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Sammanfattning 

Projekt är den vanligaste arbetsformen inom kulturområdet, men vad är ett 

kulturprojekt? Definitionen av kulturprojekt är inte entydigt. Det finns inte heller 

något sammanställt material för vad det innebär att kulturen bedrivs i projektform. 

Vetenskaplig forskning om traditionell projektledning och framgångskriterier är 

bred. Materialet beträffande kulturstudier och kulturpolitik är också väl 

dokumenterat och avhandlat i den kulturpolitiska diskursen. Vilka perspektiv 

finns på ett lyckat kulturprojekt?  

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med kulturproducenter och kulturutövare 

som fått bidrag från Region Värmland. Utifrån en projektledningsmodell för 

framgångskriterier, analyseras det empiriska materialet. Studiens resultat visar 

genom modellen på likheter och skillnader, samt presenterar en alternativ modell 

som är kompatibel med kulturprojekt.  

I den föreslagna modellen framstår tre huvudområden: projektledningsframgång, 

produktframgång och marknadsframgång. Inom projektledningsframgången ryms 

tids- och kostnadsramar, som härrör från den klassiska projekttriangeln. Däremot 

har kvalitetsmålen flyttats till kategorin produktframgång. En gemensam nämnare 

för de undersökta projekten är begreppet folkbildning i förhållande till lyckat 

resultat. Studien presenterar en modell som ger ökad förståelse för 

kulturprojektens komplexitet. 
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Abstract 

Projects is the most common work model within the cultural area, but what is a 

cultural project? The definition of cultural projects is ambiguous. There are also 

no compiled information about what it means for culture to be pursued in project 

form. Scientific research about traditional project management and success 

criterias are wide-ranging. So is the scientific research about cultural studies and 

cultural policy. Which perspectives exists concerning successful cultural projects?  

This study is constructed from qualitative interviews with cultural producers and 

cultural perpetrators having been funded by Region Wermland. The empirical 

material is analyzed using a project model for success criterias. The result of the 

study indicates through the model similarities and differences, and presents an 

alternative model compatible with cultural projects. 

In the suggested model there appears to be three main sections: project 

management success, product success and market success. Project management 

success contains the framework for time and cost, derived from the classic iron 

triangle. However the quality goal aspect has been moved to the section product 

success. A common denominator in the researched projects is the concept popular 

adult education in relation to a successful outcome. The study presents a model 

that increases the understanding of the complexity of cultural projects. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Kultursektorn arbetar nästintill uteslutande i projekt. Likväl finns inget tydligt 

sammanställt material för vad det innebär att kulturen arbetar med projektet som 

arbetsform. Inte heller är begreppet kulturprojekt entydigt. I det ryms allt från 

dansfestivaler och musikevenemang till teaterproduktioner och konstutställningar. 

Från ett kulturpolitiskt håll ses kulturen delvis från ett instrumentellt perspektiv. 

Den ska gagna den regionala tillväxten och bidra till medborgarnas livskvalitet. 

Mål och effekter som i sig är svåra att mäta. I det sammanhanget blir det 

intressant att se hur mål och effekter hänger ihop med kulturprojektets resultat. En 

del av projektforskningen har problematiserat kriterier för ett lyckat resultat. Men 

den rör sig inom branscher som inte har samma förutsättningar som 

kulturområdet. Vad gör då ett kulturprojekt lyckat? Det finns också en brist i det 

vetenskapliga materialet rörande kulturprojekt. De studier som gjorts inom det 

kulturpolitiska området, beskriver snarare kulturutövarens roll som entreprenör 

och egen företagare, än kulturprojektets karaktär.  

På en nationell nivå finns behovet av att skapa en förståelse för kulturprojektens 

förutsättningar. Att bidra till en medvetenhet om och ökade kunskaper kring 

perspektiv på vad som kan göra att projekten lyckas, tror vi är av stor betydelse. 

Forskningsbehovet förankras i Johannissons avhandling från 2010. Där beskriver 

hon behovet av: 

” – Ytterligare studier av kulturpolitik på regional och lokal nivå. 

Dessa studier bör gå djupare in i konkreta verksamheter, för att 

kunna synliggöra den regionala respektive lokala kulturpolitikens 

förutsättningar, utformning och konsekvenser.” (Johannisson 2010, 

s. 99) 

Region Värmland beviljar varje år anslag till mellan 40-45 mindre kulturprojekt. 

De öronmärkta pengar som finns för dessa anslag uppgår till 2 miljoner kronor 

årligen. Det innebär att en betydande del av den kultur som skapas av mindre 

aktörer i länet, bedrivs i projektform. Synen på vad som är ett lyckat kulturprojekt, 

är frågeställningen som studien vill ge exempel på genom att undersöka 

kulturprojekt inom Region Värmland. Detta för att kunna dra generella slutsatser 

som kan vara av betydelse även nationellt. I den etablerade projektforskningen är 

ofta de kriterier som är av betydelse för lyckat resultat, kopplade till den klassiska 

projekttriangeln. Kan det finnas andra kriterier som kan bidra till ett lyckat 

resultat för just kulturprojekt?  
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1.2 Problemområde 

Kulturpolitisk diskurs 

 

En utgångspunkt för uppsatsen är svensk kulturpolitik och den svenska regionala 

kulturpolitiken. För att förstå de två områdena är det nödvändigt att beskriva dess 

uppkomst och innebörd.  

Ordet finkultur har från 1800-talet legat som en värdegrund för huruvida estetiska 

uttryck bedömts vara kvalitativa. Som historiskt begrepp har det fortfarande 

betydelse för den svenska kulturpolitiken. När kultur appliceras till politik följer 

kulturens komplexa karaktär med in i benämningen, det utgör kulturpolitikens 

problematik. Anders Frenander (2008) berör det i sin artikel Kulturpolitikens 

”långa våg”. Utifrån svensk historia har kulturpolitiken tidigare varit influerad av 

en indelning utifrån ett antropologiskt perspektiv. Det talas om borgerlig, arbetar- 

och bondekultur.  

I varje kategori har en särskild värdering infunnit sig, som uttryckt vilken form av 

kulturellt innehåll som varit accepterat. Troligtvis har liknande värdegrunder, 

medvetet eller omedvetet, följt med in i den svenska kulturpolitiken. Det finns 

tendenser som talar för att värdegrunderna fortfarande existerar. Begreppet har en 

bredd i hur det uppfattas och tolkas, vilket skapar en problematik. Dels eftersom 

det är individuellt förankrat, dels eftersom det också är förankrat i kulturella 

värderingar och normer. Kulturbegreppet är komplext, det kan slås fast. Med lika 

många individuella synsätt som det finns individer, kan det inte talas om rätt eller 

fel. Ansvaret vilar hos individen att forma ett eget synsätt och vidare vara 

medveten om dess skiftande innebörd. 

De propositioner som låg till grund för 1974 års målsättningar, föreföll grunda sig 

på en tidsenlig ideologisk värdegrund. Kulturpolitiken har senare, framförallt 

under 1980-talet, utvecklats till ett instrumentellt verktyg med fokus på industrier 

och marknad. I Frenanders bok från 2005 delar han in kulturpolitiken i fyra olika 

epoker. De är ”Förhistorien” (-1945), ”En spirande debatt” (1945-1958), 

”Diskursens höjdpunkt” (1959-1974) och ”Sviktande intresse” (1975-1996). De 

ger en övergripande blick av den kulturpolitiska utvecklingen. Först under den 

tredje perioden började finkulturbegreppet att ifrågasattas. Som en följd av det, 

började det tidigare kollektiva förhållningssättet övergå till en individualistisk 

uppfattning om kulturens egenvärde. Kvalitet blev en fråga för betraktarens och 

kulturproducentens egna ögon. Först under den fjärde perioden övergick och 

formades kulturpolitiken efter den instrumentella karaktär, som idag utgör den 

regionala kulturpolitiska processen (Frenander 2008). 

Ett nytt spelrum skapades som delvis påverkar hur kulturproducenter arbetar med 

kulturprojekt. Framförallt har regionaliseringsprocessen blivit en dominerande 

faktor i svensk kulturpolitik. De sista 15 åren har följts av ett bredare globaliserat 

perspektiv på hur kultur bör finansieras och värderas. Således har kulturpolitikens 

ekonomiserade karaktär blivit tydligare och genomsyrar regionernas kulturplaner 

idag. Ett skifte har likaså kunnat ses från statligt håll i det Frenander benämner 

som den fjärde perioden. Staten har avvikit från att värdera kultur som en 

förvaltningsvara för kommande generationer, till att mer aktivt företa sig 

karaktären av en brukare. Kultur har en “användbarhet” som inte längre helt kan 

marginaliseras, eftersom den medför möjligheter för höjd livskvalité. En 
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målinriktning som återkommer i kulturpolitiken. Vidare förespråkas en öppning 

för mångkulturell utveckling och interkulturella möten. 

