1994. (Norrbottens läns 
landsting, 97189 Luleå) 
 
Programblad till ”Stairway to Heaven”, våren 1996 
 
Protokoll från repertoarkommittén1 
 5 maj 

20 september 
11 oktober 
7 november 
2 maj 
26 september 

1994 
1994 
1994 
1994 
1995 
19952 

 
 
 
                                           
1 Detta är ej protokoll i formell mening utan snarare dramaturgens minnesanteckningar. Sådana finns endast från 
en del möten. 
2 Här fanns en bilaga: ”Repertoararbetet, en 'just nu'-betraktelse.” 
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Protokoll från sammanträden med teaterstyrelsen 
 6 juni 

3 augusti 
29 november 
10 februari 
21 april 
15 juni 
6 oktober 
12 mars 
15 maj 

1994 
1994 
1994 
1995 
1995 
1995 
1995 
1996 
1996 

 
Protokoll från utvärderingsmöte av i ”I afton dans” 
 10 maj 1995 
 
Stadgar för Stiftelsen Norrbottensteatern (Bilaga till § 39 Norrbottens läns 
landstings fullmäktigesammanträde, 11 juni 19933) 
 
 
 
 
 

                                           
3 Enligt uppgift från landstinget har Luleå kommun fattat motsvarande beslut. 



 

  

 

Bilaga 1 
Ej realiserade pjäsidéer som diskuterats på sammanträden på Norrbottensteatern 1994/1995  
Vissa pjäsbenämningar har ej angivits under en verkligt titel. Färdig titel saknas också ibland. 
(Källor: Författarens anteckningar och informella protokoll från sammanträden samt synpunkter från teaterns dramaturg) 
 

Pjäs Första om-
nämnande 

Initiativ-
tagare 

Antal 
möten 

Drivande 
aktörer 

Motiv Motivkod 

1 ”Kvinnogrupp” 30.8.94 sk,dr 1  utebliven omorganisering ORG 
2 ”Två män i ett tält” 5.9.94 dr 3 it inget för oss (tc) OL/A 
3 ”Molins trea” 5.9.94 tc 3 it fs inspiration F 
4 ”Fridell” 5.9.94 mf 1  manuskvalitet T 
5 ”Djävla karl” 5.9.94 sk 3 it/dr ekonomi/intern konflikt EK/ENS 
6 ”Lilla Boye” 5.9.94 sk 4 it/dr ekonomi/ensemblesammansättning EK/ENS 
7 ”Se dig om i vrede” 5.9.94 sk 3  värderingarna V 
8 ”Mammas gräs” 5.9.94 sk 4  gammal, seg, ointressant och 

förutsägbar 
T/O 

9 ”Gerda” 20.9.94 rl 2 it ersattes av annat berättarprojekt av 
samma författare 

F 

10 ”Smuggel” 20.9.94 f 3 dr tänkt som berättarprojekt – ingen 
intresserad 

O 

11 ”Smugglarkungen” 20.9.94 sk 2  passade inte in MIX 
12 ”Jenny Williers” 20.9.94 sk 2  ointresse i rk O 
13 ”Dangerous corner” 20.9.94 sk 2  ointresse i rk O 
14 ”Stjärnhimlen över oss” 20.9.94 sk 1  spelas  bl a av Riksteatern A 
15 ”Stulen lycka” 20.9.94 dr 2 it/mc inget för oss/spelas av andra OL/A 
16 ”Sju bröder” 20.9.94 tc 1 it/dr r ville inte hit R 
17 ”Inspektorn” 20.9.94 rl 1  ointresse/spelas av andra O/A 
18 ”Ny Ayckbourn” 20.9.94 dr 1  ej repertoarförslag? – 
19 ”Land i lågor” 27.9.94 lr 6 it till Rosteriet? SH 
20 ”Bobby Ficher bor i …” 27.9.94 dr 2  ej repertoarförslag? – 
21 ”Familjen” 27.9.94 dr 3 it rk ville inte O 



