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      KONSTEN ATT GÖRA EN UPPLEVELSE 
 

Är kulturinstitutionerna en utdöende art som bygger på 1800-talets bildningsideal eller kan man 
blåsa nytt liv i dem, är en fråga föreningen Framtidens kultur ställer sig. Genom ett 
företagsekonomiskt perspektiv är utmaningen så mycket större för kulturorganisationer med dess 
komplexitet när de formar det erbjudande som garanterar verksamhetens framtid.

 
 

DET NYA ELVERKET                         
- EN BRUSANDE 
TRAFIKKORSNING I 
STOCKHOLM 

Tanken är att Elverket ska 
tillhandahålla en mötesplats, en 
brusande trafikkorsning, där åskådaren 
aktivt får engagera sig, säger Stefan 
Larsson, Elverkets konstnärlige ledare. 
Från januari 2003 kommer Dramatens 
scen Elverket att erbjuda mer än 
renodlad teater. Man kan lika gärna 
komma till Elverkets VOLT, för att se 
performance-konst, lyssna på musik, se 
videokonst,ta en öl, gå med barnen på 
teaterverkstan, se kortfilm, lyssna på 
stridssamtal - och kanske oplanerat 
slinka in före eller efteråt på en kortare 
teaterföre-ställning. Elverket kommer att 
byggas om till två scener. Den mindre 
fokuserar på nyskriven dramatik, med 
svenska röster från litteraturen, från film 
och den unga teatern. Stora Elverket 
kommer att visa både känd och 
nyskriven dramatik, men på ett mer 
otraditionellt vis. 
 Men Elverket 
kommer även att fånga upp spännande 
dramatiker och regissörer från Europa 
som må vara firade i sitt land, men som 
kanske aldrig satt sin fot på den svenska 
scenen.  
- Det blir som en teaterns dogma, En 
dramatikergrupp är knuten till 
projektet, som odlar det nya och oprövade 
inom svensk dramatik. - Vi ska titta åt 
fel håll; vad visas INTE på scen, vad är 
INTE mest synligt inom media och på 
stan just i dagarna. Där ska Elverket 
stå, sammanfattar Stefan Larsson sina 

visioner om det nya Elverket. Pressmeddelande 021106 

Varor och tjänster är inte längre tillräckligt. Upplevelsen som 
erbjudande är grunden till framtidens ekonomiska tillväxt. De 
har alltid funnits men kunder, affärsmän och ekonomer har då 
sett upplevelsen som ett komplement till tjänstesektorn. När en 
kund köper en tjänst, betalar han för en immateriell aktivitet 
som utförs å hans vägnar. Men när han köper en upplevelse 
betalar han för en tid att uppleva en serie minnesvärda 
händelser som ett företag har satt upp som en ”teaterpjäs” för 
att engagera honom på ett personligt sätt. Det är 
upplevelseekonomi, likaledes Experience Economy.  

Ladda om och laborera med tanken. Begreppet upplevelse kan 
ge dig en oanad resa och låt dig svepas med, där teaterns mål är 
just upplevelse. Vi vill i vår artikel utforska Experience 
Economy, alltså det begrepp som definieras upplevelseekonomi. 
Med ett kvalitativt angreppssätt använder vi kulturen som 
verktyg. Och som i samma stund även kan fungera som ett 
redskap för kulturinstitutionernas förnyelse.
 Kulturindustrin verkar på en marknad där vanliga 
marknadsmekanismer spelar underordnad roll. Att sätta in 
denna märkliga värld i ett annorlunda ekonomiskt sammanhang 
tror vi kan ge en trygghet för kulturens identitet och samtidigt 
en möjlighet till nya vägar.  Konkurrens får ett vidare begrepp 
och där frågan är vad konkurrensen består i.  

Det är redan en utmaning för dagens arts managers som ska 
tackla konstens två estetiska managementproblem; att undvika 
totalisering som kan kallas diktaturkonst och banalisering som 
ren kommerskonst. Man bör alltså ha klart för sig att konst 
producerande organisationer brottas alltjämt med balansen 
överlevnad och konstnärligt skapande då den konstnärliga 
integriteten ger vissa förutsättningar.   
 Därför kan det te sig svårare och än mer 



 

komplicerat att forma ett 
erbjudande än för 

näringslivets traditionella företag. Framtidens utmaning består i 
konsten att göra en upplevelse, utöver en upplevelse.



 

Suddiga gränser 
 

Experience Economy och Entertainment 
Economy är begrepp som bättre än några 
andra sägs fånga tidens ekonomiska anda. 
Det innebär en ny ekonomisk verklighet; där 
sällskapsspelet sedan länge fått stå modell 
för våra ekonomiska handlingsmöjligheter; 
där tioåringar skickas till aktieskola på 
sommarlovet, för att finna att det är både 
roligare och mer spännande att spela på 
börsen än Fia med knuff; där aktiesparande 
och aktiehandel blivit vårt största folknöje; 
där musikindustrin är vår tredje största 
exportsektor; där spelbolag hämtar sina 
bästa och mest framgångsrika idéer från 
finansmarknaden; där företag förnöjer 
kunder, medarbetare och aktieägare med 
spektakulära "events" och "happenings"; där 
handel med optioner och terminer blivit så 
effektiv att den blivit sitt eget mål och 
mening: ett rent ekonomiskt spel; där det 
inom kort finns ett casino i varje större stad.  

Det är genom den nya 
ekonomiska andan och vad den innebär för 
vårt sätt att tänka man ges en ny möjlighet 
att förstå ekonomi och företagande. Ur ett 
idéhistoriskt perspektiv framstår därmed en 
kvalitativ skillnad mot den tid då ekonomi 
fortfarande handlade om att hushålla med 
begränsade resurser, och då underhållning 
var detsamma som förströelse och 
tidsfördriv, något man kunde köpa biljett till 
eller knäppa på och stänga av. I den värld 
där vi lever idag, är det närmast omöjligt att 
göra en sådan gränsdragning, och frågan är 
vad detta innebär för vårt sätt att leva våra 
liv, våra livsmöjligheter, och hur vi ser på oss 
själva och våra företag.(Bay, 2005) 
 
Vi är dock väl medvetna om de två synsätt 
som präglar debatten. Där det handlar om 
att upplevelse industrin innefattar eller inte, 
begreppet kulturindustri och det därför är 
fundamentalt olika synsätt och relationer till 
offentlighet, samhällsroll och argument för 
offentliga medel (Karlsson & Lekvall, 2002).  
 

Vi är själva ambivalenta i vårt 
ställningstagande, men tror att om man 
lämnar lite utrymme och inte låter sig låsas i 
in av förutfattade meningar kan man finna 
argument och enas genom en gemensam 
nämnare, kulturens existens. Och om ej så 
definitivt så till ett mer nyanserat 
förhållningssätt till kulturens roll i samhället.  

Och pengar är, förutsättningen 
för all denna kulturella verksamhet. Utan 
pengar kan inga kulturprojekt genomföras. 
Kulturarbetare världen över brottas med 
samma problem även om förutsättningarna 
är olika. 

 
Ojämförbara storheter 
Varje försök att definitivt nagla fast ord som 
”kultur och ekonomi” vid några begrepps 
bestämningar är dömda att misslyckas. Än 
värre blir det om man vill diskutera 
relationen. De är ojämförbara storheter 
kultur och ekonomi. Men vi tycker oss dock 
urskilja fyra perspektiv på frågan om 
förhållandet däremellan. Kultur som 
tillväxtfaktor, kultur som leverbröd, som 
ekonomisk onyttighet eller kultur som 
underhållning. Det är viktigt att notera att 
dessa fyra perspektiv inte inte är ömsesidigt 
uteslutande. Det är fullt möjligt att omfatta 
flera perspektiv, till exempel att konsten har 
ett egenvärde, att konstnärer bör kunna leva 
på sin lön och att kultur och mediasektorn är 
en bransch som genererar arbetstillfällen och 
ekonomisk blomstring. Men man kan också 
säga utan att hamna i logiska motsägelser 
hävda att kultur är underhållning och 
kultursektorn en guldgruva. (Karlsson & 
Lekvall, 2002) 

Vi har dock genom vår 
inledning visat vår väg och studerar kulturen 
endast genom två perspektiv. Kultur som 
tillväxtfaktor och kultur som underhållning, 
medvetna om den risk det innebär.  Vi tror 
att många missförstånd och fördomar kring 
frågan om relationen mellan kultur och 
ekonomi beror på att man enögt betraktar 
frågan ur ett enda perspektiv. Problematiken 
är så pass komplex att den bäst förstås om 
den betraktas från flera håll samtidigt 
(Karlsson & Lekvall, 2002).

                                  
 

 



 

Kulturproduktionen har under 1900-talet 
blivit en internationell mångmiljardindustri, 
där massmediaprodukter går på export. På 
den svenska marknaden behöver vi bara 
nämna ABBA, Cardigans, Bergman och 
Hallström så vet man att det är en aldrig 
sinande ström av många duktiga artister och 
konstnärer som lyckas även på den 
internationella marknaden. Under 2000-talet 
har utvecklingen accelererat då tekniska 
innovationer påverkat kulturproduktionen. 
En utveckling som bland annat, möjliggjort 
massproduktion och distribution av 
konstprodukter, eller verkat som ett 
komplement till kulturproduktionen för att 
förstärka upplevelsen, vilket bidrar till ett 
icke monetärt mervärde. 
 