Vår moderna kulturpolitik utgår från armlängdsprincipen, vilket innebär att 

politiken hålls så avskild som möjligt från att styra kulturens innehåll. Det skapar 

en balans mellan det politiska systemets styrning och kulturens egen valfrihet. 

Enligt Bjurström medför utvecklingen också en förändring i hur kulturpolitiken 

påverkas. Det statliga inflytandet har minskat medan marknadens inverkan växer, 

som ett behov av att fungera internationellt (Bjurström 2008).  

Begreppstermens förskjutning utgörs av en successiv process, där kulturens roll 

blir framstående som en näring i de regionala riktlinjerna. Dit kan uppkomsten av 

områden likt kulturturism, kreativa näringar och upplevelseindustri härledas. 

Kulturpolitikens instrumentella användande av kultur, är ett verktyg för att 

exempelvis profilera den egna regionen till ett konkurrenskraftigt varumärke. 

Problematiken kvarstår dock då det kulturpolitiska begreppet är flytande och inte 

alls självklart. En paradox kan således framstå av en eventuell motvillighet till 

förändring. Vartill områden som exempelvis estetisk kultur kan påverkas negativt 

av snabb utveckling inom nyare förgreningar och som kulturindustriella 

”produkter”. 

 

David Karlsson sammanfattar i sin bok de principiella steg vilka han identifierat 

att kulturpolitiken borde rätta sig efter. Karlsson var en av de som satt med och 

utformade den stora kulturutredningen 2009. I sin bok ger Karlsson en alternativ 

syn på hur de kulturpolitiska faktorerna kan tolkas. De steg vilka han lyfter fram 

är (Karlsson 2010): 

1. All kulturpolitik måste utgå från ett mångdimensionellt kulturbegrepp. 

2. Kulturpolitikens uppgift är att se till att varje medborgare kan leva ett 

uttrycksfullt liv. 

3. All kulturpolitik förutsätter en idé om kvalitet. 

4. Kulturpolitikens uppgift är att slå vakt om kulturlivets infrastruktur. 

5. Mediepolitiken bör vara en integrerad del av kulturpolitiken. 

6. Principen om armlängds avstånd bör upprätthållas. 

7. Konstpolitiken är inte identisk med kulturpolitiken. 

8. Kulturpolitiken bör kännetecknas av finansieringsmässig pluralism. 

9. Kulturstöd bör fördelas enligt en princip om organisatorisk neutralitet. 

10. Kulturpolitiken måste vara tydlig. 

Kulturindustrier, eller upplevelseindustrier, är ett vanligt begrepp inom den 

regionala processen idag. Kritiken mot kulturindustrin har passerat i cykler. 1974 

års kulturpolitiska riktlinjer talade emot kulturens kommersiella syfte. Där lades 

fokus på konstarterna, vilka då ansågs behöva försvaras. Först under 1980-talet 

började synen på kulturindustri att förändras och mjukas upp. Med den kulturella 

industrin som verktyg uppstod möjligheter att skapa kulturnäringar med 

sysselsättningsmöjligheter. När regionaliseringen startade skiftade uppfattningen 

om kulturindustriernas värde och användbarhet. Exempelvis genom etablerandet 
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av olika instanser inom film, dans och musik. Kulturell verksamhet 

systematiserades och fick förankring i det lokala näringslivet. Dagens kulturplaner 

återkommer till en grundläggande tanke om de kulturella och kreativa näringarnas 

samverkan för kulturpolitiken, och hur de bör användas för att uppnå regionernas 

individuella kulturpolitiska målsättningar.  

Max Horkheimer och Theodor W. Adornos bok Upplysningens dialektik är en 

svensk översättning av ”Dialektik der Aufklärrung. Philosophische Fragmente” 

från 1944. Boken innehåller filosofiska och samhällskritiska diskussioner och 

kritiserar framförallt den moderna världen och de moderna värden vilka växte 

fram i Europa under krigstiden. Horkheimer och Adorna söker med en marxistisk 

teoribildning bland annat kritisera kapitaliseringen av kulturen som en form av 

kulturindustri som urholkar kulturens egenvärde.  

Roger Blomgren kritiserar Adornos och Horkheimers syn på kulturindustri och 

menar att trots att grundkritiken fortfarande är aktuell så skiljer sig 

kulturindustrins inverkan åt från då till nu. Blomgren skriver  

”Om Adorno m.fl. såg kulturindustrin som ett hot mot konsten ser 

man idag samma fenomen som en frälsning eller räddning för 

regioner och stater i ekonomisk kris.” (Blomgren 2008, s.23)  

Det går därför att tala för att kulturindustri, populärkultur eller upplevelseindustri 

medför en ekonomisk vinning, vilket gör den till en accepterad del i kulturpolitisk 

diskurs. Huruvida det upplevs som negativt eller positivt är uteslutande en 

värderingsfråga. 

Studien har lagt mycket tid till den kulturpolitiska forskningen, eftersom dess 

perspektiv är nödvändigt för att förstå det kulturpolitiska landskapet. Förarbetet 

har både syftat ge läsaren ett stöd och ge studien en validitet. Kulturpolitikens 

många röda trådar sitter samman och spelar in i kulturprojektets förutsättningar. 

Till dessa trådar kan bland annat inräknas kulturplaner, kulturpolitiska 

strategidokument och kulturpolitiska riktlinjer på olika samhälleliga nivåer.  

 

 

Perspektiv på projekt 
 

Begreppet kulturprojekt återfinns överallt i sammanhang där offentliga 

verksamheter som regioner, kommuner och staten ska ge bidrag till kulturen. Det 

är dock svårt att hitta en entydig definition på vad ett kulturprojekt är. Kultur 

inbegriper en rad olika betydelser, kulturprojekt följs av samma problematik. 

Kulturprojekt kan vara ett utvecklingsprojekt för att exempelvis skapa mångfald i 

skolan, men det kan lika väl handla om att genomföra en rad teaterföreställningar 

efter en traditionell projektmodell. Region Värmland gör skillnad på kulturprojekt 

(som i första hand avser scenkonstproduktioner, konstprojekt och barn- och 

ungdomsprojekt) och kulturevenemang (dit räknas bl a festivaler, musik- och 

scenkonstarrangemang, konstrundor och utställningar). (Region Värmland 2014, 

s.1)  

Begreppets mångtydighet gör det problematiskt att förhålla sig till allmän 

projektledningslära. Exempelvis blir det svårt att försöka passa in kulturprojekt 

inom en de fem projektarketyperna: produktutvecklingsprojekt, marknadsprojekt, 
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interna förändringsprojekt, marknadsprojekt, kundorderprojekt och 

evenemangsprojekt. Vid första anblicken kan det tyckas som att kulturprojekt 

enbart passar in i kategorin evenemangsprojekt. Ett evenemang är en händelse 

eller tillställning som sker under en avgränsad tid. Det kan vara t ex festivaler, 

sportevenemang, konstproduktioner, mässor och utbildningskonvent (Getz 1997). 

Kulturprojekt inbegriper ibland ett genomförande över en längre tidsperiod. Det 

kan t ex gälla en teaterföreställning som spelas under flera månader, till och med 

år. Eller en konstutställning som går att besöka under en hel säsong. 

Genomförandedelen blir således längre än normalt vid evenemang, som ofta avser 

ett mer begränsat antal dagar. Exempelvis festivaler, konserter och mässor. I andra 

avseenden passar kulturprojekt väl in i evenemangsbegreppet. En 

dansföreställning exempelvis är också strängt beroende av att vara färdig till 

premiärdagen. På så vis liknar den evenemanget, där tidsaspekten inte heller är 

förhandlingsbar. Datumen för evenemangen är oftast fastställda och utlysta, för att 

kunna förbereda för en publik. Getz (1997) skriver på s.81: ”….once a 

commitment has been given the project team must get it done on time, no matter 

what.”  

Möjligheten finns också att kategorisera vissa kulturprojekt som 

förändringsprojekt. Kännetecknet för ett förändringsprojekt är att en organisation 

eller företag vill införa nya rutiner, genomföra utbildningssatsningar för 

personalen och omorganisera verksamheten. Exempel på kulturprojekt som har 

den karaktären är “dans-i-skolan”- projekt. Dessa syftar till att införliva 

dansundervisningen i grundskolans ämnesplan. Den nya rutinen blir i det här fallet 

att ett nytt ämne tillkommer. Om skolan inte anställer en danspedagog, utbildas 

kanske ordinarie undervisande personal till att använda dansen inom ramen för 

befintliga ämnen. Omorganisationen som det innebär att införa dansen på schemat 

kan också medföra utbildningssatsningar. Annan undervisande personal än 

danspedagogen får fortbildning i dansen som ämne, för att exempel få ökad 

förståelse för hur olika ämnen kan integreras med dansen. Eller för att få kunskap 

om dansens relevans i skolan. 