 

  

 

Pjäs Första om-
nämnande 

Initiativ-
tagare 

Antal 
möten 

Drivande 
aktörer 

Motiv Motivkod 

22 ”Milky way” 27.9.94 f 2  ”inte intressant” O 
23 ”Kan du vissla Johanna?” 27.9.94 f 1  för lik en annan pjäs i rep MIX 
24 ”Ormfesten 11.10.94 r 1  tiden passade ej r/rk ej intresserad R/O 
25 ”Slå ned folket” 11.10.94 r 1  tiden passade ej r/rk ej intresserad R/O 
26 ”Mottagningen”  11.10.94 sk 2  ? ? 
27 ”Sprit” 11.10.94 ? 1  ? ? 
28 ”Värmlänningarna” 11.10.94 tc 1  tiden passade ej r R 
29 ”Samlaren” 11.10.94 sk 2  rk gillade inte/rk trodde inte att 

någon ville spela kvinnoroll 
V 

30 ”Meningen” 14.10.94 tc 1  hugskott? H 
31 ”En fot i taget” 31.10.94 sk 4  it slutade IT 
32 ”Thea” 31.10.94 sk 5  it slutade IT 
33 ”Hög svansföring” 31.10.94 dr 2 it gammal progpjäs/rk ej intresserad T/O 
34 ”Oleanna” 31.10.94 sk 1  ensemblens sammansättn ENS 
35 ”Bröderna Karamasov” 31.10.94 ext 1  genomförs ev senare S 
36 ”Bottenvikspiraten” 31.10.94 dr 5 it/tc/rk tidsbrist/ev senare MF/S 
37 ”Tre tjockisar” 8.11.94 sk/rl 2  tidigare ställd mot Mumin - nu 11 

roller 
ENS 

38 ”Gudmodern” 8.11.94 f 1  inget för oss OL 
39 ”Hasse och Rune” 8.11.94 rl 2 it inget manus T 
40 ”En självmördares …” 8.11.94 ? 1 dr inaktuell T 
41 ”De lyckliga åren” 8.11.94 mgr 2 it musikalfundering MUS 
42 ”tjeckisk pjäs” 8.11.94 mgr 2 it musikalfundering MUF 
43 ”Draken” 18.11.94 mgr 1 it musikalfundering MUF 
44 ”Rickard III” 18.11.94 mgrr 1 it musikalfundering; inte bättre som 

musikal 
MUF/T 

45 ”kungadramer” 18.11.94 mgr 2 it musikalfundering MUS 
46 ”Möss och människor” 18.11.94 dr 7 it reservalternativ RES 
47 ”Læstadiuspredikan” 22.11 94 lr 1 it/rl scenskoleplaneringen (org) ORG 
48 ”Inanna” 22.11.94 lr 2  för svårt/ej dramatiserad T 



 

  

 