Vad som främst tilldragit sig vetenskaplig 
uppmärksamhet är konstprodukterna som 
sådana, samt deras konstnärliga och 
moraliska önskvärdhet. Inte ens ekonomer 
har ägnat någon större uppmärksamhet åt 
kulturproducerande organisationers 
verksamheter trots att kulturproduktionen 
inte längre är någon trivial ekonomisk 
företeelse utan en storindustri stadd i snabb 
expansion. (Björkegren, 1992) 

 Det kan vara lätt att tjäna 
pengar på underhållning men mindre lätt att 
göra samma sak på kultur. Genom att 
presentera kulturproduktion ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv kan man se 
att det i hög grad förekommer osäkerhet om 
enskilda konstprodukters mottagande. En 
osäkerhet som bland annat beror på att 
konstprodukters marknadsmottagande är 
tämligen oförutsägbart, genom den 
interaktion mellan olika kulturdiskurser 
(Björkegren, 1992).  
 
För att säkerställa att kulturen är tillgänglig, 
subventioneras ett stort antal 
kulturproducerade verksamheter med 
offentliga medel. Detta är en ständig källa till 
debatt då kulturpolitiken är föränderlig och 
mål samt visioner inte alltid överensstämmer 
hos dess intressenter.  

Tre och en halv miljon 
människor i Sverige ser varje år en 
föreställning på en finansierad teater. Det är 

en halv miljon fler än de flesta svenskar som 
någon gång förra året såg en 
elitfotbollsmatch! Av alla länder i Europa 
älskar vi i Sverige teatern allra högst. Ändå 
finns det en stark mytbildning om teatern 
och kulturen som elitnöje för ett fåtal. En 
myt som ständigt riskerar att bli 
självuppfyllande. Precis som myten om 
fotboll som det breda folknöjet. 
(Fredriksson, 2005) Kulturpolitiken borde 
nog därför ligga i allas intresse. Den 
integrerar mer eller mindre i sin förbindelse 
med både arbetsmarknads- och 
näringspolitiken. Man kan se klara 
kopplingar som främjar nationalekonomin i 
sin helhet” att göra det bästa bruk av 
begränsade resurser”, där bästa bruk handlar 
om att skapa välbefinnande och lycka, som 
definitionen lyder.  

 
Estetik filosofi 
Kulturproducerande organisationers 
verksamhet karakteriseras av såväl estetiska 
som ekonomiska överväganden. Därför 
tillför vi här, det estetiska perspektivet, då 
kultur producerande organisationers 
verksamheter kräver både estetisk och 
ekonomisk teori.  Estetik betyder som ord 
att förnimma eller lägga märke till något. 
Och estetik som vetenskap associeras 
vanligtvis med studiet av konsterna, deras 
likheter och olikheter under vilka 
omständigheter de skapas och hur de 
upplevs samt efter vilka principer de bedöms 
som god eller dålig konst (Beardsley (1981), 
Brunius (1986) ur Björkegren, 1992). 
 
Den moderna estetikens framväxt har både 
påverkats av och aktivt bidragit till den 
ökade kulturproduktionen. Modern estetik 
har sin grund i den tyske filosofens Kants 
estetik som han formulerade under slutet på 
1700-talet.  Denna tidiga estetiska filosofi 
blev den autonoma konstens 
legitimeringssätt och var mycket inriktad på 
känslolivet som kunde utforskas, 
kontrolleras och civiliseras med hjälp av 
estetiken. Den engelske filosofen David 
Humle litade mer på hjärtats än förnuftets 
kraft. Dessa två inriktningar att endera låta 
förnuftet eller känslolivet styra samhällslivet 



 

fortsatte dock att dominera det estetiska 
tänkandet. Filosofer som Schiller, Hegel och 
Schopenhauger arbetade vidare med Kants 
förnuftstradition. Nietzsche och Freud 
återvände till sinnes- och 
känsloupplevelserna som utgångspunkt för 
samhällsbyggandet. (Björkegren, 1992) 

För större insikt i den 
moderna estetiska filosofin kan Gans (1974) 
(Björkegren, 1992) svara för, i hans försök 
att utforska populärkulturens estetiska 
status. Gans fokuserar sitt intresse på 
skillnader mellan populärkultur och finkultur 
och hävdar att skillnaden ligger i att seriös 
konst är konst på konstnärens villkor och 
populärkonst på publikens villkor. 
Konstproduktion sker enligt Gans inom fyra 
olika smakkulturer; seriös kultur, den övre 
medelklassen, den undre och arbetarklassen. 

Nyfiket kan vi konstatera 
enligt Parson (1987) (Björkegren, 1992) att 
vad som uppfattas som estetiskt tilltalande 
inte enbart är en fråga om kulturell smak 
eller estetisk ideologi utan också en följd av 
kognitiv utvecklingsnivå. Han menar att man 
kan lära sig stegvis, liknas med estetisk 
utveckling i olika stadier vilket innebär att 
betraktaren i högsta stadiet kan se såväl den 
egna smaken som existerande 
konstkonventioner påverkar 
konstupplevelsen. En distansering till den 
egna konstsmaken blir därigenom möjlig 
liksom större tolerans för olika slags 
konstyttringar. 
 
Självbild och drivkrafter 
Kulturproducerande verksamheter brottas 
dock alltjämt med balansen mellan 
överlevnad och konstnärligt skapande då 
den konstnärliga integriteten ger vissa 
förutsättningar.  

Kännetecknande för 
kulturföretagen är att de kan hantera dubbla 
eller parallella system. De måste behärska 
såväl konstnärlig logik som en praktisk-
ekonomisk. Dessa till synes oförenliga 
värdesystem samsas inom ett och samma 
företag. Denna problematik är inte unik för 
kulturföretaget, men den blir särskilt tydlig 
inom detta. Fördomen säger att 
konstnärsjälen inte kan vara kamrer. 

Bohemen och bokhållaren kan aldrig förenas 
i en och samma person. Det ligger kanske en 
sanning i detta men det är långt ifrån hela 
sanningen. Tvärtom uppvisar många 
kulturutövare en imponerande förmåga att 
hålla båda dess bollar i luften samtidigt. 
Många konstnärer är födgenier och 
kultursektorn är befolkad av experter på att 
hushålla med knappa resurser (Karlsson & 
Lekvall, 2002).  

Begreppet management 
befinner sig ständigt under förändring då 
omvärldsfaktorer oupphörligt påverkar. Med 
ett estetiskt perspektiv på tillvaron etableras 
arts management.  
 
År 1960 i Amerika myntades begreppet arts 
management men man kan se historisk 
utveckling redan sedan 1945 då Arts Council 
of Great Britain bildades och de utvecklade 
en modell för konstrådgivning som senare 
industrialiserades. Arts management är mer 
komplext än vad man först kan ana. 
Traditionella gränser riskerar att bli en aning 
suddiga när man gör ett försök att definiera 
detta begrepp, med det är framförallt tre 
åtaganden som utmärker uppgiften; 
 
Utomordentlighet & konstnärlig integritet  
Tillgänglighet & publikutveckling 
Publik pålitlighet & kostnadseffektivitet  
 
Det går inte att bestämt hävda att just 
drivkrafterna radikalt annorlunda för 
kulturföretagaren än för småföretagaren i 
gemen. Men vi tror att det finns en rad andra 
faktorer som faktiskt skiljer kulturföretagen 
från de flesta andra företag. Vi har tidigare 
nämnt dessa i förbifarten, men för att 
understryka dess betydelse gör vi det igen 
fast i samlad trupp. 
 
För att förstå hur en kulturorganisation 
verkar, måste man samtidigt förstå individen, 
konstnären i organisationen vars drivkrafter 
kan te sig annorlunda än den norm som 
annars existerar i samhället. Ett avvikande, 
från just denna samhällsnorm kan fungera 
för konstnären, styrd av sin passion i ett 
gränsland.  Oftast begåvad med en abnorm 
självdisciplin och kritiskt granskande som 



 

kan innebära individualistiska storverk eller 
förlamande destruktivitet.  
Skapandet av konst och kultur styrs inte av 
marknadens efterfrågan. Få konstnärer 
undersöker i förväg hur publiken vill att 
konsten ska se ut.  Ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv är 
kulturorganisationen produktorienterad 
istället för marknadsorienterad. Man kan 
också konstatera att det handlar om 
personrelaterad kunskap då den kunskap eller 
kompetens man säljer ar intimt knuten till 
personen. Den kan sällan spridas till andra 
personer i organisationen.  