Vidare kan kulturprojekt också ses som marknadsprojekt. “Kultur på 

landsbygden” är ett sådant exempel. Där försöker man “sälja in” kultur på en 

marknad, där den inte är tillgänglig för en bredare publik. Syftet är då att få nya 

kunder, dvs. mottagare av kulturen. Att hitta nya målgrupper och en ny geografisk 

spridning för det kulturella området. Det går också att argumentera för att ett 

kulturprojekt kan tillhöra flera av arketyperna. “Dans- i- skolan”-projekt kan 

exempelvis också ses som marknadsprojekt, i det avseendet att de söker sprida 

konstformen till en ny målgrupp. En konstrunda kan ses både som ett evenemang 

som ett marknadsprojekt som söker en ny publik. 

Passar då kulturprojekt in i traditionell projektledningslära, utifrån vad ett projekt 

är? Projektledningsforskningen erbjuder många definitioner på vad ett projekt är 

och diskussionen pågår alltjämt. Turner och Müller (2003) diskuterar en möjlig 

definition av projekt, utifrån premissen att projekt är en temporär organisation. 

Projekt ska också leverera en fördelaktig förändring, och då behöver projektet 

integreras i den ordinarie verksamheten. Med den utgångspunkten följer att 

projektet är unikt, i det avseende att inget projekt varken före eller efter kan vara 

exakt likadant. Arbetsprocesserna, det vill säga hur man tar sig an uppgiften, är 
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också nya och unika. Vidare är projektet begränsat i tid, det har en start och ett 

slut. Turner och Müller föreslår följande definition av projekt: 

“A project is a temporary organization to wich resources are 

assigned to undertake a unique, novel and transient endeavour 

managing the inherent uncertainty and need for integration in order 

to deliver beneficial objectives of change.” (Turner & Müller 2003, 

s.7) 

Kulturprojekt är i högsta grad unika. Även om en teatergrupp väljer att spela 

samma pjäs är förutsättningarna unika. Dels eftersom det kanske inte handlar om 

att samma grupp människor deltar i projektet. Dels kan tolkningen och 

bearbetningen av manus också bli annorlunda. Däremot är det problematiskt att 

argumentera för att kulturprojekt levererar en fördelaktig förändring. Det finns i 

många fall ingen tydlig moderorganisation som mottagare av projektet, där 

integreringen skulle kunna ske. Man kan istället se samhället och publiken som 

mottagare, men då blir det ytterst svårt att mäta huruvida projektet skapat en 

förändring. 

Enligt Jansson och Ljung (2004) går det att urskilja fem karaktärsdrag i 

bedömningen av huruvida ett arbete kan vara lämpligt att bedrivas i projektform. 

Uppgiften som ska genomföras är temporär, det finns en start och ett slut. Den 

skapar något nytt eller förändrar något. Omfattning och komplexitet är också 

ett drag, vilket avser att uppgiften kräver mycket arbete eller att den består av 

många olika delmoment. Vidare är det en engångsuppgift. Den är också viktig, 

har en hög signifikans för verksamheten. Vissa kulturprojekt innehåller alla fem 

karaktärsdragen, andra några av dem. Huruvida kulturprojektet följer denna 

modell, och på så vis kan anses vara “riktiga” projekt, finns det ingen forskning 

som talar varken för eller emot. Studiens utgångspunkt är att kulturprojekt är 

projekt, och därför kan undersökas och problematiseras utifrån den teoribildning 

som finns inom projektledningsområdet. Ett avstamp tas också i Region 

Värmlands riktlinjer för projektfinansiering som definierar projekt på följande 

sätt: “Insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsad i fråga om 

tid, ekonomi och arbetsinsats.” (Region Värmland 2014, s.1) 

 

Framgång i projekt 
 

Uppsatsen vill undersöka kulturprojekt och synen på ett lyckat resultat. Det sätts i 

relation till projektledningslärans definitioner av ett lyckat projekt. Även inom 

“lyckat projekt” finns det mycket forksning och området rymmer en pågående 

diskussion. Traditionellt sätt anses projekt vara lyckade med hänsyn till hur väl de 

klarat tidsramar och budget, samt hur resultatet svarar mot funktionalitet och 

kvalitet. Det vill säga: det som benämns järntriangeln inom projektledning.  
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Fig.  1  The Iron Triangel 

Dess upphovsman Martin Barnes ställde tid, kostnad och kvalitet i de tre hörnen. 

Varianter finns på den ursprungliga versionen. Kvalitet har ersatts av omfattning, 

särdrag och funktion samt resultat. Kostnad kanske även innefattar resurser i en 

vidare mening, för att nämna några exempel. Ett sätt att förklara kvalitetshörnet är 

att projektet ska producera vad det har sagt att det ska producera.(Baccarini 1999)  

Redan 1995 utkom The Standish Group med en “The Chaos Report”, en på många 

sätt omdiskuterad studie, som problematiserar den stora mängden misslyckade IT-

projekt. Rapporten från 1995 är för studien intressent då andra källor hänvisar till 

den. Trots att projektforskningen sökt vidga perspektivet och titta på andra 

faktorer som påverkar resultatet, slår denna rapport fast att det finns tre typer av 

projekt. Typ 1 är projekt som kan klassas som lyckade: vilket bestäms av att de 

når upp till projekttriangelns krav. Typ 2 är projekt med en utmaning: vilket är 

projekt som fullgjorts, men inte når upp till tid, budget och funktion/kvalitet. Typ 

3 är det misslyckade projektet, som inte slutförs alls utan avbryts (The Standish 

Group 1995).  I det sammanhanget går det att diskutera projektresultat utifrån 

perspektivet att projekt kan ge långtgående effekter som kan anses vara lyckade, 

även om det spräcker tids och kostnadsramar. Ett klassiskt exempel är Operahuset 

i Sydney. Projektet spräckte både tids- och budgetramar med råge, men har blivit 

ett landmärke av stor betydelse för staden. Därför ses projektet som lyckat ändå.  

Forskning gör också gällande att det finns andra kriterier som också är viktiga för 

att mäta framgång. Atkinson (1999) föreslår en förskjutning från ”järntriangeln” 

mot något han kallar ”The Square Route” i mätningen av projektframgång. 

Modellen innefattar tre ytterligare kategorier, förutom järntriangeln: den tekniska 

styrkegraden i projektresultatet, fördelar för organisationen som tar emot resultatet 

(direkta fördelar), samt fördelar för en vidare krets av intressenter (indirekta 

fördelar).  

Kulturprojektets förutsättningar ser annorlunda ut. Det saknas exempelvis en 

mottagande organisation. Ett starkt tekniskt resultat behöver också ersättas med en 

annan betydelse. Problemområdet kulturprojekt reser därför ett antal frågor vilka 

skulle kunna studeras. Vad är det som avgör om ett kulturprojekt är lyckat? Vilka 

kriterier finns i kulturpolitiken för att mäta framgången hos kulturprojekt? Är det 

så att det för kulturprojekt kan finnas andra kriterier än de tre klassiska från 

projekttriangeln?  
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1.3 Syfte 

I den här studien har vi valt att utgå från följande frågeställning: 

Vad är synen på ett lyckat kulturprojekt? 

Forskningsfrågan utgår från diskussionen om problemområdet samt beskrivningen 

av syftet. Den avser exemplifiera perspektiv av lyckat resultat inom kulturprojekt. 

Studiens syfte är att ge läsaren en bredare medvetenhet om kulturprojektets 

karaktär och synliggöra kulturpolitikens inverkan på kulturprojekt. Studien önskar 

också hitta en beskrivningsmodell för olika aspekter av ett framgångsrikt 

kulturprojekt.   

 

1.4 Avgränsningar 

I studien har följande avgränsningar gjorts för att nå problemformuleringens 

frågeställning.   

Valet har gjorts att göra en geografisk avgränsning till Värmlands län, samt till 

kulturprojekt vilka fått anslag genom Region Värmlands budget. Den 

kulturpolitiska avgränsningen blir till Region Värmlands kulturplan. Den 

geografiska och kulturpolitiska avgränsningen har gjorts för att redovisa ett 

nationellt representativt stickprov. Avgränsning har valts till att endast inkludera 

kulturproducenter och kulturutövare. Det betyder att kulturmottagaren/publiken 

inte är representerad.  