Pjäs Första om-
nämnande 

Initiativ-
tagare 

Antal 
möten 

Drivande 
aktörer 

Motiv Motivkod 

49 ”Hemma hos Grisarna” 22.11.94 dr 3 it rk tyckte inte om O 
50 ”Burkpojken” 29.11.94 lr 1  annan teater? A 
51 ”Folk och rövare …” 29.11.94 lr 1  uppsättningsvillkor U 
52 ”Brevbäraren från Arles” 20.12.94 dr 3 it reservalternativ, uppsättningsvillkor RES/U 
53 ”Arbetarrörelsehistoria” 20.12.94 tc 2  ointresse i rk O 
54 ”30-årsmonolog” 20.12.94 f 1  ointresse O 
55 ”Farleden” 20.12.94 tc 1  ointresse O 
56 ”Sagan om Porjus” 23.1.95 ext/tc 7 it(tc) sommarteater – amatörer SH 
57 ”Ispjäs” 6.3.95 tc 6 it orealistisk EK/ENS 
58 ”Kvinnor i väglöst land” 7.3.95 dr 1  för berättarprojekt SH 
59 ”Ny Göthe” 10.3.95 tc 2 it/dr/rk fs inspiration F 
60 ”Ljuset” 28.3.95 mf 1  görs av annan teater A 
61 ”Kvinnoepos” 18.5.95 f 1  görs i annat sammanhang SH 
62 ”Svenskar och samer” 18.5.95 sk/dr/r 1 it(dr) annat kom emellan/ r kunde inte MIX/R 
63 ” Nytt Pojhanen-projekt” 18.5.95 dr/r 1  ev senare S 
64 ”Kvinnoprojekt” 18.5.95 dr 1  ? ? 
65 ”Hindersön” 18.5.95 tc 1  sommarteater – ej NT SH 
66 ”Tolvschillingsoperan” 18.5.95 rl 1  ? ? 
67 ”Spelman på taket” 18.5.95 dr 1  uppsättningsvillkor? U 
68 ”Elva nätter före jul” 18.5.95 dr/a 1  spelas av Unga Riks A 
69 ”After Easter” 18.5.95 rl 1  ? ? 
70 ”Blått hus med röda kinder” 18.5.95 r 1  Kan ej ha fler av den f/ spelas av 

Riksteatern 
MIX/A 

71 ”Skrivarkursreading” 31.5.95 dr 1 it ej spelpjäs – blir av SH 
72 Vem är rädd för Virgina” 24.8.95 dr 1  under diskussion UD 
73 Dario Fo-pjäs” 24.8.95 rl 1  under diskussion UD 
74 ”Marwins room” 24.8.95 rl 1  under diskussion UD 
75 ”Sjung vackert om” 24.8.95 rl 1  spelats tidigare MIX 
76 ”Teaterns historia” 24.8.95 rl 1  under diskussion UD 



 

  

 

Pjäs Första om-
nämnande 

Initiativ-
tagare 

Antal 
möten 

Drivande 
aktörer 

Motiv Motivkod 

77 ”Skrivarkursen på 3:an” 24.8.95 dr 1  under diskussion UD 
78 ”Mobergspjäs” 24.8.95 rl 1  under diskussion UD 
79 ”En handelsresandes” 24.8.95 dr 1  under diskussion UD 
80 ”Tartuffe” 24.8.95 dr/r 1  under diskussion UD 
81 ”Pathelin” 24.8.95 rl 1  ej repertoarförslag? – 
82 ”Gin and bitter lemon” 24.8.95 sk 1  kvinnoskildringen V 
 
a=anställd dr=dramaturgen ext=privatperson eller motsvarande 
f=författare it=initiativtagaren lr=länsregissören 
mc=marknadschef mgr=musikalgruppen mf=manusförfattare 
r=regissör rl=repertoarkommitté-ledamot rk=repertoarkommittén 
sk=skådespelare tc=teaterchefen  
   
A=spelas av annan teater EK=ekonomiska förhållanden ENS=ensemblens utseende 
F=författarens agerande H=hugskott IT=initiativtagaren slutade 
MIX=passar ej i pjäsmixen MUS=musikalfundering O= brist på intresse 
OL=inget för Norrbottensteatern ORG=organisatoriska förhållanden R=regissörsbetingade faktorer 
RES=reservalternativ S=genomförs eventuellt senare SH=aktuellt i annat sammanhang 
T=texten U=uppsättningsvillkoren V=pjäsens värderingar 
–=ej repertoarförslag ?=okänd orsak  
 



 

  

 

Sex fall i idéfasen        Bilaga 2 
 
 1 Här har du ditt 

liv 
2 Nysningen 3 Att förhöja livs-

känslan 
4 Stairway to 
Heaven 

5 Rigoletto 6 Musikalen 

Drivande 
aktör/aktörer 

Teaterchefen/regissör 
(Le) hade länge fund-
erat över att göra nå-
got av romansviten. 
Tc var snabb med att 
sluta avtal med 
reg/manusförfattare 
(Le) 

Dramaturgen, mark-
nadschefen och en 
inspicient 

Författarinitiativ. 
RK var positiv till pjäsen 
trots att omarbetning kräv-
des. 
Tc var sval inledningsvis, 
men senare entusiastisk. 
Successiv uppslutning 
bakom pjäsen 

Tc fick idén under ett 
samtal med dr men pre-
senterade den som deras 
gemensamma. 
Under den här fasen 
restes inga invändningar 
från vare sig RK, rep-
möte eller fackmöte. 