Man bör dock ta hänsyn till 
det risktagande organisationen ställs inför då 
kulturföretaget rymmer en inneboende 
motsägelse mellan det för det konstnärliga 
skapandet nödvändiga risktagandet och den 
för företaget nödvändiga strävan att sprida 
och minimera risker. Därför bör man vara 
medveten om att kvalitet och lönsamhet ej går 
hand i hand, då det inte finns några garantier 
för att produktutveckling inom 
kulturföretaget- en bättre film, en bättre 
dansföreställning, bättre konstnärlig 
performance leder till större efterfrågan. Ju 
mer nyskapande desto mindre är publiken 
dvs. efterfrågan på marknaden.  

Men vi har ytterligare ett 
antagande, ett omdiskuterat sådant och där 
även vi går in i debatten. Kulturföretag 
konkurrerar inte med varandra.  

Konstupplevelser följer en 
ackumulerande logik. Det krävs en kulturell 
kompetens för att förstå och ta till sig konst. 
Ju mer man ser, desto mer vill man se 

(Stenström (2000) ur Karlsson, Lekvall et al. 
2002). Om detta stämmer kan det Om detta 
stämmer kan det uttryckas som att 
kulturföretag hjälper varandra att skapa en 
marknad, snarare än att man slåss om 
andelar på en förhand given marknad 
(Karlsson & Lekvall ,2002).  

  
För ett konstföretag kan det alltså vara 
legitimt att uppskatta det bisarra, aparta, 
excentriska på ett helt annat sätt en ett 
industriföretag eller hantverksföretag. Det 
avvikande är drivkraften och man undviker 
också alla normaliserande ledningsmetoder 

som präglar andra verksamheter (Guillet de 
Monthoux, 1998). Med detta som bakgrund 
bleknar därför den paradox som visar att 
konstföretag utåt verkar irrationella och 
spontana och inåt faktiskt kan uppvisa stor 
disciplin och ordning. Förståelsen för 
konstnärskapet är en grundförutsättning för 
att förstå hur kulturorganisationen verkar.  

  
Kulturorganisationen som bolagsmodell 
håller ihop två skilda världar. Å ena sidan 
kritiken och konstnärerna som om de får 
vara ensamma bildar kotterier och sluter sig 
inne i en kultvärld med ett intensivt inre liv. 
Å den andra har vi publiken och tekniken 
som om de får hållas startar en 
mediaindustri. Men i det estetiska spelet på 
ett estetiskt fält med institutioner som 
inkorporerar konsten bryts hela tiden dessa 
två tendenser. De störs och krockar med 
varandra aldrig blir det vare sig blott kult 
eller industri av konsten (Guillet de 
Monthoux, 1998). Genom att identifiera 
artisten som producent och publiken som 
konsument representerar dessa två poler i 
konstprocessen. Dock är själva skapandet 
reserverat för den individuelle konstnären 
men där publiken genom sin tolkning av 
konsten slutför konstverket (Duchamp, 
1973). 
 
Problemdiskussion  
Vi går uppenbarligen mot ett känslosamhälle 
där upplevelsen står i fokus. Vi jagar 
erfarenheter och upplevelser bekräftar 
livskvalitet. Nu har näringslivet börjat vakna 
och förstå hur experience economy ska stå 
för företagens utveckling. För 
kulturorganisationer är det här inget nytt, 
man har sedan urminnes tider arbetat efter 
dessa strategier men nu börjar alltså 
konkurrensen om upplevelse starta på allvar. 
Hur gör då dessa kulturorganisationer, hur 
ser deras affärsutveckling ut. Finns 
möjligheten till en upplevelse utöver en 
annan och hur mycket orkar egentligen 
publiken?  
 
Nu plötsligt ur detta perspektiv konkurrerar 
alla med varandra på en och samma 
marknad. Hur ska det nu gå? Urholkas 
kvalitetsbegreppet för att likställas med 



 

kvantitetsbegreppet? Som tur är ger det 
offentliga bidraget en trygghet. Det är inte 
bara kostnadseffektiviteten som jagas. 
 
Kvaliteten på kulturen behöver inte bantas 
till förmån av ekonomin. Vill vi tro på, i alla 
fall. Kraven, dessa åtaganden som managern 
bär på sina axlar utöver kostnadseffektivitet, 
kvalitetskrav och konstnärlig integritet är 
tillgänglighet, publikpålitlighet och excellens. 
 
Arts managers ska alltså tackla konstens två 
estetiska managementproblem; att undvika 
totalisering/diktaturkonst och 
banalisering/kommerskonst. Därför kan det 
te sig svårare och än mer komplicerat att 
forma ett erbjudande än för näringslivets 
traditionella företag. Man bör alltså ha klart 
för sig att konstproducerande organisationer 
brottas alltjämt med balansen överlevnad 
och konstnärligt skapande då den 
konstnärliga integriteten ger vissa 
förutsättningar. 

 
Genom att undersöka interaktionen mellan 
chefsansvar, ekonomi och estetisk 
målstyrning i en kulturproducerande 
verksamhet i ett modernt samhälle är vår 
forskningsfråga för oss självklar;  
 
hur tar den moderna teatern sin plats i anspråk i 
upplevelse ekonomins tid? 
 
Vårt syfte med denna studie är att realistiskt 
och verklighetsnära reflektera över den 
estetiska delen av konstens företagsvillkor ur  
en arts managers synvinkel. Utgångspunkten 
för denna studie är tre antaganden: 

 
• Kultur är en tillväxtbransch 
• Kulturinstitutioner söker 

förnyelse 
• En Arts managers dilemma, 

balansen mellan totalisering 
& banalisering 

Avgränsning 
En avgränsning är här på sin plats, då det är 
viktigt att uppmärksamma att den 
subventionerade teatern tydligt är avskild 
från den teater som klarar sig utan bidrag. 
Studien avser här Elverket, Dramaten en av 
Stockholms offentligt stödda 
kulturinstitutioner. Genom denna 
avgränsning kan svar inte användas för att 
göra generaliseringar i allmänhet utan bör 
ses i sitt specifika sammanhang.  
 
Idéer slussas vidare 
 
Hur i all världen gjordes vårt val av 
artikelämne denna gång? Inte lätt, må vi 
säga, där bredden är enorm och möjligheten 
till reflektion genom ett företagsekonomiskt 
perspektiv kan göras av det mesta. 
Bakgrunden har varit lång och turerna 
många.  

Konst och kulturorganisationen stod överst 
på listan och att ekonomin i denna märkliga 
värld hade sin speciella plats, visste vi. En 
första reflektion är kanske att man 
ifrågasätter vikten av att studera en offentlig 
kulturinstitution som inte har något 
vinstkrav på sig, men kraven ser annorlunda 
ut, och är fortfarande av företagsekonomiskt 
intresse. Det talas om kulturinstitutionernas 
förnyelse och vikten av att följa samhällets 
utveckling.                       

Vägen fram stoppades upp av begreppet 
kulturpolitik. Där lät vi oss avledas genom 
DN-debatt ”Teaterpengar”, visserligen 
oerhört intressant, men som i vårt tycke, 
gigantisk urskog av träd, grenar och slingriga 
stigar. Vi hittade ut till sist och kunde 
fortsätta vår väg. Med en klocka som tickade 
oavbrutet, gjorde sig tiden påmind. Passande 
nog fångade DN-debatt återigen vårt 
intresse som denna gång handlade om tiden 
och dess konkurrens i tidseländet. Att 
korsbefrukta dessa begrepp, 
kulturinstitutioner och tidsbrist, sätta in dem 
i ett och samma sammanhang, 
upplevelseekonomi gav oss en möjlighet att 
reflektera, identifiera och eventuellt 
konstatera att genom en förståelse för 



 

helheten kan man finna nya sätt till 
kulturinstitutionens förnyelse.  

Vårt val av kulturinstitution utifrån vårt 
perspektiv, upplevelseekonomi känns som 
ett självklart sådant. Att knyta ihop 
upplevelseekonomins mantra; kunden 
betalar för en tid att uppleva en serie 
minnesvärda händelser som ett företag har 
satt upp som en ”teaterpjäs” för att engagera 
honom på ett personligt sätt, med en 
kulturinstitution som Dramatens Elverket, 
där kulturen sedan urminnes tider alltid 
signifierat upplevelse. Tror vi kan ge ett 
tydligare signalement för hur begreppet 
fungerar ute i praktiken. Naturligtvis krävdes 
det en djupdykning i managementteorier, 
arts management i synnerhet för att 
ytterligare säkerställa vår egen förförståelse 
för kulturorganisationernas komplexitet. Just 
för att förstå, att utmaningen är så mycket 
större för dessa kulturinstitutioner, när de 
formar det erbjudande, som garanterar 
verksamhetens framtid. 
 
Att förstå det man gör 
Vi har valt ett kvalitativt angreppssätt, då vi 
anser att själva problembilden är svår att 
fånga och att det kräver en mer beskrivande 
och förklarande ansats. För den kvalitativa 
metoden är huvudargumenten; förståelse 
och som en röd tråd genom den 
hermeneutiska processen går förförståelse, 
tolkning, förståelse och förklaring. 
(Gustavsson, red. 2004) Vår förförståelse 
då? Här vill vi uppmärksamma att vårt 
utgångsläge inför arbetet har skilt sig 
väsentligt från varandra. Med 
arbetslivserfarenhet från olika branscher kan 
svårigheter skapas då man inte har samma 
insikt, men vi ser det som en tillgång. Saker 
som kan tyckas självklara får en möjlighet att 
synas och förklaras. Vi anser därför att det 
utifrån den hermeneutiska spiralen gör att 
vår referensram kommer att breddas och 
omstruktureras.  