Studien har också valt att avgränsas genom att fokusera på de ”hårda” aspekterna 

inom projekt istället för de ”mjuka”. Det har valts för att förtydliga studiens 

eventuella resultat och arbeta utifrån ett konkretiserat instrumentellt material.  Det 

innebär att studien inte kommer diskutera perspektivet för lyckat resultat utifrån 

exempelvis ledarskapsförmåga, gruppdynamik eller gruppsykologi. Studien 

kommer istället besvara problemformuleringen i termer av 

projektledningsframgång, produktframgång och marknadsframgång. 

 

1.5 Kunskapsbidrag 

Bristen på material rörande både lyckade resultat inom kulturprojekt gör studien 

intressant både för kulturutövare och kulturpolitiska aktörer. Studien 

problematiserar kulturprojektets karaktär och identifierar ett möjligt samarbete 

mellan dessa aktörer, som kan ge förutsättningar för ett lyckat resultat. Studien 

tror sig kunna tillföra viktig kunskap både till kultursektorn som helhet, men 

också till kulturutövare inom olika genrer. 

Vid genomförd studie förväntas ett kvalitativt resultat lyfta fram kulturprojektets 

perspektiv utifrån regional kulturpolitik och kulturpolitiska riktlinjer. Resultatet 

kan tala för skillnader i hur framgång kan mätas i kulturprojekt gentemot 

traditionella projekt. Resultatet kan också identifiera en möjlig intern struktur i 

kulturprojektets instrumentella arbetsmetod. Framförallt genom intervjuerna med 

kulturproducenter inom Region Värmland och förankring till projektforskning.  
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1.6 Nyckelbegrepp 

Kultur 
Kultur har en rad olika betydelser vilket medför dess komplexitet. Det latinska 

ordet cultu’ra översätts till betydelsen odling, bildning. Kulturbegreppet är både 

snävt och brett på samma gång, horisontellt och vertikalt i förhållande av 

uppbyggnad och innehåll och fungerar i sig parallellt med sina egna definitioner. 

Två ursprungliga distinktioner av begreppet är det antropologiska och det 

estetiska. Det antropologiska kulturbegreppet fokuserar, i enlighet med betydelsen 

av bildning, på uppfattningen om människors livssituation i en given kulturell 

struktur. Däri tillför det en idé om vad som skiljer de kulturella strukturerna åt, 

exempelvis genom föreställningar om moral, seder, traditioner, levnadsvanor och 

de delkulturella och subkulturella förgreningar som följer en civilisation. Hit hör 

att kultur är synonymt med civilisation. Det estetiska kulturbegreppet innefattar de 

konstnärliga förgreningarna vilka återfinns inom en kulturell struktur. Exempelvis 

musik, bildkonst och dans är estetisk kultur.  

Under 60-talets kulturdiskurs började kultur sättas i sammanhang med andra 

undergrupper.  Exempelvis talas det idag om filmkultur, dataspelskultur och 

fotbollskultur. Alla dessa benämningar symboliserar en generell idé om 

subgruppens struktur, innehåll och individer. Från 1970-talet har det talats om 

ytterligare två sätt att benämna kultur. Det är genom sociologisk och instrumentell 

kultur. Det sociologiska begreppet författas nära sammankopplat med det 

antropologiska, men belyser människan sociala komplexitet i att hantera och 

tillförse sig kunskap ur de egna erfarenheterna. Den instrumentell benämning 

återkopplar till kulturpolitik och utgör en mätsticka för ekonomisk konstruktion 

och kulturens marknadsmässiga egenvärde.  

 
Kulturpolitik 
Kulturpolitik kan ses utifrån ett smalt eller ett brett förhållningssätt. Viirman och 

Johannisson (2008) skriver i sin artikel att kulturpolitik innehåller tre 

fokuspunkter: Ett mål, följt av resurser och medel för att nå målet och en 

uppföljning tillika utvärdering av målresultat samt effekter av tillsatta insatser. 

Kulturpolitik är den politik vilken styr och förvaltar kultur. Svensk kulturpolitik 

har genomgått en rad förändringar sedan 1974 års kulturproposition.  

  
Kulturindustri 
Begreppet myntades genom Horkeimers och Adornos kritiska bok Upplysningens 

dialektik (1997). Texten angriper de processer inom bland annat kulturlivet som i 

efterkrigstidens Europa uppfattades uppmuntra till urbanisering och centralisering. 

Processen utgår från att de då nya kulturindustrierna bortsåg från ett konstnärligt 

egenvärde. De övergick till att fokusera på kvantitet och kapital vinning. 

Massproduktion av kvantitativ kultur skulle medföra en stagnation av nytänkande 

och skada skapandeprocessen. Den tidiga uppfattningen om begreppet 

kulturindustri är synonymt med begreppet populärkultur. Bokens begrepp har 

kritiserats på senare år men tendenserna av den massproducerade kulturens 

inverkan är närvarande i den kulturpolitiska diskursen. Blomgren (2008) skriver i 
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sin artikel att en särskiljning som görs är vilken värdering vi lägger in i begreppet 

kulturindustri. Det finns en tillväxtfaktor i verksamhetstypen som fungerat väl 

tillsammans med regionaliseringen och utformningen av de regionala 

kulturplanerna. Kulturindustri är idag synonymt med det vi istället talar om i 

termen upplevelseindustri. 

 

Kulturprojekt 

Den enkla förklaringen är att ett kulturprojekt är en kulturell aktivitet som 

genomförs med någon form av projektstruktur. Begreppet innefattar samma 

komplexitet som begreppet kultur och det finns rådande oklarheter vad ett 

kulturprojekt egentligen är.  

 

Framgångskriterier 
I litteraturen finns både begreppen framgångskriterier och framgångsfaktorer. Det 

finns ingen tydlig avgränsning i vad som skulle skilja dessa åt. Men vi väljer att 

göra skillnad mellan ”hårda” instrumentella, och ”mjuka” relationella 

beståndsdelar. Framgångskriterierna av exempelvis produktframgång(kvalitet och 

nöjdhet hos kund) projektledningsframgång (järntriangeln) och 

marknadsframgång (långtgående framgångar för företaget avseende exempelvis 

marknadsandelar). 

  

Framgångsfaktorer 
Enligt diskussionen ovan blir då framgångsfaktorer mer relationella. Exempel på 

detta blir hur väl projektgruppen arbetat, kommunikation och samarbete med 

ledningen, samt stöd från ledningen. I vår studie kommer vi att avgränsa oss 

genom att inte undersöka framgångsfaktorer. 

  

Kulturutövare 
I dagens svenska kulturlandskap har gränserna för kulturutövarens roll blivit 

diffus och öppnare än tidigare. Kulturutövaren är dels den individ vilken 

praktiserar eller utövar estetiskt belagd kultur som till exempel bildkonst, teater 

och dans. Men i begreppstermen kan likaså det breda antropologiska 

kulturbegreppet räknas in. En kulturutövare är då också den individ som är en del 

av sin egen kulturella miljö, där förutsatta meningsmönster, strukturer och 

språkdistinktioner följs. I vår studie menar vi vid användandet av begreppet, de 

individer, vilka utövar och praktiserar estetisk kultur som endera professionell 

eller som amatör.   

  

Kulturproducent 
I begreppstermen menas de personer vilka medverkar och agerar administrativt 

inom ett kulturprojekt eller ett kulturevenemang. Det kan vara i formen av 

projektledare, ekonomisk ansvarig eller PR ansvarig. Tobias Nielsén (2008) 

skriver dock i sin artikel att avståndet mellan vem som är kulturproducent och 

vem som är mottagare av kultur inte längre är en självklarhet i dagens 
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kulturlandskap. Kulturproducenten var tidigare den ansedd att ha makten över 

innehållet i de kulturella yttringarna, medan själva mottagaren innefattade en 

passiv roll. Det vi ser idag, exempelvis genom internetfenomen som Kickstarter. 

Där mottagaren aktivt blir en medproducent och medfinansiär i framställandet av 

kulturprodukter, I gränslandet har de två rollerna blivit mer transparenta och inte 

längre självklara. En sådan upplösning av kulturproducentens gränser kan delvis 

urskiljas också i kulturplanerna, där det talas om nya mötesplatser och nya 

genreöverskridande kulturmöten. Kulturproducenten har således intagit; vad vi 

skulle kunna kalla, en tydligare medmänsklig relation till mottagaren av kultur. En 

roll vi skulle kunna argumentera vilade mer i konstnärernas händer tidigare. 