Dr hade av en av NT:s 
musiker fått höra om ett 
gammalt projekt som 
han varit djupt en-
gagerad i; nu var han 
mer tveksam 
Dramaturgen engagerade 
sig i projektet. 

Tc och i viss mån några av de 
medverkande i Cabaret. 
”Musikalgruppen” 
Opposition:  
Dr menade att annat kunde bli 
svältproduktioner. 
Ingen förankring i RK. Få kände 
sig delaktiga. 

Avgörande 
kriterier och 
händelser 

Ett led i Norrbottens-
satsningen 
Gammal vision för tc 
RK tillstyrkte när tc 
redan bestämt sig 
Le berättade för per-
sonalen om sommar-
teater i författarens 
miljö (tc:s slumpart-
ade möte med kom-
munrepresentant 
Blev allmänt accepter-
ad 

Slump att den kom att 
ses under en resa till 
Helsingfors 
Lagom antal skåde-
spelare 
Ej spelad i Sverige 
Krävde ej stor dekor 
Stöd från tc 

Texten berörde 
Norrbottnisk författare (en-
ligt tc var detta ej avgör-
ande – spännande pjäs) 
Bra kvinnoroller 
Regissörens tvekan gjorde 
att pjäsen föll bort från två 
av repertoarförslagen. 

Rigolettos libretto skulle 
ej bli klart. 
Ersättningsprogram med 
musik för ungdom. 
Idéfasen var extremt 
kort: omkring en timme! 

En tidigare dr (Kr) på 
teatern hade för flera år 
sedan tänt en av teaterns 
musiker för idén. 
Förra gången hade annat 
kommit emellan och 
lämplig regissör hade 
inte hittats. 
Tänkt för hösten 96 
eftersom Norrbottens-
musiken inte kunde tid-
igare. 
Allmän acceptans för 
idén 

Inbjudan från tc 
Tc: musikaloriginalverk. 
Tc gav bort dr:s projekt (Norr-
bottenshandling). 
Missnöje: ej utifrån teaterns 
kompetens; allt verkade bestämt. 
Projektet hade gått för långt för 
att stoppas. 
Rädsla för ekonomin och andra 
produktioner. 
Jätteprojekt ansågs ge anseende i 
Teatersverige. 
Norrbottenshandling 
Regissörens och författarens 
besök ändrade opinionen. 

Regissör och 
bemanning 

Le tycktes självskriv-
en (tc var mycket an-
gelägen) pga sitt lång-
variga engagemang 
för idén 

Kvinnlig kritik mot 
manlig regissör avse-
ende såväl arbetssätt 
som konstnärligt resul-
tat 

Länsreg skulle knappast få 
ledigt. 
En reg kunde ej hösten 95 
och tvekade också inför ge-
staltningen. 

  Reg fick ett uppdrag efter 
Cabaret. 
Reg bestört över att en av de 
tänkta skådespelarna avsåg att 
arbeta med scenskolan. 

Kvalitet  ”Gudomlig sak” (rolig) Texten krävde omarbetning. 
”Norén var intressantare.”–
”Jättespännande!” 

  Kritik mot andra uppsättningar 
av regissören. 

Konflikt: 
konstnärlig-
het/marknad 

  Marknadsavd: jobbig men 
bra – men hur motivera 
någon att se pjäsen? 