Vi har även valt att se vår 
undersökning som en fallstudie. En 
fallstudie måste fokuseras, annars går man 
lätt vilse i komplexiteten (Lundahl & 
Skärvad, 1982). Vi har därför under resans 

gång avgränsat oss ytterligare och inriktat 
oss på de aspekter som är relevanta för 
undersökningens syfte.  Och för att vår 
fallstudie ska ge en nära korrekt bild av den 
faktiska verkligheten genomför vi den med 
hjälp av ett flertal olika datainsamlings- 
metoder. I vårt första försök att 
överhuvudtaget greppa tillvaron samt arbetet 
ville vi skapa oss en subjektiv bild av den 
konstnärlig ledares roll på Elverket, samt en 
heltäckande bild av Elverkets verksamhet. 
Detta gjorde vi genom ett förutsättningslösa 
samtal utifrån ett strategiskt urval av 
respondenter.  
 
Argument att stödja sig på 
 
Management i allmänhet 
Management teoriernas uppgift är att hjälpa 
företagsledningen med de verktyg som 
behövs för att maximera förutsättningarna 
för organisationen, att helt enkelt få det hela 
att fungera. Management teorierna sitter på 
nycklarna till det som strukturerar företagen 
i vårt samhälle, och som hjälper företagen att 
använda sina resurser på ett effektivt sätt.  

Men som Joan Magretta 
(2002) ställer sig frågan; Vad är management 
egentligen?  Värdeskapande, affärsmodeller, 
strategier, organisering med mera. Det flesta 
böcker om management riktar sig enbart till 
företagsledare i industriella organisationer. 
Management handlar inte i första hand om 
att leda andras arbete. Det är inte så att vi 
eftersöker att kontrollera hur själva arbetet 
utförs utan management teoriernas egentliga 
värde ligger i att de omvandlar komplexitet 
och specialisering till lyckade resultat 
(Margretta, 2002).  
 
Strategi, en estetisk väsentlighet? Strategi är 
ett viktigt begrepp inom 
managementteorierna och är det mönster 
företaget följer i sin beslutsprocess (Marr 
red., 2005). Företagets strategi är avgörande 
för hur organisationen ska lyckas uppnå sina 
resultat krav. ”Rätt” sorts strategi i en 
organisation gör det möjligt för företaget att 
överträffa konkurrensen. Det är omöjligt att 
i förväg ifall en konstnärlig produktion skall 
falla väl och accepteras av konsumenterna. 



 

Just detta gör att affärsstrategier i en 
konstnärlig organisation tenderar att mer 
plötslig och som av en slump bara uppstå än 
att vara medvetet genomförd och 
genomtänkt. (Björkegren, 1996). Men i allt 
detta står det tydligt att det egentligen 
handlar om människornas kapacitet, eller 
rättare sagt det intellektuella kapitalet. Att 
leda och hantera intellektuellt kapital kräver 
att samarbete i organisationen finn på alla 
nivåer, men innebär också komplexitet och 
osäkerhetsfaktorer. (Marr, red. 2005)  
 
Arts Management i synnerhet 
Arts management, en fråga om att leda 
kreativitet och nyskapande, det innebär även 
risktagande och medvetenhet. Att skräddarsy 
management för att harmonisera med de 
konstnärliga organisationerna och att 
administrera konstnärligt produktion är 
separerat i den ledande diskussionen 
(Chong, 2002). Arts management involverar 
den konstnärliga ledaren som en medlare 
eller bro mellan allmänna ekonomiska 
intressen, de konstnärliga utövarna och 
publiken. (Fitzgibbon & Kelly, 1997)) 

I de organisationer där det 
konstnärliga arbetet står för resultatet av 
produktionen, lönar det sig inte att försöka 
införs det traditionella management 
teorierna. Konstnärligt arbete och 
produktion i samma mening framstår som 
motsägelsefullt. Skapande processen är 
känslig och oförutsägbar, och den påverkas 
negativt av en eventuell ekonomisk press 
(Soila-Wadman, 2003).  

 
Vad Chong (2002) vill säga är att det finns 
tre mycket tydliga gemensamma stödjande 
åtaganden som en konstnärlig organisation 
bör utgå ifrån som grundstenar i den 
konstnärliga organisationens kapacitet att 
producera: 1) Excellence. En tydlig identitet 
behövs, en stil ett uttryckssätt som skall 
underhållas och vårdas. Artistic integrity eller 
konstnärlig integritet, skall genomsyra 
skapandet för att undvika halvdana kopior 
utan känsla. 2) Accessibility och Audience 
development. Dessa hör ihop tydligt. 
Tillgänglighet ger publikutveckling, så enkelt 
är det.  3) Public accountability och Cost 

effectiveness.  En effektiv ledning hjälper till att 
kommunicera med finansiärerna, för att 
säkerställa de ekonomiska detaljerna. Fast en 
konstnärlig organisation kan inte helt vara 
driven av de monetära direktiven, men 
pengarna gör det möjligt att genomföra den 
estetiska produktionen. 
 
Upplevelseekonomi 
En revolution som utmanar den ”gamla” 
traditionella ekonomin i samhället som 
baserade på att producera varor. Vårt 
samhälles inträde i tjänsteekonomin var en 
effekt av att köpa oss mer tid. I takt med att 
vi själva lägger ner mer tid på vår egen 
arbetsplats för att producera, börjar vi söka 
efter möjligheter att köpa oss tjänster för att 
underlätta vår egen tillvaro.  
 
Upplevelseindustrin per definition säger att 
upplevelsen är avskild från tjänsten, precis 
som vi lika tydligt beskriver hur tjänsten är 
avskild från varan. Upplevelsen kan aldrig 
vara fri från det personliga engagemanget, 
det hela handlar om att aktivera och 
engagera. Vi vill kunna förnimma en känsla, 
behålla ett minne samtidigt som vi 
tillgodoses med en tjänst. Kunden skall 
kunna köpa sin icke-materiella aktivitet, sin 
tjänst, och samtidigt få en tillfredställande 
känsla (Pine & Gilmore, 1999).  

Visserligen har upplevelsen 
alltid funnits där, bara inte inlindad i ett 
snyggt fodral. Tjänsten "finns" inte förrän 
den upplevs av kunden, och det är vanligt att 
produktion, leverans och konsumtion av en 
tjänst sker samtidigt. En upplevelse innebär 
att du köper tid där du fylls med en subjektiv 
känsla och det efterlämnar minnen (Pine & 
Gilmore, 1999).  

Men hårfint är det att 
omvandla en väl fungerande tjänst till ett 
upplevelsejippo där tjänsten kommer i 
skymundan och kunder frågar sig vad denne 
egentligen betalade för? Upplevelse 
ekonomin skall engagera inte passivisera 
kunden (Pine & Gilmore, 1999). Pine & 
Gilmore (1999) fortsätter att argumenterar 
för sin sak genom en beskrivande modell. 
Hur företaget kan urskilja sig och utmärka 
sig och presentera en mer skräddarsydd 



 

upplevelse. Erbjuds kunden fel upplevelse så 
ger det ingenting, värt om det kan bli 
katastrofläge. 

 
Källa: Pine &Gilmore, 1999 
 
För att på ett framgångsrikt sätt leverera en 
upplevelse enligt Pine & Gilmore, bör fokus 
ligga på:  
 

1) Sätt ett tema på upplevelsen 
2) Harmonisera intrycken med positiva 

signaler 
3) Minimera negativa signaler 
4) Blanda in saker värda att minnas 
5) Engagera all fem sinnen 

 
Underhållningsekonomi 
Underhållningsindustri är underhållning som 
matar oss passivt och passerar genom vår 
tankeverksamhet och sinnen utan att lämna 
tydliga spår. (Pine & Gilmore, 1999) Det ger 
oss ett välmående för en stund. En musikal, 
en konsert, ett bio besök. Lättillgängligt och 
lite avtrubbande. 
 