 

Armlängdsprincipen 
Armlängdsprincipen, också kallad ”på en armlängds avstånd”, förespråkar 

behovet av att den politiska styrningen hålls avskild i så stor utsträckning som 

möjligt från att styra kulturens innehåll. Således handlar det också om att bevara 

den konstnärliga friheten och möjligheten att låta kulturen växa fritt. Helt utan 

styrning är dock inte kulturen, eftersom kulturpolitiken utgör de grundvalar för 

hur svensk kultur finansieras. Regionalpolitiken har aktivt sökt arbetat utifrån 

armlängdsprincipen som ett ideal att sträva efter. Vi kan säga att det handlar om 

att ge och ta i hur den appliceras, för att på mest effektiva vis skapa en balans 

mellan kultur och politik. Numera är armlängdsprincipen uteslutande en medveten 

del i de svenska kulturplanerna.   
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2. Teori 

 

Kulturdelen i studien har förankrats i avhandlingar, böcker och statliga rapporter 

om kulturpolitik och kulturindustri. Kulturavsnittet i studien avser att ge läsaren 

en medvetenhet om den kulturpolitiska historien. Det för att ge en vidare 

förståelse då studien lyfter fram Region Värmlands kulturpolitik. Projektdelen i 

studien har sin teoretiska utgångspunkt i vetenskapliga artiklar, som behandlar 

frågeställningen kring lyckat resultat. Projektavsnittet avslutas med att beskriva en 

modell för att mäta framgång i projekt, som den här studien kommer att använda 

sig av. Slutligen i det här kapitlet behandlas Region Värmlands kulturpolitik.  

 

2.1 Kulturpolitisk forskning 

Det behöver poängteras att den här studien inte söker skapa ett nytt inlägg i den 

kulturpolitiska forskningen. För att hantera empirin krävs medvetenheten av ett 

helhetsperspektiv, därför är det nödvändigt för studiens del och för läsaren del att 

tilldelas flera sidor av den kulturpolitiska forskningen. Trots att 

projektledningsaspekten av studien försätts vara det centrala bör det belysas hur 

central den kulturpolitiska forskningen är i frågeställningen. Betydelsen finns mer 

i bakgrunden av studien eftersom den talar för de trender vilka påverkas av svensk 

kulturpolitik och vilka är nödvändiga för att förstå kulturprojekt.  

Följande kulturpolitiska litteratur har använts till studien. 

My Klockar Linder (2014) har i sin avhandling Kulturpolitik: formeringen av en 

modern kategori dels för avsikt att analysera uppkomsten av det moderna 

kulturpolitiska begreppet. Med det menas den kulturpolitik vilken genomgått 

flertalet olika formeringar sedan 1974 års kulturpolitiska proposition. Linder söker 

göra det genom att historisera den moderna kategorin och studera de tidigaste 

kulturpolitiska processerna inom svensk kulturpolitik. I avhandlingen infaller tre 

stycken delstudieområden i vilka hon specifikt går in och analyserar tre olika 

kulturpolitiska perioder inom svensk kulturpolitik. Syftet är att utläsa en förståelse 

för begreppstermens mångtydighet; något hon syftar är framförallt tydligt under 

kulturpolitikens diskurs under tidigt 1900-tal. En stor del av den kulturpolitik 

vilken växte fram ur 1960-talet var beröringspunkten av en gemensam 

kulturpolitisk forskning; en omformering som ligger till grund för det material vi 

har idag. Det förespråkar också problematiken med att hantera begreppstermens 

komplexitet. Detta eftersom den svenska kulturpolitiken; enligt samtida diskurs, 

infinner sig vara en relativt ung forskningsgren. Behovet av tydligare 

kunskapsbidrag var en av drivkrafterna bakom vetenskapsfältets sökande efter 

nyskapande och kan likaså ses i den amerikanska forskning som växte fram under 

1960-talet.  

Dels lyfter Linder in och kritiserar Rolf Hugosson avhandling. Hon menar att hans 

resonemang talar för kulturpolitik som av en förvaltningsmässig avgränsning, och 

att det fortsatta resonemanget framställer en dubbelhet i uppfattningen om 

begreppet. Det förelåg en omstridd uppfattning av kulturområdets dimensioner 

vilket vidare följde med in i 1974-års proposition. Linder menar att det finns en 

tydlig kritik mot kulturpolitik begreppet och att det är nödvändigt att historisera 
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det moderna kulturpolitik begreppet för att förstå den samtida dimensionen i 

förhållande till tidigare dimensioner. Svårigheterna vilar i att få grepp om 

kulturpolitikens innebörd eftersom begreppstermen innefattar flera olika 

betydelser.  

Linder lyfter fram två föreställningar utifrån vilka kulturpolitik kan studeras. En 

snäv förståelse och en bred förståelse. Den snäva förståelsen innebär att 

föreställningarna om enhetlighet avlägsnas och tar fasta på variationerna inom 

begreppet. Den breda förståelsen förutsätter att det hålls fast vid en sagd 

enhetlighet och att en viss begreppsuppfattning däri accepteras. Det sistnämnda 

medför också att specifika delar skalas bort. Linder menar dock att hennes syfte 

inte är att ”urskilja vissa kulturbegrepp i det historiska materialet.” (Linder 2014, 

s.161), men att det likväl krävs en viss strukturell analys av det historiska 

materialet för att kunna hantera det. I arbetet återkopplar Linder bland annat till 

forskning av Svante Beckman, Jenny Johannisson och Rolf Hugosson. 

Rolf Hugosson (2000) har i avhandlingen Vad är kulturpolitik?: en fråga om 

retorik försökt besvara vad kulturpolitik är genom att förankra begreppet till 

retorik. Hugosson använder en rad olika exemplifierade infallsvinklar till 

kulturpolitiska faktorer för att därifrån försöka behandla begreppstermen. Empirin 

skiftar mellan enskilda kulturpolitiska fall till europeiska policymål i 

utvärderingar, till tysk kultur och statlig fransk kulturpolitik. Graden av olika 

instick kan uppfattas vara en koppling till den kulturpolitiska mångtydigheten. 

Hugosson menar att uppdelningarna av olika infallsvinklar kan skapa en splittring 

i avhandlingen, vilken han också förutsätter kommer bli kritiserad. Däremot 

förefaller det hos Hugosson stå klart att han inte anser sig vilja tillföra en tyngre 

del till den kulturpolitiska forskningen. Han erkänner likaså att det splittrade 

materialet är begränsat i förhållande till kulturpolitikens egentliga dimensioner 

och fält. Hugosson verkar söka skapa en generell förståelse kring vad kulturpolitik 

innebär och hur kulturpolitik används. 

Hugossons avhandling (2000) var för studien intressant eftersom han omnämns 

som referens i en rad andra texter. Avhandlingens resultat ger också en bredare 

infallsvinkel på hur kulturpolitiken tagit form, vilket i bakgrunden utgör ett stabilt 

material att återkoppla till. Det finns dock en brist i saknaden av den publika delen 

tillika kulturproducentens roll i Hugossons material. I studiens förarbete 

uppmärksammades den bristen och föranledde studie av andra källor vilka fyller 

upp tomrummet. Eftersom Hugossons avhandling är från 2001 behöver 

överseende ges till att den inte behandlar dagens kulturpolitiska struktur och 

process. De historiska exempel Hugosson använder kan dock utgöra en god 

exempelgrund för att skapa förståelse kring olika perspektiv av kulturpolitik. Det 

är dock inte av intresse för den här studien utan fungerar som en del i studiens 

förarbete. Hugosson framställer kulturpolitiken som en term och ett handlande 

vilket kan användas i vitt skilda sammanhang på grund av sin dimensionella 

komplexitet. Syftet med Hugossons avhandling är således att finna 

beståndsdelarna av kulturpolitik genom att identifiera en specifik kulturpolitisk 

retorik. Hugosson söker göra det i förankring till kunskapsteorier inom klassik 

retorik. Föreställningsvärlden och de värden vilka kan skapas i retoriska 

sammanhang, framhävs direkt bundna till hur kulturpolitik förändras och 

omformuleras. 
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Hugosson (2000) belyser två perspektiv till vilka kulturpolitiken kritiserats, 

nämligen konservativ och radikal kritik. Det konservativa synsättet menar att 

vetskapen är tillräcklig och att endast det redan givna bör undersökas. Därmed 

författas intresset vara vilka problem kulturpolitik hanterar eller producerar och 

hur kulturpolitiken åtgärdar eller accepterar de egna dysfunktionerna. Den 

radikala kritiken talar för att inte ta något för givet utan överge alla givna ramar 

och omformulera kulturpolitiken från grunden. Det skall då skapa ett lämpligare 

förhållande vari det går att undersöka hur politiska och estetiska aktörer skapar ett 

eget sammanhang. Hugosson finner också en mellanmark mellan dessa två 

kritiker vari delar av båda tillämpas. 