  Önskan att inte turnera för att 
kunna utnyttja hemmascenens 
möjligheter 

 
RK = repertoarkommittén; tc = teaterchefen; dr = dramaturgen; reg = regissören; NT = Norrbottensteatern 
 
 



 

  

 

Sex fall i värderingsfasen       Bilaga 3 
 

 1 Här har du ditt 
liv 

2 Nysningen 3 Att förhöja livs-
känslan 

4 Stairway to 
Heaven 

5 Rigoletto 6 
Musikalen 

Drivande 
aktör/aktörer 

 Dr agerade hårt mot tc:s förmodade 
tanke på att stryka pjäsen av 
ekonomiska skäl 

Dr förefaller inte längre 
beredd att driva pjäsen 

Dr var skeptisk och 
ville återinsätta Rigo-
letto på våren 96 
Tc ville inte alls detta 

Dr försökte få in produktionen 
under våren 96 
Musikern var pessimist och 
förordade ett reservalternativ 

 

Avgörande 
kriterier och 
händelser 

 Teaterns kvinnor var negativa till 
alternativet – den här pjäsen accept-
erades av alla och godtogs utan dis-
kussion 
Passade ensemblens sammansättning 
bättre än alternativet 

Fackmötet beslöt en-
hälligt att gå vidare med 
pjäsen (21/11) 
Pjäsen sköts upp efter-
som regissör saknades 
(6/12) 
Pjäsen sköts upp tills 
den var ”mer klar” (rep-
möte 20/12) 

”En ren norrbottenspro-
duktion” 
Ett ungdomsprojekt 
Musikteater 
Relativt låga kostnader 

Dr såg ett behov av något 
”fräckt” v 96 och med andra 
musiker än Norrbottensmusiken 
blev detta möjligt 
Problem med finansieringen av 
musiken 
Librettot troligen ej klart i tid 
Sista-minuten-flytt till h 96 
Dr ville ändra tillbaka 

 

Regissör och 
bemanning 

 NT ville ha en reg på tvåårskontrakt 
Kvinnokritik mot tc:s förslag till reg – 
fel att få uppdrag för att man hamnade 
på samma flyg som tc 
Jå sättesympatisk och gjorde bra jobb, 
men tveksam inför pjäsen 
Pn orkade inte fler regiuppdrag direkt 
efter sommarteatern 
Helsingforsreg kunde inte 
Skp på NT diskuterades och några 
tillfrågades 
Scenografen från Helsingfors skulle 
arbeta med en annan uppsättning på 
NT – kunde scenografin köpas över? 

Den tilltänkta reg tack-
ade nej av familjeskäl 
Ytterligare en reg sade 
sig inte vilja vara hem-
ifrån så länge 
”Desperat” men frukt-
löst sökande efter reg 

   

Kvalitet  En tänkt regissör hade enligt delar av 
RK gjort konstnärligt misslyckade 
uppsättningar 

    

Konflikt:  
konstnärlig-
het/marknad 
 
Kundorient/ 
produktorient 

   Tc på reppresentation-
en: ”att lyssna in den 
norrbottniska ungdomen 
och sedan ge den det 
den inte visste att den 
ville ha 

Arrangörerna ställde sig 
positiva till produktionen 

 

 
RK = repertoarkommittén; tc = teaterchefen; dr = dramaturgen; reg = regissören; NT = Norrbottensteatern; skp = skådespelare 
 



 

  

 

Sex fall i kompletteringsfasen        Bilaga 4 
 
  

Här har du ditt liv 
 

Nysningen 
Att förhöja 
livskänslan 

 
Stairway to Heaven 

 
Rigoletto 

 
Musikalen 

Drivande 
aktör/aktörer 

Kritik mot Norrbottensrummet från 
arrangörer och tekniker. 
Ingen ifrågasatte pjäsen. 
RK agerade för Gl som reg och ville 
inte att tc skulle prata med ngn annan. 

Dr ville inte låsa sig vid 
den finska scenografin 
utan stödde reg:s önske-
mål om egen scenograf. 