Kulturens plats 
Kulturindustri, enligt Franzén förtydligar 
begreppet på ett intressant sätt: ”those activities 
concerned with the production, distribution and 
consumtion of symbolic goods. That is, those goods 
whose economic value is primarily erived from their 
cultural value. If they loose their cultural value they 
loose their economic value”. (Franzén, 2005) 
 
Kultur - att förmedla en komplicerad 
verklighet? Världen är stadd i en oavbruten 
och snabb förändring. Men framtiden bjuder 
oss inte bara förändring utan också 
förvirring. För att kunna orientera oss i 
tillvaron måste vi oavbrutet tolka fram en ny 
mening i ständigt nya sammanhang. Den 

accelererande förändringstakten i våra 
vardagliga livsomständigheter bjuder oss på 
en och samman gång tanka tillhörighet i det 
förgångna, och att överge det invanda.” 
(Dencik, ur Fiscer red. 1998) 
 
Ett annat perspektiv på förhållandet mellan 
kultur och ekonomi är tanken att detta är två 
storheter som inte kan och inte bör jämföras 
med varandra. Det är som äpplen och päron. 
Varje försök att ekonomiskt värdera konst 
och kultur är lika orimligt som att lägga 
estetiska värderingar på ABB:s 
årsredovisning. (Karlsson& Lekvall 2002) 

Varje försök att definitivt 
nagla fast ord som ”kultur” och ”ekonomi” 
vid några begreppsbestämningar är dömda 
att misslyckas. Än värre blir det om man vill 
diskutera relationen mellan kultur och 
ekonomi. I rapporten den ofrivillige 
företagaren diskuteras fyra olika perspektiv 
på frågan om förhållandet mellan kultur och 
ekonomi. Relationen delas upp för att 
tydligare visa vari konflikterna, 
missförstånden och motsättningarna består i 
denna svåröverskådliga diskussion. Vi väljer 
dock att endast penetrera ett av dessa fyra, 
det vill säga, titta på det som tilltalar oss mes 
och som passar i artikelns sammanhang; 
Kultur som tillväxtfaktor. (Karlsson, Lekvall 
et al. 2002 ) 

Men kultur som tillväxtfaktor 
då? Enligt detta perspektiv utgör 
kultursektorn en ekonomisk motor som 
leder till ökad tillväxt. Antingen direkt 
genom exportnäringar som film- och 
musikindustrin, eller indirekt genom att en 
rik kulturell infrastruktur i en stad förmår 
locka till sig företagsetableringar och därmed 
indirekt bidra till ekonomisk tillväxt. Det är 
möjligt att beräkna hur investeringar i 
kulturell verksamhet ger utdelning i andra 
branscher. Så kan till exempel en opera, ett 
konstmuseum eller en festival öka 
omsättningen i andra näringar och leda till 
fler restaurangbesök, fler hotellnätter och 
ökat taxiresande. Och så vidare. Enligt detta 
perspektiv är kultur och konst medel för 
något annat, nämligen ekonomisk tillväxt 
och blomstring. Ekonomin är målet, 
kulturen medlet.  



 

I svensk debatt kom detta perspektiv att få 
genomslag i början av 1990-talet och 
förknippas fortfarande ofta med Lisbeth 
Lindeborgs studie ”Kultur som 
lokaliseringsfaktor”. Kring denna skrift 
uppstod en tämligen inflammerad debatt där 
kritikerna, i våra ögon orättvist, anklagade 
Lindeborg för att bortse från konstens 
egenvärde. I dag omfattas emellertid tanken 
på kultur som tillväxtfaktor av allt fler. För 
många hårt trängda kulturledare har tankar 
kring kultur som tillväxtfaktor blivit ett sätt 
att, när de kulturpolitiska argumenten tryter, 
med ekonomiska argument försvara konsten 
och kulturen. I dagens ekonomismiska 
debattklimat, där det är svårt att hävda andra 
värden än de som kan mätas i kronor och 
euro, är det bra att ha siffrorna på sin sida. 
(Karlsson, Lekvall et al. 2002) 

 
Vad menar vi då med kulturinstitution? En 
person, en plats, ett föredöme, en roll, en 
förebild. Tolkning och förklaringarna är 
oändlig beroende på det sammanhang vi 
söker.  Kulturens betydelse i det totala 
samhället, och den genomslagskraft som 
visar sig genom trender, kräver att vi styr 
upp och förtydligar ordet med ett 
gemensamt begrepp. Kulturbegreppet har 
p.g.a. sitt stora omfång och skiftande 
innehåll gett upphov till vetenskaper som 
tillämpar helt olika metoder, från allmän 
kulturhistoria till specialdisciplinerna 
kulturfilosofi, etnologi, kulturantropologi. 
Vad vi väljer att definiera begreppet med är 
en plats, den plats där vi som människor har 
möjlighet att ta till oss en vald upplevelse. 
En leverantör av kultur – Elverket. 
 
Så när förnyelsen knackar på dörren. För att 
kunna utveckla konsten krävs att det 
traditionella vågar höja ridån och möta det 
mer provokativa och anarkistiska. Pine & 
Gilmore (1999) menar att släppa lite på de 
strama tyglarna och ”wing it” så har du 
redan börjat utvecklingsprocessen. Något vi 
kanske skulle kunna fundera över i 
förnyelsens och förändringens tid är att när 
erbjudandena blir allt mer immateriella, 
förändras värdet och det blir mer materiellt. 
(Pine & Gilmore, 1999) 

Men kvalitet och lönsamhet går ej hand i 
hand. Det finns inga garantier för att 
produktutveckling inom kulturföretaget – en 
bättre film, bättre dansföreställning, bättre 
konstnärlig performance – leder till större 
efterfrågan. En konstnärligt högtstående 
teaterföreställning kan mycket väl leda till att 
publiken lämnar lokalen. Detta är 
avantgardismens dilemma och kan 
formuleras på följande sätt: Ju mer 
nyskapande det konstnärliga verket är – 
desto mindre är publiken, d v s efterfrågan 
på marknaden. Att konstnärliga framsteg 
mäts med en annan måttstock än ekonomisk 
lönsamhet. (Karlsson, Lekvall et al. 2002) 

Men hur presterar 
organisationen? Vad är värdet? Värde kan 
självklart uppstå i en mängd olika former 
och härröra från olika källor. Den 
produktion företaget har, vad den används 
till, den tillgänglighet som efterfrågas, service 
och image. Ju mer immateriell värdet 
förefaller vara desto viktigare är det att inse 
att värdet i slutändan definieras av kunderna, 
var och en på sitt sätt. Det finns i princip 
bara ett tydligt kriterium för ett väl utfört 
arbete och skapad produkt och det är att det 
finns en kund som är villig att betala för det. 
(Margretta, 2002)  

Finns det en tendens att 
kvalitetsbegreppet urholkas och att den snart 
likställs med kvantitetsbegreppet - att en bra 
produktion är en välbesökt sådan?  
 
Tid som en begränsad resurs 
Ytterligare en variabel i upplevelse-
sammanhanget är variabeln tid. I vår 
generellt tidsbegränsade värld så söker vi det 
som maximerar användandet av denna så 
begränsade resurs Vi försöker finna en tråd, 
ett tydligt resonemang i hanteringen av vårt 
tid. Vi söker den maximala tillfredställelsen 
och förväntar oss att bli matade med 
erbjudanden och annat. (Hörberg, 2001)  

Tid i dag ses som en 
ekonomisk resurs som vi använder, sparar 
på, investerar i eller slösar bort. Det kan vara 
en grogrund till att många säger sig uppleva 
brist på tid. Vila och en stunds eftertanke är 
inte "lönsamt" när tid betraktas utifrån ett 
ekonomiskt synsätt. (DN-debatt) 



 

Åsikter  
 

Återblick 
Vid 1700-talets slut grundade kung Gustaf 
III Dramaten, liksom Operan och Svenska 
akademien. Hans avsikt var att politiskt och 
kulturellt ena och stärka landet. Kungen ville 
ge svenskarna en nationell identitet och ökad 
självkänsla. Dess författare en möjlighet att 
utveckla det svenska språket och 
skådespelarna en plattform för en 
konstnärligt högtstående scenisk 
konstutövning, vilken skulle befrämja folkets 
smak och bildning. Gustaf III:s ambitioner 
är lika aktuella idag, inte minst sedan Sverige 
inträtt i den Europeiska unionen. Mer än 
någonsin behöver svenskarna sin 
nationalteater, där intressant dramatik från 
alla tider och länder spelas och där 
skådespelarna och skådespelarkonsten alltid 
stått i centrum. Dramaten spelar idag på fyra 
olika scener, var och en med specifika mål 
och visioner. Däribland finner man 
Dramatens yngsta scen, Elverket. Sedan 
några år tillbaka, driver alltså Dramaten en 
scen några hundra meter nordöst om 
Nybroplan, Elverket. Byggnaden är som 
namnet antyder ett ombyggt 
elektricitetsverk. Här spelas främst modern 
dramatik. Elverket är även teaterns särskilda 
gästspelsscen. (Dramatens hemsida, 2005) 
    
Det var hit vi skulle gå, titta på ”nått”, känna 
oss lite kulturella, äta en god matbit och 
dricka ett glas vin, skratta och ha trevligt. 
Det förväntade vi oss...  

En förväntan som infriades 
förvisso, men endast till ett visst mått. En 
teaterpjäs så mycket mer än bara 
underhållning. Ovan av dess kraft som 
nådde mig, trots där jag satt högst upp på 
balkongen, i skydd av mörkret gjorde tårarna 
sig närvarande. Omsluten av vibrationer och 
en luft tung nog att skära i, satt jag kvar och 
lät mig engageras. En resa i tid och rum. Vad 
hann jag inte med, vad fick jag inte uppleva. 
Att vara beredd, bör man vara det? Ökar 
engagemanget genom det oförberedda? Är 
just kulturens uppgift att ”packa om” där 
inne, öppna nya dörrar du inte visste fanns,  
 

till reflektioner du inte förväntat dig. En 
upplevelse så stor genom intryck så många. 
En aning omtumlad minst sagt, klev jag ut 
på trottoaren, in i taxin, nära hem, trots att 
jag i mitt inre gjort en så mycket längre resa. 
En resa som efterlämnat minnen. 
 