 

Den retoriska teorin är om möjligt av intresse för den här studien. Teorin utgör ett 

kringverktyg vilket påverkar hur kulturpolitiska dokument skrivs och formuleras. 

I förhållande till kulturprojekt medför det en stegvis påverkan eftersom en stor del 

av det vilket kan uppfattas som lyckat resultat författas vila i formuleringar. Om 

kulturprojekts projektspecifikationer följer ansökningsmallar styrda av 

kulturpolitiska mål, då kan det hävdas att påverkan av den retoriska teorin blir 

tydligt väsentlig. Dimensionen av en sådan påverkan kan upplevas som 

omedveten då språket tas förgivet. Därmed går eventuella formuleringar hand i 

hand med värdegrunder inom kultur. Studiens förarbete har redan påvisat att olika 

kulturplaner har vitt skilda anspråk till formuleringar kring kulturens nytta och 

värde. I en förståelse av den kulturpolitiska retoriken kan om möjligt influenser 

synas i studiens empiri, eftersom retoriska skillnader kan spela in i perspektiven 

av vad lyckat resultat är. Med fokus till det kommer studien genomföra en 

litteraturanalys av de kulturpolitiska dokumenten för att söka finna indikationer på 

språkliga formuleringar kopplade till lyckat resultat. 

Det speciella med Region Värmlands kulturpolitiska retorik är det tydliga fokusen 

kring mottot Livskvalitet för alla. Det framhävs genom hela dokumentet 

Värmlandsstrategin och talar för kultur som en av Värmlands styrkor. Likaså 

tillförs ett övergripande internationellt perspektiv som söker skapa en uppfattning 

om Värmland som förenligt med Oslo och Norge. Samarbeten på alla nivåer och 

en öppen plattform vari nya vägar skapas för professionella utövare. Det finns att 

utläsas bland annat i profilhanteringen av regionsmärket. Behov de föreskriver är 

bland annat ”Sprida goda berättelser om Värmland” vilket kan utläsas koppla an 

till den insamlade empirin i studien. Tillika identifierar de en rad behov för att 

berika kulturlivet specifikt vilket är av intresse att lyfta fram och som sedermera 

studien syftar hänvisa till i analysen av empirin. Punkterna är som följer:  

 ”Samverka och skapa regional samsyn och tydlighet kring satsningar. 

  Vara öppen för omprövningar, nya satsningar och samarbeten så att 

kulturverksamheterna kan utvecklas och förnyas.  

 Utveckla ett brett kulturutbud med hög kvalitet som bidrar till mångfald och 

konstnärlig förnyelse. 

 Ta tillvara den kompetens som finns inom kulturområdet inom andra politik- 

och verksamhetsområden. 

 Utveckla det aktiva deltagandet i kulturlivet och se det värmländska 

kulturlandskapet som en regional utvecklingsfaktor. 
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 Stärka och utveckla fler mötesplatser och arenor för kreativ verksamhet, 

särskilt för och med barn och unga.  

 Förbättra villkoren för konstnärligt skapande och företagande samt stärka det 

ideella kulturlivet och arrangörskapet. ” (Region Värmland 2013, s.22) 

Dessa sju punkter är delar vilka spelar in i hur kultur formeras i Värmland och har 

därmed en direkt inverkan på de kulturprojekt som söker bidrag genom Region 

Värmland. Studien förestår sig finna beröringspunkter genom dessa föreställda 

behov och eventuella perspektiv av lyckade resultat inom kulturprojekt. 

David Karlsson är ett återkommande och refererat namn inom den kulturpolitiska 

forskningen. Han har skrivit boken En kulturutredning: pengar, konst och politik 

(2010) som tillför ett kritiskt alternativt synsätt av kulturpolitikens roll för 

samhället. Karlsson var dels delaktig i den arbetsgrupp som utformade 

kulturutredningsrapporten till Kulturrådet, men har likaså på egen hand skrivit en 

rad artiklar och böcker om ämnet. I boken ger Karlsson en alternativ syn på 

kulturutredningen och söker bland annat reda ut de olika delområdena inom den 

kulturpolitiska diskursen. Varje kapitel är intressant i sig men studien har valt att 

lyfta fram och använda kapitel 15 – Kulturpolitik, vari målsättningar för svensk 

kulturpolitik punktas upp. I kapitlet görs en bred summering av tidigare kapitel 

och syftar att sammanfatta dem. Kapitlet ger en gedigen inblick i kulturpolitikens 

betydelse och är av stort intresse för studiens begreppsdefinition. Texten talar 

också för liknelser med den värdegrund vilken kan urskiljas i Värmlands 

kulturplan. Studien återkopplar också till Karlsson i diskussionen om det 

kulturpolitiska begreppet. Sett från metodsynpunkt använder inte Karlsson någon 

specifik metod, men hans perspektiv tillför en behövlig kontrast till övriga källor. 

Kulturpolitik följs av värderingar, det är en ofrånkomlig faktor.  

Från Horkheimers och Adornos bok Upplysningens dialektik har studien valt ut 

specifikt kapitlet ”Kulturindustri - Upplysning som massbedrägeri”. Texten har 

kritiserats av senare tänkare och anses idag vara förlegad, det trots att dess 

egentliga grundtanke på många plan har kommit att få det utfall Horkheimer och 

Adorno förväntade sig. Texten utgör dels grundandet av begreppstermen 

kulturindustri. Studien har både förankrat nyckelbegreppsdefinitionen efter 

Horkheimer och Adornos uppfattning, men har likaså sökt föra in en mer modern 

diskurs i dess nuvarande betydelse. Kulturindustri har på senare år blivit 

synonymt med det vilket benämns som upplevelseindustri och populärkultur. 

Framförallt upplevelseindustri är det vanligt förekomna namnet inom svensk 

kulturpolitik. Innebörden blir en kulturyttringar vilken på ett eller annat sätt 

företas genomföras för att skapa kapital vinning, men lika så generera 

kulturprodukter vilka kan säljas. Exempelvis i formen av upplevelsepaket. 

Amerikansk populärkultur är ett bra exempel på hur kulturen kapitaliserats. 

Amerikanska evenemangsmässor likt San Diego Comic Con har blivit en form av 

mötesplats för kultur, där också mycket pengar genereras genom försäljning.  I 

den miljön möter publik och kulturproducent varandra på ett samstämmigt plan 

och trender har visat att det på lång sikt stärker försäljningssiffrorna av de 

kulturella produkterna. För studien är kulturindustri intressant eftersom 

begreppets innebörd ligger nära den regionala kulturpolitikens användande av 

kultur. Kulturindustri är nära sammankopplat med studiens problemformulering, 

eftersom kulturprojektformen tenderar att grunda sig på de kulturpolitiska 

riktlinjer vilka i sin tur formats efter en kulturindustriell värdering.         
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Det sista valet till studien har varit en rad artiklar från rapporten Kultursverige 

2009: problemanalys och kulturstatistik. Rapporten består av en rad artiklar vilka 

analyserar och diskuterar olika dimensioner inom kulturpolitikens fält. Studien 

förankrar sig framförallt i flera artiklar vilka är en del av rapportens 

problemanalys. De är skrivna av människor aktiva inom dels den kulturpolitiska 

forskningen, men likaså inom själva kulturområdet. Därför utgör artiklarna en 

bred infallsvinkel kring kulturpolitikens innehåll, utmaningar och visioner för 

framtiden. Eftersom Kultursverige är den mest refererade källan bland studiens 

sökta kulturpolitiskt material förankras studiens definition av kulturpolitik och 

dess kulturdiskussion till rapporten. Rapporten ligger likaså till underlag för det 

forskningsarbete som utfördes inför den stora kulturrapporten till Kulturrådet. 

Som sedermera ligger till grund för utformningen av de regionala kulturplanerna. 

I boken har följande artiklar valts ut: 

● Makten över kulturpolitiken – Ants Viirman och Jenny Johannisson 

I artikeln förs en bred diskussion om den kommunala kulturpolitikens 

utvecklingsprocess i efterkrigstid och vilka interna konflikter som legat till grund 

för motstridigheter på kommunal nivå. Till den kommunala nivån räknas likaså in 

den regionala aspekten av kulturpolitik och är den del vilken vi finner av intresse. 

● Från hot till möjlighet – om kulturindustri och kulturpolitik – Roger Blomgren 

Studien har valt artikeln för dess analys av kulturindustrins förutsättningar. 

Kulturindustri är ett av de nyckelbegrepp vilket studien syftar definiera för 

läsaren. Framförallt ligger begreppet nära beläget i förhållande till den regionala 

kulturpolitiken och har på senare år fått stort genomslag på den nivån.  