 Dr gillade inte projektet och plä-
derade för en färdig pjäs. 
Många på NT verkade tycka att 
saken bara rullat på – Tc stöddes 
endast av två fackligt aktiva skp – 
ingen lyhördhet 

Trots ett allmänt gillande från 
personalen var det ingen som 
tog strid för att rädda pjäsen. 

 

Avgörande 
kriterier och 
händelser 

Premiär under Nordanlandens teater-
festival 
Bodens kommun beslutade att bidra 
ekonomiskt. 
Reg (Le) avsade sig uppdraget 
Tc gav upp tanken på Norrbottens-
rummet. 
Gl sade ja till att göra regin. 
 
 
 

Reg ställde krav på egen 
scg. 
Formellt kontrakt skrevs 
sent. 
Fortfarande i slutet av 
maj talade tc om att stäl-
la in turnén och om att 
hitta argument för att 
slippa lägga ned 
”Nysningen”. 

 Rosterietlösningen gav låga kost-
nader. 
En spelpjäs kunde frigöra frigöra 
musiker till ”Här har du ditt liv”. 
Mc ville inte ha någon ändring i 
det presenterade programmat. 
Många ansåg det fel med två 
egenproducerade saker efter var-
andra. 

Tidigt oklart om librettot skulle 
bli klart i tid. 
Svårt att finansiera musikerna  
Musikskrivaren önskades till 
”Här har du ditt liv”. 
Styrelsen bekräftade flytten till 
1997 (pga underskottet). 
Flytt till 1998 av ekonomiska 
skäl (den var lättast att flytta) 
Librettoförf avsade sig uppdrag-
et och tog på sig skulden. 

 

Regissör och 
bemanning 

Reg (Le) kunde ej få önskad musik-
skrivare pga ”Rigoletto”. 
Dr ville ha Gl när Ls sagt nej. 
Tc prioriterade manusförfattaren och 
ville skjuta på reg-beslutet. 
Gl begärde den musikskrivare som Le 
ej fått (”Rigoletto” var flyttad). 
Enighet om att levande musik 
behövdes för att Gl skulle säga ja. 

Tc var angelägen om ett 
snabbt besked från den 
tilltänkta reg (Em) om 
hon skulle ta jobbet. 
Tc ville köpa den finska 
scenografin. 
Konflikt kring kostymör 
och rollbesättning. 

 Tc ville först ha samma reg som 
på ”Rigoletto” (tvåårskontrakt). 
Flera namn var aktuella, men 
inget bestämdes.  
Senare ville tc ha Rosteriets reg 
(scg-frågan löstes då samtidigt). 
Dr ville hellre ha en av NT:s skp 
och ansåg att Rosteriets reg skulle 
sätta upp en färdig pjäs. 

Rg var inte rätt reg till just 
”Rigoletto” trots att man ville 
ha henne på tvåårskontrakt. 
Gl blev aktuell på ettårskontrakt 
när ”Rigoletto” flyttades till 
våren 1997. 
 

 

Kvalitet Enligt Le hade inte romanen till-
räcklig episk kvalitet. 
Levande musik föreföll ses som en 
kvalitetshöjning. 
 

Oenighet i RK om 
”scg-strulet” var ett 
kommunikationspro-
blem eller ett konst-
närligt problem 

 Tc såg ett konstnärligt 
arbetssätt som han ville få 
provat i ett professionellt 
sammanhang – många såg inte 
någon vinst (ingen terapeutisk 
funktion) 

  

Konflikt: 
konstnärlig-
het/marknad 
Kundorient/ 
produktorient 

Arrangörer fick gehör för 
önskemål om fler publikplatser. 
 
 
 

Flytt till större scen 
intressant ur publik-
synpunkt – fick dock 
bara ske om inte 
konstnärliga skäl tala-
de emot. 

 Marknadssidan ville vidga 
målgruppen – tc var emot. 
Ett sent namnbyte irriterade 
marknadssidan. 

Referensgruppen var intress-
erad av ”Rigoletto”. 