Presentation av respondenter  
Stefan Larsson, konstnärlig ledare för Elverket. 
Stefan har varit med från starten 1997 och 
tar sin uppgift med stort ansvar och mycket 
ödmjukhet. Han har själv ett ursprung som 
skådespelare med många års 
arbetslivserfarenhet från bland annat teater 
Galeasen och Sveriges Television. Genom 
sin erfarenhet och bakgrund har han därför 
en förförståelse för de drivkrafterna bakom 
konstnärens prestation.  
 
Marc Matthiesen dramaturg. Marc är utbildad 
vid Dramainstitutet i Ålborg, Danmark och 
är sedan något år tillbaka anställd vid 
Dramaten som dramaturg vid Elverket. 
Hans uppgifter som dramaturg är att granska 
och bedöma pjäser eller att genom 
bearbetning göra vissa texter lämpade för 
sceniskt uppförande. Marc vill vara en del av 
framtidens teater och väljer gärna 
produktioner som berör. 
 
Helena Seth, press och marknadsansvarig. Helena 
kommer ursprungligen från 
reklambranschen. Hennes färd från som 
copywriter som senare fasades över till att bli 
reklamfilm, kortfilm och senare 
dokumentärfilm. Hon anser att arbeta med 
kortfilm är steget inte långt till teatern och 
tog anställning som regiassistent på 
Dramaten. Kort därefter hamnade hon snart 
på Elverket och har tillsammans med Stefan 
varit med från starten av Elverket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En fallstudie  
Vi träffades 10 minuter i 11.00, några 
annalkande minuter innan det var dags att ta 
hissen upp två trappor och inleda våra 
samtal. Vilken härlig möjlighet egentligen, 
när man som student kan få insyn och ta del 
av en annan värld på några minuter, närmare 
bestämt 120 sådana. Sceningången är 
belägen på baksidan av husets stora 
huvudentré, där annars 100- tals 
förväntansfulla människor, samlas varje kväll 
för att ta del av en upplevelse, med teaterns 
alla magiska ingredienser. Hissen upp som 
sagt, in bland prång och skrymslen.  Igenom 
korridorer kantade av scenkläder på otaligt 
antal galgar, vilandes från gårdagens 
strålkastarljus. En positiv, nyfiken Stefan 
Larsson, Elverkets konstnärlige ledare mötte 
oss dörren, mitt ibland allt detta. Visade oss 
till en mjuk och välkomnande soffa och vårt 
första samtal kunde börja. 
 
Kulturinstitutioner söker förnyelse 
Här har respondenterna visat en relativt 
enhetlig attityd. Ja, kulturinstitutioner bör 
sträva efter förnyelse då de annars lätt 
fastnar i traditioner som begränsar. Rent 
generellt står faktiskt kulturinstitutionernas 
förnyelse ganska stilla. Elverket är en del av 
förnyelsen, en reaktion mot Dramaten. Men 
här på Elverket menar respondenterna, är 
förnyelse enklare, det är kortare 
beslutsprocesser, då det är färre inblandade 
till skillnad från de större institutionerna. 
Arbetsprocessen är även den ett steg i 
förnyelsen. Till skillnad från Dramaten som 
har en hierarkisk organisationsstruktur, vill 
man här skapa en platt organisation, som 
bland annat underlättar den interna 
kommunikationen. Elverkets personal 
träffas en gång i månaden för att informera 
om produktioner, diskussioner och aktuella 
tendenser. Men också för att fånga upp de 
anställdas tankar och funderingar som skulle 
kunna mynna ut i en genomförbar aktivitet.  
 
Här anser man att förnyelse är ett måste, då 
man är tvungen att hänga med i vår samtid. 
Att fånga en ung publik. Detta är 
förutsättningen för en levande 
kulturinstitution. En modern teater bör vara 

ett kulturhus.  
 Stefan fortsätter. Förnyelse 
och nyskapande är dock förenat men ett 
risktagande. Och som affärsidé inte helt 
lyckat. Publiken vill känna igen sig och 
därför kan förnyelsens konsekvenser betyda 
färre åskådare. Förnyelse, är egentligen ett 
självmordsuppdrag då faran med förnyelse 
är, att ju mer nyskapande desto mindre 
publik, mindre efterfrågan på marknaden. 
Fantastiska recensioner betyder inte alltid 
fulla hus. För Elverket är ett sätt till 
förnyelse att söka unga författare, ung teater, 
ny teater som speglar den nutida 
samhällsdebatten och som snabbt kan 
omsätta detta i nya verk, ingen åldersfacism. 
Elverkets profil är alltså att fånga upp det 
som ligger utanför och inte finns, ofta tunga 
svåra frågor. Att kombinera en känd 
skådeskådespelare, som Mikael Persbrandt 
med ett nytt dramatiskt verk kan vara ett sätt 
att minimera detta risktagande. Och genom 
en kringverksamhet som bland annat 
innebär samtalskvällar och videoaftnar 
används dessa som marknadsföringsvektyg 
för att locka publik till Elverket.  
 
Vår reflektion är att dessa marknadsverktyg 
utökar upplevelsen och stärker 
engagemanget, ett bidrag till 
upplevelseekonomin. En upplevelse utöver 
en upplevelse. Att rätt förvalta uppgiften 
kräver en varsam hand och att man går i 
linje med varumärkesstrategin. Helenas 
uppgift är alltså att fördjupa 
föreställningarna genom att paketera runt 
omkring. Hitta ingångarna, fånga upp 
tendenser i samhället och hitta redaktionellt 
utrymme genom att finnas där 
diskussionerna händer, i ett sammanhang. 
Att skapa videokonstprojekt som kan ge 
pressutrymme för Elverket via att projektet 
kommenteras.   
 Och ytterligare ett projekt, 
men ett fristående, inte kopplat till någon 
produktion på stora scen, tex. Brott och 
straff med Kajsa Grytt. Ett passande projekt 
som går helt i linje med varumärkesstrategin. 
En typ av projekt som skall stå på egna ben 
och inte vara orsak till att sälja fler 
teaterbiljetter utan dessa skall hjälpa till att 



 

öppna upp ögonen för Elverket generellt, 
menar Helena. 

Elverket har idag en stor 
avancerad publik. Kontrastfylld, men med 
en gemensam nämnare, kulturintresset. 
Publiken som söker sig till Elverket gör detta 
för att det vet att de kommer att utmanas 
och påverkas, enligt Marc. 
 
Kulturen har en samhällsfunktion. Teatrar, 
bibliotek och andra skattesubventionerade 
institutioner behövs, den håller oss 
människor civiliserade, anser Stefan. 
Elverkets samhällsfunktion är därför att hitta 
och utveckla svensk dramatik genom nya 
författare och att vara först med 
sammhällsavspeglingar. Tyskland och 
Ryssland ligger i framkant och är en 
spjutspets för den nya europeiska 
dramatiken.   

Frågan är inte att förkasta de 
historiska verken utan att utvecklas utifrån 
dessa, dvs. ett nyskapande. Att finna ”rätt” 
produktion kan ibland vara frukten av ett 
långt samarbete. Man bör vara medveten om 
att produktionsprocessen tar tid, en 
framförhållning på uppemot tre år. 

Men det finns även utrymme 
för spontana beslut. Är en pjäs bra och man 
läst manuset, om än i Skottland, kan man 
snabbt köpa hem den.  Just sådana spontana 
beslut är nog lättare på Elverket, på grund av 
de kortare beslutsprocesserna. Och Elverket 
producerar sex uppsättningar per år, vilket är 
hanterbart, säger Marc. 
 

En Arts managers dilemma 
Att kombinera konstnärlig integritet, 
publikutveckling och kostnadseffektivitet är 
ett stort dilemma, en svår balans. Där 
ekonomin naturligtvis väger tungt. Och 
respondenterna kan inte annat att konstatera 
att utan subventioner, ingen konstnärlig 
teater. Genom att jämföra med New York 
görs reflektionen synlig, för där existerar 
generellt ingen konstnärlig teater, teatern är 
styrd av kommersiella intressen och där är 
det underhållning det handlar om. Att 
teatern i Sverige subventioneras som den 
görs, ger en enorm skillnad. Tysklands och 
Österrike förefaller att ha lyckats bra och är 
därför exempel på länder där man genom att 

subventionera konst och kultur skapar 
kvalitet. Man kan även använda Sveriges 
television som ett exempel, där det 
kommersiella intresset inte är prioriterat, 
kontra tv 4 och tv 3, mer behöver inte sägas.  