● Cultural planning – om att se på en plats med nya glasögon – Lars Lindkvist 

och Erica Månsson 

Artikel bryter ned och analyserar begreppet cultural planning, något som blivit 

betydligt vanligare inom regional kulturpolitik på senare år. Studien har 

avgränsats från begreppet eftersom Region Värmland inte inkluderar det i sin 

strategiska arbetsplan.  Det finns dock delar av artikeln vilka är av intresse. 

Specifikt delen vilken beskriver kulturens inverkan som ett verktyg för utveckling 

på regional nivå. 

● En mångkulturell kulturpolitik? – Tobias Harding 

Harding är ett återkommande namn inom den kulturpolitiska forskningen och 

artikeln ger en övergripande insyn i vad som hänt sedan den kulturpolitiska 

propositionen 1974. Artikeln är av intresse för studien i den historiska 

beskrivningen av det kulturpolitiska begreppet. 

● Kulturpolitikens ”långa våg” – Anders Frenander 

Frenander är också ett namn som ofta återkommer inom den kulturpolitiska 

forskningen. Artikeln beskriver förhållandena och skillnaderna mellan 

kulturbegreppet och det kulturpolitiska begreppet. Dels analyserar Frenander vilka 

faktorer som ligger till grund för det kulturpolitiska synsättet och ger en historisk 

överblick kring synen på konstarterna och värderingen av kultur. Artikeln är av 

intresse i studiens definition av kulturbegreppet och det kulturpolitiska begreppet, 



 

 17 

samt i diskussionen och analysen av dess inverkan på studiens 

problemformulering. 

● All kulturpolitikk er instrumentell – Geir Vestheim 

Artikeln analyserar synen av kulturpolitikens instrumentella formering av 

kulturbegreppet. Mycket kritik ligger i denna process, men Vestheim ger i artikeln 

ett annat perspektiv och hävdar att all kulturpolitik är instrumentell men att det 

instrumentella uttrycket varierar mellan individer. Artikelns ämne är av mycket 

stort intresse för studien. Det eftersom studien avgränsats till specifikt den 

instrumentella delen av kulturpolitikens inverkan på kulturprojektens resultat. 

● Kulturpolitik i globaliseringens tidevarv – Erling Bjurström 

Artikeln syftar att ge en överblick av den globaliseringsprocess, vilken haft 

inverkan på den internationella, statliga och regionala kulturpolitiken. Artikeln ger 

likaså en historisk del av kulturpolitikens utveckling och av de förskjutningar 

vilka med tiden skett av begreppets innebörd. Artikeln är av särskilt intresse som 

material i studiens begreppsdefinition samt i analysen av Region Värmlands 

kulturpolitiska formering. 

● Kulturens ekonomi och kreativa näringar – drivkrafter och konsekvenser för 

kulturpolitiken – Tobias Nielsén 

Artikeln syftar ge en överblick av kulturområdets förändringsprocess och vilka 

skeenden som skett i förhållanden till kulturpolitikens policy. Artikeln går djupare 

in i de kreativa näringarna och upplevelseindustrin; synonym med kulturindustri. I 

studien är artikeln av stort intresse för analysdelen, eftersom de kreativa 

näringarna och upplevelseindustrin har en direkt inverkan på hur kulturprojekt 

finansieras.  

 

2.2 Projektmaterial 

Lyckat resultat för projekt är ett omdiskuterat ämne, men meningarna går isär 

ifråga om vad som styr projektframgång (Shenhar et al. 1997). År 1995 kom The 

Standish Group med sin första rapport om IT-projekt: ”The CHAOS Report”. Den 

har sedan dess varit föremål för diskussion. Studien har blivit hårt kritiserad på 

grund av hur den är genomförd. Bland annat rörande hur insamlandet av data har 

gått till, samt hur studien har tolkat data. Den trycker också hårt på de så kallade 

”järn”-triangeln när det gäller hur man mäter ett projekts framgång (d.v.s. hur väl 

projektet lever upp till kvalitet/funktionalitet, tids- och kostnadsramar). En bild 

många forskare vill nyansera och hävdar att det finns andra hänsyn att ta när det 

gäller att mäta framgång. Exempelvis diskuteras betydelsen av hur kunden tar 

emot projektet. 

White och Fortune (2002) undersöker faktorer som påverkar projektresultatet och 

huruvida projektets framgångar är kopplade till val av metod, verktyg och 

tekniker. Klassiskt bestäms ett projekts framgång i relation till huruvida projektet 

klarar budget och tidsramar samt lever upp till målbeskrivningen. Även i deras 

studie hamnar dessa tre kriterier högst i att mäta ett projekts framgång. Men allra 

högst upp hamnar hur väl projektet klarat av att leva upp till kundens önskemål. 

Den klassiska projekttriangeln är i fokus, men den är alltså starkt kopplad till 
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huruvida kunden är nöjd. Kundens betydelse går igen i flera studier. Ahadzie et al. 

(2008) undersöker byggnationer av stora lägenhetskomplex i utvecklingsländer. 

Författarna föreslår fyra huvudsakliga områden som har betydelse vid 

utvärderingen av dessa projekts framgång. 1) dess inverkan på miljön 2) nöjdhet 

hos kund 3) kvalitet 4) hur kostnads- och tidsramar hålls. Studien visar att det 

mest avgörande kriteriet är att kundens förväntningar uppnås. Projektet måste vara 

”rätt” d.v.s. accepteras av kunden för vilken projektet är avsett för. 

Morris (2009) menar i sin artikel Research and the future of project management 

att själva ordet ”lyckat” i samband med projektresultat behöver definieras. Hänsyn 

behöver tas till vems och vilka kriterier som används för att förklara framgången 

och inom vilken tidsram dessa kriterier utvärderas. Det kan också vara vanskligt 

att väga in olika intressenters ofta motstridiga bedömningsgrunder i 

utvärderingen. Morris (2005) hävdar att man bör lägga störst vikt vid 

bedömningar från den som finansierar projektet. Vidare trycker författaren på 

betydelsen av utveckla och definiera projektet, för dess framgång eller 

misslyckande. Vad har projektet för mål och strategier, vilka val av tekniker 

används, hur hanterar man risker samt slutligen vilken policy som används vid 

beslut om avtal. Också Thomas och Fernanadez (2008) pekar på vikten av att i 

förväg ha definierat vad lyckat resultat för projektet ska vara. Det tillsammans 

med att konsekvent göra mätningar för att säkerställa framgång, samt villigheten 

att agera utifrån resultatet av mätningarna, är avgörande för om projektet lyckas 

eller inte. 

Att tiden är av betydelse i värderingen av ett projekts framgång, menar även 

Shenhar et al. (1997). Likaså vem som gör bedömningen. Studien visar också på 

att människor värderar projektet olika vid olika tidpunkter. Shenhar et al. lyfter 

fram fyra dimensioner av projektframgång. Den första är hur effektivt projektet 

varit. Här visar studien på en väsentlig skillnad gentemot annan forskning, den 

bryter nämligen sönder projekttriangeln och menar att tid- och kostnadsramar ska 

vara för sig. De representerar huruvida projektet kunnat genomföras inom utsatt 

tid och enligt budget. Denna dimension kan utvärderas under genomförandet och 

direkt efter att det är färdigt. Till den andra dimensionen, inverkan på kunden, 

flyttas kvalitet/resultat. Därmed får dimensionen en vidare mening i det att belyser 

hur projektet har uppfyllt målen, men också hur nöjd kunden är med det slutliga 

resultatet. Detta kan utvärderas när projektet är genomfört och produkten når 

kunden. Den tredje dimensionen är vilken direkt betydelse projektet har för 

linjeorganisationen ifråga om affärsmässiga framgångar. Alltså om den har gett 

vinst och om marknadsandelarna utökats. När det gäller produkter som ska säljas 

brukar detta synas efter ett till två år. Den fjärde och sista dimensionen gäller hur 

projektet har kunnat bereda mark för framtiden. Även det är en aspekt, som 

liksom den förra berör linjeorganisationen. Det gäller huruvida projektet kan 

skapa nya marknader, öppna upp för nya idéer, innovationer och produkter. Denna 

aspekt på framgång syns först långt senare, den sägs påverka organisationen först 

efter tre till fem år. Det som Shenhar et al. (1997) vill påvisa i sin studie är att 

projektet naturligtvis ska tillfredsställa kundens önskemål, men minst lika viktigt 

är att det ska skapa ett mervärde för linjeorganisationen.  

En del studier lägger också fokus på produkten vid mätningen av framgång. 