 

RK = repertoarkommittén; NT = Norrbottensteatern; tc = teaterchefen; dr = dramaturgen; reg = regissören; scg = scenograf; skp = skådespelare; förf = författare



 

  

 

 
Bilaga 5 

 
Intervjuguide, allmän 
 
A Varför spelar ni det ni spelar? 
 
B Vem bestämmer vad ni skall spela? 
 
C Vilket samband finns mellan era resurser och verksamhetens kvalitet? 
 
D Vad gör ni när pengarna inte räcker till det ni vill göra? 
 
E Hur stor hänsyn tar ni till ekonomiska aspekter? 
 
F Vilka möjligheter har era finansiärer att påverka repertoaren? 
 
G Hur skulle ni hantera en situation där en sponsor eller bidragsgivare säger sig 
vara beredd att bekosta en verksamhet (till exempel produktionen av en CD eller en 
turné till något trevligt ställe) på villkor att man får vara med och bestämma ert 
program, era medverkande eller kostymer? 
 
H På vilket sätt skulle situationen ändras om det var en kommunal eller statlig 
anslagsgivare som har synpunkter? 
 
I Hur beroende är ni av att få publik till en konsert/föreställning? Hur låg 
beläggning klarar ni? Vad händer om ni kommer under den siffran? 
 
J Vad avstår ni från att göra med tanke på risken för publikbortfall eller minskade 
bidrag? 
 
K På vilket sätt beaktar ni önskemål från arrangörer? 
 
L Vilken hänsyn tas till krav/önskemål från regissörer/dirigenter/medverkande när 
repertoaren bestäms? 
 
M På vilket sätt kan man i er verksamhet märka att det konstnärliga underordnas 
ekonomiska hänsyn? 
 
N Tror ni att finansiärerna bryr sig om vad ni gör? 



 

  

 

 
O Vad skulle ni göra om ni inte skulle behöva ta hänsyn till publiken/finansiärer? 
 
P Hur väljs de medverkande ut? 
 
Q Vilken ersättning får de medverkande? 
 
R Är det attraktivt att jobba för er? 
 
S Vad får du själv ut av att jobba med det här? 
 



 

  

 

Bilaga 6 
 
Intervjuguide, avseende våren 2000 
 

 Vad gjorde ni under vårsäsongen 2000? 
 

 Vilka alternativ fanns till detta? 
 
 Vad avgjorde valet? Vilka var era valkriterier? 

 
 Hade det inte varit roligare/intressantare med något annat för publiken? 

 
 Vad tycker politikerna? 

 
 Hur avgjordes valet av medverkande? 

 
 Hur fick ni dem att medverka? 

 
 Vad skulle ni gjort om ni hade haft/skulle få mer pengar? 10 %? 25 %? 

 
 Vad skulle ni gjort om ni hade haft/skulle få mindre pengar? 10 %? 25 %? 

 
 Vad har ni gjort för att få anslag och sponsorsbidrag? 

 
 Vilka ytterligare motprestationer kunde ni ha gjort? 

 
 Avstod ni från något bidrag på grund av villkoren? 



 

  

 

Bilaga 7 
 
Intervjuguide för de kompletterande intervjuerna 
 

 Berätta om din medverkan i organisationen. 
 

 Hur ser du på att ni spelade så relativt få/många föreställningar? 
 

 Varför fick ni så litet/mycket publik? (Konstnärlighet/folklighet?) 
 

 Varför spelade ni det ni spelade? 
 

 Vilket samband såg du mellan det konstnärliga och ekonomin? Vad hade hänt om 
ni haft mer/mindre pengar 
 

 Hur kom det sig att du ville medverka i/lämnade organisationen? 
 

 Vad fick du ut av att vara med? Ekonomiskt/annat? 
Är det attraktivt att vara med (gäller främst andra)? 
 

 Vilket inflytande har/hade du i organisationen? 
 
 Vilken insyn har/hade du i det ekonomiska? 

 
 Hur bra är organisationen? 

 
 Har jag glömt något jag borde fråga om?    

 