Men det är en svår balansgång 
att förvalta skattepengarna väl och det är ett 
ansvar som känns, medger Stefan. Och för 
att de offentliga bidragen ska tryggas, så är 
det publikbeläggning som gäller. Val av 
produktioner är utefter magkänsla och 
erfarenhet och med ett rikt kontaktnät finns 
närhet till inspiration och nya verk. Många 
författare skickar även in sina arbeten till 
teatern, så möjligheter till nyskapande finns 
hela tiden. Kanske man borde titta lite mer 
där man inte tittar naturligen, för att finna 
intressanta verk att sätta upp, konstaterar 
Stefan. Målet är givetvis publikantalet, men 
ytterligare ett mål är att hjälpa skådespelare 
och författare få en start i sina karriärer. 
Elverket visar vägen. Varje produktion är 
som att starta ett nytt företag, varje gång. 
Det är samma nervositet, stress och oro som 
vilken annan entreprenör har, konstaterar 
respondenterna. Och genom Elverkets 
generellt korta beslutsprocesser och en 
kreativ kärna, ett välkomponerat fåtal 
personer med kunskap, direkt 
personrelaterat och därför inte kan bytas ut, 
skapar man en stor produktion för lite 
pengar. Vår reflektion är att dessa personer, 
den kreativa kärnan är Elverket. 

Respondenterna har 
naturligtvis olika perspektiv på våra frågor 
och därför känns vissa viktigare än andra, 
men rent generellt är vår reflektion att de har 
en ömsesidig förståelse inför varandras 
yrkesroller och det gör att de tar tillvara på 
varandras kompetens som i sin tur leder 
fram till ett bra samarbete.    
                    Varför är det så svårt att leda en 
offentlig kulturproducerande organisation. 
En vinstorienterad chef har det egentligen 
på sätt och vis det enklare. Ett ekonomiskt 
värde, siffror, gör det lättare att definiera och 
mäta, än social välfärd och kulturell input. 
Det är svårare att redovisa när vanliga 
marknadsmekanismer spelar underordnad 
roll. 
 



 

Kultur är en tillväxtbransch   
Här lägger respondenterna olika vikt på 
antagandet och det har sin grund i deras 
olika yrkesroll. Men alla är ändå överens om 
att möjligheter finns. Idag är kulturen mer 
fragmatisk att den förekommer lite här och 
nu. Med en optimistisk syn på framtiden vill 
man tro att människan vill ge kulturen mer 
tid, att våga stanna kvar i upplevelsen. Ett 
personligt möte. Och med en mer 
pessimistisk syn ter sig på framtiden mer 
kommersiell. Politikerna missuppfattar 
kulturbehovet i samhället och konsekvensen 
blir mindre pengar och effekten är att den 
konstnärliga kreativiteten oundvikligen 
minskar, siar Stefan. 
 Helena är övertygad om att 
kultur är en tillväxtfaktor. I framtiden har 
reklamen spelat ut sin roll och kulturen tar 
vid. Alternativ marknadsföring och en 
förändrad syn på begreppet 
marknadsföringen. Kultur kommer att 
fungera som kanal är därigenom ett sätt att 
nå ut. Det mer och mer ytliga utbud som 
presenteras bland annat genom televisionen, 
kan vara en bidragande faktor för kultur som 
tillväxtbransch. Teatern är som bäst, när den 
”klickar” och där kan teater inte 
kontrolleras, den är lite oberäknelig, allt sker 
i realtid och därför kan allt kan hända. Detta 
kan vara orsaken till att folk drar sig dit och 
återkommer, anser Marc. 

Respondenterna ser sina 
konkurrenter i andra kulturinstitutioner och 
sig själva. Möjligen teater Galeasen vars 
produktioner också kan uppfattas 
provocerande. Kulturhuset som konkurrent, 
när man särskiljer kringverksamheten från 
teaterproduktionen. Man menar att den 
teaterpublik som finns, den finns. Men tittar 
man på Elverkets hela verksamhet kan ingen 
konkurrera med samma utbud anser 
respondenterna.   

Respondenterna har en viss 
svårighet att se teatern som en del i 
upplevelseindustrin. Upplevelseekonomi är 
däremot något annat, men det finns en 
övervägande tvekan över att identifiera sig 
med begreppet då man inte riktigt förstår 
innebörden av det. De anser att 
kulturindustrin är egen. Att teatern, konsten 

skall attackera saker, händelser i samhället, 
sticka ut helt enkelt. Att göra vissa 
gränsöverskridningar genom att anlita 
skådespelare till företagens teambuildings är 
ett ok arrangemang, men bör hållas utanför 
teaterns lokaler. I vårt samtal gavs utrymme 
till eftertanke och vi förklarade vårt 
perspektiv. Och om man däremot ger 
upplevelse definitionen engagemang, att 
engagera publiken som lämnar teatern efter 
att upplevt en händelse som efterlämnar ett 
tydligt minne, kan man sätta in 
kulturinstitutionen i ett större sammanhang 
där marknaden är så mycket större och där 
konkurrensen handlar om människors tid.  

 
Suddiga gränser börjar ta form 
Generellt existerar det alltså en pågående 
diskussion om kulturinstitutionernas 
förnyelse. Kulturinstitutionerna måste ha en 
öppnare attityd gentemot sina besökare. De 
måste våga föra en dialog med samtiden. 
Istället ser man en motsatt tendens, att man 
väljer att sudda ut sin särart som en väg att 
nå målen men då riskerar institutionen att 
hamna i en anonym gråzon som inte väcker 
något publikintresse och i förlängningen och 
riskerar att läggas ner till slut. 
 Elverkets mål och strävan 
bryter dock de traditionella mönstren av 
repertoar och erbjudande. Medvetna om den 
risk det medför fortsätter de oavbrutet att 
följa sin övertygelse. Ett nyskapande som 
överraskar, kanske chockerar i alla fall skakar 
om och ger om inte fröjdsamma upplevelser, 
publiken, åskådaren, kunden, människan en 
series minnesvärda händelser.  
 
Men hur fungerar det i det samhälle vi lever i 
nu. Stressjukdomar och elände, slåss om 
rubrikerna i dagspress. Tiden gör sig påmind 
när man inte har den. Hur ser framtiden ut? 
Finns tiden för upplevelse, vågar vi iså fall ta 
oss den. Vår reflektion är att det handlar om 
din tid. Frågan är om kulturinstitutionerna 
vågar sätta in sig i ett upplevelseekonomiskt 
sammanhang, gör man då avkall på den 
konstnärliga integriteten, de offentliga 
bidragen och sist men inte minst vad har en 
kulturinstitution egentligen att vinna i ett 
sådant sammanhang? 



 

Slutligen  
 
Frågan om vilka slutsatser man egentligen 
kan dra från fallstudier är mycket 
kontroversiell. Medan fallstudier traditionellt 
brukas ses som något på sin höjd kan 
generera hypoteser hävdar andra att det är 
forskningsmomentet där en 
sammanhängande teori utvecklas och 
prövas. (Lundahl & Skärvad 1982) Det är 
därför vi valt att klargöra i vilket syfte 
fallstudien har genomförts och att den 
bedöms därefter, med måttstockar som är 
relevanta. Syftet med våra intervjuer var att 
realistiskt och verklighetsnära identifiera och 
reflektera över den estetiska delen av 
konstens företagsvillkor ur en arts managers 
synvinkel. Det gör vi genom de slutsatser 
och förslag som vår undersökning lett oss 
fram till.  

 
Teatern har sitt ursprung i antikens tid, då 
den grekiska teatern visar sina spår redan 
tiden före Kristus. Bara Dramatens historia 
går tillbaka till 1700-talet.  
 Fortfarande söker sig 
människan till teatern för en upplevelse. 
Men för politiker idag tycks dock kultur 
institutionerna allt mer bli till problembarn, 
ekonomi har blivit viktigare än innehåll. Det 
krävs en förändring för att få till kreativa 
störningar så att kulturinstitutionerna 
vitaliseras och att innehållet och mötet med 
publiken hamnar i centrum.   
 
Hur tar sig då den moderna teatern sin plats 
i anspråk? Frågan är om 
kulturinstitutionerna vågar sätta in sig i ett 
upplevelseekonomiskt sammanhang och 
måste man då göra avkall på den 
konstnärliga integriteten, de offentliga 
bidragen? Vi är medvetna om att frågan är 
kontroversiell men vi ställer den ändå och 
om inte annat så för att skapa en ”kreativ 
störning” i debatten om kultur 
institutionernas förnyelse.  
 
Ett sammanhang                                                                                                                      
Det kan tyckas som självklarheter för en 
företagsekonom att sätta in kulturindustrin i 
begreppet upplevelse ekonomi men vi tycker 

oss märka en viss tveksamhet hos 
kulturinstitutioner generellt för dessa nya 
förutsättningar. Vad tveksamheten beror på 
förtäljer inte vår undersökning, om det nu 
kan vara okunskap, ideologiska 
betänkligheter eller rent ointresse.  
 
Därför anser vi att om man överhuvudtaget 
börjar laborera med dessa begrepp krävs 
först en diskussion kring definitionen av 
upplevelseindustri. Det gör vi genom att 
öppna dörrarna för kritiska röster. Att 
likställa kulturindustri med begreppet 
upplevelseindustri är oroväckande och det 
vill vi därför inte göra då det handlar om 
fundamentalt olika synsätt och relationer till 
offentlighet, samhällsroll och argument för 
offentliga medel.  
 Men det finns ytterligare ett 
begrepp som kan få de suddiga gränserna att 
klarna i detta sammanhang. Vi menar att 
man bör särskilja begreppen ytterligare från 
varandra för att minska förvirringen. 
Använd begreppet underhållningsindustri, 
därigenom behåller begreppen kulturindustri 
och upplevelse industri sin egenart.  
 
Det ekonomiska synsätten för dessa 
industrier är viktiga att hålla isär. Vi anser att 
man kan se kulturindustrin i ett 
sammanhang med upplevelseekonomi. 
Underhållningsindustrin är naturligt 
sammankopplat med 
underhållningsekonomin. Och dessa båda 
synsätt och management idéer bildar 
tillsammans en ekonomi för hela 
upplevelseindustrin. Det tror vi ger en trygghet 
för kulturens identitet men samtidigt en 
möjlighet till nya vägar.              
 
Vi förstår reservationen som kan 
förekomma, eftersom så många exempel på 
iscensatt upplevelse i populärpressen kallas 
underhållningsindustri och det då är lätt att 
dra slutsatsen att ytterligare höja nivån ett 
steg i processen av det ekonomiska värdet 
enkelt betyder att lägga till underhållning till 
redan existerande erbjudanden. Men detta 
vore iså fall en stor underdrift. Kom ihåg att 
iscensätta en upplevelse handlar inte om att 
underhålla kunden utan att engagera dem. 



 

En möjlighet                                                                                                                                 
Ladda om och laborera med tanken. Det kan 
leda till förändring och utveckling. Ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv innebär 
denna förändring nya metoder för att 
generera ett bättre resultat och där spelar 
varumärke och relationer mycket viktiga 
roller.  
  
Låt sig inte stoppas av en omedveten strävan 
att stanna kvar i en komfortzon och 
instinktivt motsätta sig en förändring. Det 
kan tyckas som en märklig paradox då 
människokroppen är en organiserande 
organism, ett levande system som hela tiden 
förändras och utvecklas.   
 Vi anser att man måste ta 
hänsyn till människan idag och vad som 
konkurrerar med hennes tid. Vi lever i ett 
samhälle där det materiella välståndet aldrig 
varit större än nu. Allt känns idag som 
globalt och möjligt. Saker, prylar visar vårt 
välmående och status. Men är det verkligen 
det här vi strävar efter, att man jäktar vidare 
för att njuta sen. Det handlar om 
konkurrensen om din tid och vad du gör 
med din tid. Minnesvärda händelser blir allt 
viktigare för att få begrepp om tiden då du 
vet vad du gjorde om du minns den.  
 
Vi talar om samhället som en helhet där 
kulturen har en självklar plats men där just 
svårigheten ligger i att ta sig tid. Det 
kommer alltid att finnas en kulturelit som 
naturligt söker sig till kulturen oavsett dess 
form eller plats. Men vi syftar på människan 
generellt som komplex och ganska 
svårtillgänglig. 
 
Kulturen ska inte behöva slåss för sitt 
existensberättigande, men med dagens 
kulturpolitiska krav känns framtiden 
oroväckande. En vinstorienterad chef har 
det egentligen på sätt och vis det enklare. Ett 
ekonomiskt värde, siffror, gör det lättare att 
definiera och mäta, än social välfärd och 
kulturell input. Det blir svårare att redovisa 
när vanliga marknadsmekanismer spelar 
underordnad roll. Redovisa för att legitimera 
kulturens roll och värde i samhället. 

Det är därmed inte sagt att vi rättfärdigar de 
stora institutionernas krav på mer pengar. 
Om man bara räknar offentliga medel, 
skattepengar som tilldelades svensk 
scenkonst, uppgick det 2003 till 2,39 
miljarder. Vi anser att man nu rimligen inte 
kan be om så mycket mer. Däremot tror vi 
att Sveriges alla kulturinstitutioner, stora 
som små bör finna nya argument. Att bara 
skria för mer, fungerar inte. Politikerna och 
gemene man slutar lyssna. Det gäller att 
finna argument som kan vara lika kreativa 
som konsten själv är känd för.     
 
Lika viktigt för den debatten är förnyelse av 
kulturinstitutioner. Är kulturinstitutionerna 
en utdöende art som bygger på 1800-talets 
bildningsideal eller kan man blåsa nytt liv i 
dem? Idag är många av de stora 
kulturinstitutionerna hierarkisk uppbyggda 
och svårmanövrerade, krav från omgivning 
såsom politiker och publik sätter sina 
begränsningar. I sin strävan att fånga 
morgondagens publik är vägen inte självklar.  
 
Vi anser att man bör utöka kartan och 
kreativt leta nya vägar. Gränserna blir mer 
överskridande, näringsliv och kultur kan 
använda varandra för ett ömsesidigt utbyte. 
Marknadsföring kommer i framtiden se ut 
på ett annat sätt. Mottagaren söker sig själv 
till kulturen och vill inte bli matad. Genom 
egna val tas informationen emot lättare.   
Kulturen måste också skapa möten i andra 
verksamheter men med en konstnär som 
dirigerar. Det är upp till konstnären att finna 
sin plats att själv sätta sina egna gränser för 
sin konstnärliga integritet men samtidigt får 
konstnären ett vidgat arbetsområde och vara 
del av den nya utmanade världen.   
 
Genom upplevelseekonomin finner man en 
ny källa till värde där gästerna, publiken är 
beredd att betala för vad de kommer att 
uppleva både som passiva eller aktiva 
mottagare. Pine & Gilmore vill hjälpa oss att 
finna ett konkret ord på det som konsten 
levererat under alla tider, upplevelse. När vi 
köper den där teaterbiljetten så köper vi 
samtidigt tid, tid för upplevelse.  



 

Ett steg i förnyelsen för en kulturinstitution 
är en klar positionering. 
Kulturinstitutionerna behöver själva 
identifiera sin särart och fullt ut arbeta med 
sitt varumärke. Och då i den nya våg av 
samhällsdiskussioner där upplevelsen står i 
centrum utvidgas därför möjligheterna. Men 
den konstnärliga ledaren får ytterligare ett 
tydligare ansvar att upprätthålla sin agenda i 
alla lägen och bevaka den konstnärliga 
integriteten så att den inte försvinner i bruset 
av all den upplevelse samhället uttrycker.  
 
Damma till exempel av guldkanten på 
Operans visir, försök inte göra Operan 
folklig utan finn institutionens särart, 
positionera institutionen och följ 
varumärkesstrategin så finner man en karta 
att rätta sig efter.   
 Vi anser att Elverket är ett 
härligt exempel på denna anarkism. Deras 
upplevelsepaket formar en helhet utan att 
göra avkall på den konstnärliga kvaliteten 
och finner en balans i arts managements 
dilemma. Elverket lyckas därför att skapa en 
profil som uttrycker scenens särart och 
publiken har därigenom lättare att göra sina 
val.  
 
I den nya upplevelseekonomi gäller det att 
den lilla människan som har brist på tid 
lättare ska kunna göra sina val. Med 
begränsade resurser väljer vi det som ger oss 
största möjliga nytta enligt den traditionella 
nationalvetenskapen, angående den 
rationella människan. Är vi rationella väljer 
vi att få ut mesta möjliga av våra val och 
konsten kan finna en plats där. Vi söker 
upplevelser och genom upplevelsen får vi 
känslan av vårt val. Upplevelsen bekräftar 
valet vi gjort.  
 
I vårt försök att förstå konkurrensen för 
kulturinstitutioner bättre antog vi två 
perspektiv. Det ena är alltså 
makroperspektivet i upplevelsesamhället där 
konkurrensen ter sig handla om tid men ett 
ytterligare där vi nyfiket kan konstatera enligt 
Parson (1987) (Björkegren, 1992) vad som 
uppfattas som estetiskt tilltalande inte enbart 
är en fråga om kulturell smak eller estetisk 

ideologi utan också en följd av kognitiv 
utvecklingsnivå.   
 Vi hävdar då att ju mer man 
ser, desto mer lär man sig och behovet ökar. 
Alltså konkurrerar inte institutionerna med 
varandra om dessa skapar sin egen profil. 
Detta bekräftar återigen vår tanke att det 
handlar om tidskonkurrensen.  
 
I denna tidspressade samhällstid, förvaltar vi 
och hanterar vår tid som ett efterlängtat 
kapital, inte obegränsat utan väl värt att med 
eftertanke spendera på det som ger oss 
största möjliga tillfredsställelse. Vad kan då 
konsten ge oss människor som skapar oss 
själva fler och fler begränsningar. Vi tror att 
man kan finna en tillfredställelse i att 
konsten börjar ta mer plats i vår dagliga val 
av aktiviteter. 
 
Teatern har redan ett försprång när man 
sätter upplevelse i centrum, det gäller att bli 
medveten om detta försprång och använda 
det, se det som ett redskap i förnyelsen, 
nyskapandet och forma det erbjudande som 
garanterar verksamhetens framtid. 
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