Baccarini (1999) poängterar vikten av att dela upp framgångskriterierna för 

projekt i två separata delar: framgång för projektledning (tid/kostnad/kvalitet) och 
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produktens framgång (effekterna av den slutliga produkten som projektet 

producerar).  Den tidigare avser projektets process och den senare effekten av 

projektets slutresultat. Båda dessa delar måste svara mot intressenternas 

förväntningar. Författaren menar att projektledningsframgången är underordnad 

produktframgången, även om båda två är viktiga. Olika intressenter kan dock ha 

olika åsikter huruvida projektet lyckats eller inte. Därför gäller det att komma 

överens om kriterierna i förväg och att i den processen ta hänsyn till de viktigaste 

intressenterna. Produktens framgång kan dock ha långtgående effekter som inte 

kan mätas direkt vid projektets slut, som projektledningsframgångarna. Även 

senare studier gör denna uppdelning. Lech (2013) gör skillnad mellan 

projektledningens framgång och produktens framgång. I hans studie framkommer 

det att även om ett projekt hade ”misslyckats” i några av 

projektledningskriterierna (tid, budget, kvalitet) kunde det fortfarande anses lyckat 

om det når upp till produktmålen. Det vill säga organisatoriska mål: projektets 

utfall uppfyller sin roll i organisationen, samt affärsmässiga mål: projektets utfall 

ger organisationen det förväntade resultatet värdemässigt.  

Det går också att definiera framgång utifrån hur väl projektet lever upp till satta 

mål. Cserháti och Szabó (2013) kommer fram till fyra kategorier av 

framgångskriterier för evenemangsprojekt; projektet svarar mot primära mål, 

projektet svarar mot specifika mål, nöjdhet hos entreprenör och sponsorer, nöjdhet 

hos lokala och nationella intressenter. De primära målen är att budgeten hålls och 

att projektet når affärsmässiga framgångar. Tillsammans med att de interna 

intressenterna (entreprenör och sponsorer) blir nöjda är detta de viktigaste 

aspekterna. Eftersom tidsaspekten är av så centralt art och en del av själva 

evenemangsprojektets inneboende särdrag, nämns inte detta som ett 

framgångskriterium. Av betydelse är också antalet deltagare och publik. I denna 

studie är det sportevenemang som studeras, så deltagare i detta fall är atleterna. 

Det som Cserháti och Szabó framför allt kommer fram till i sin studie är att de 

relationella aspekterna i form av god kommunikation och bra samarbete är av stor 

betydelse för att projektet ska ses som lyckat. 

Att vissa av projektets effekter först blir synliga på lång sikt finns det fler forskare 

som menar. Obiajunwa (2012) gör en fallstudie av underhållsprojekt vid sex 

processanläggningar i UK. Där framkommer tre huvudkomponenter för framgång: 

Projektledningens framgång(tid/kostnad/kvalitet/säkerhet/funktion/miljöaspekter), 

intressenternas förväntningar uppnås och om resultatet blir lönsamt. Författaren 

konstaterar att många av projektets framgångar kan utvärderas först långt efter det 

avslutats. Eftersom det handlar om en anläggnings funktionalitet är kriterier 

kopplade till säkerhet och förbättring av kvaliteten exempel på det som är de 

viktigaste framgångarna för projekten. 

 

En modell för framgångskriterier i projekt 
 

En av de nyare studier som gjorts inom projektforskning gällande framgång i 

projekt, är Al-Tmeemy et als. studie från 2011. Studien utfördes på byggprojekt i 

Malaysia, och syftet var att definiera framgångskriterier som hade betydelse för 

byggföretag både på kort som lång sikt. Författarna menar att det är viktigt att 

bedöma ett projekts framgång i dess många olika skeenden. Perspektivet hela 

studien igenom är entreprenörens. I en genomgång av tidigare forskning visar 
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studien upp modeller som bygger på teorier från bland annat Atkinson (1999), 

Shenhar et al. (1997, 2007) och Baccarini (1999). Med utgångspunkt från den 

tidigare forskningen skapar Al-Tmeemy et al. (2011) genom sin studie en ny 

modell som identifierar framgångskriterier. Tanken med modellen är att den ska 

ge företagsledning en förståelse för de huvudområden som kan ge projekt 

framgång, samt en hjälp för att planera för framtiden. 

Resultatet visar att projektframgång är ett flerdimensionellt begrepp, vilket 

bekräftar tidigare gjorda studier inom området. Deras modell delar in 

framgångskriterierna i tre delar (se figur 2): Projektledningsframgång, 

Produktframgång och Marknadsframgång. Den innefattar både framgång på kort 

sikt som på lång sikt. Inom ramen för projektledningsframgång finns: koppling till 

kvalitetsmål, koppling till tidsramar och koppling till kostnadsramar. I 

produktframgång finns: nöjd kund, produkten uppfyller funktionella krav och 

produkten uppfyller tekniska krav. I den sista kategorin marknadsframgång 

återfinns: intäkter och vinst, marknadsandel, rykte och slutligen konkurrensfördel. 

Projektet i detta fall mynnar ut i en konkret produkt; en byggnad (Al-Tmeemy et 

al. 2011). 

Dessa kriterier kommer i uppsatsen att direkt appliceras på de undersökta 

kulturprojekten. Kan det eventuellt finnas andra förutsättningar som kulturprojekt 

har att förhålla sig? De genom empirin insamlade perspektiven av lyckat resultat, 

kommer att sättas i jämförelse med Al-Tmeemys et al. modell för att söka besvara 

det.  

 

2.3 Ingång till Region Värmland 

I studien har texter inkluderande tidigare beslut och riktlinjer inom svensk 

kulturpolitik lästs igenom. Följaktligen ligger de texterna till grund för den 

kulturpolitiska utveckling som skett i Sverige sedan 1960-talet. Det krävs att ha 

och påvisa en grundkunskap för det kulturpolitiska materialet för att effektivt 

kunna analysera den senaste forskningen och de kulturpolitiska strategidokument 

vilka för studien är av intresse. Däremot bör det poängteras att den kulturpolitiska 

sidan av studien inte är studiens fokuspunkt, utan endast ett verktyg som influerar 

den projektform studien söker analysera. Användningsområdet av presenterad 

kulturpolitisk teori är att kunna klargöra de begrepp och förändringsprocesser 

vilka är relevanta för problemformuleringen, samt utgöra studiens verktyg för 

fortsatt analys av Region Värmlands kulturpolitiska strategidokument. 

Kulturbegreppet har i studien definierats för att tillföra ett stabilt, horisontellt och 

övergripande perspektiv. Ett perspektiv vilket kommer användas som 

utgångspunkt vid analys av det empiriska materialet och koppla an till Region 

Värmlands kulturpolitiska retorik. 

I inledningen på Värmlands Kulturplan 2013-2015 skrivs följande om 

kulturpolitikens framtidsvision för Värmland:  

”Vad som ska rymmas inom kulturbegreppet är inte självklart, 

och inte heller givet en gång för alla. Aktörerna på kulturområdet 

är – och ska vara – många. Ett öppet kulturbegrepp bidrar till en 

mångfald av möjligheter och skapande, både inom det fria 



 

 21 

kulturlivet, hos kulturverksamheterna och på marknaden.” 

(Region Värmland 2012, s.7)  

Det regionala perspektivet för framtidsvisionen och den begreppsdefinition de 

utgör, spelar in i hur studien definierat kulturbegreppet. Definitionen talar likaså 

om de kulturpolitiska processer vilka utifrån retorisk teori ligger bakom 

kulturperspektivet i Värmland.  

Genom att förstå helhetsperspektivet av den kulturpolitiska diskursen kan studien 

nu tilldelas innehållet i Region Värmlands kulturplan, och förstå innehållet i 

förhållande till insamlad empiri. En rad beröringspunkter i kulturplanen kan 

urskiljas koppla an till eventuellt förväntade frågor i det empiriska materialet. De 

intressanta områdena för studien är barn och unga, jämställdhet, 

internationalisering, tillgänglighet och de professionella kulturskaparnas villkor. 

Exempelvis skriver Region Värmland följande om delområden barn och unga:  

”Barns och ungas rätt till kultur är ett prioriterat område i 

kulturpolitiken. Det offentligt finansierade kulturlivet medverkar 

till att inspirera, stödja, samordna och komplettera kulturell 

verksamhet för, av och med barn och ungdomar.” (Region 

Värmland 2012, s.10) 

Kulturplanen tar likaså genom delområdena fasta på kulturprojektets 

internationella förutsättningar och applicerar genom Värmlandsstrategin ett 

återkommande internationellt perspektiv på regionens värdefrågor.  

Kan följande områden höra an till de perspektiv av lyckat resultat vilket kan 

framkomma i studiens empiri? Studien kommer delvis utgå från delområdena som 

teori i analysen av empirin och slutdiskussionen.  
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3. Metod 

3.1 Metoddiskussion 

Studien utgår från kvalitativa intervjuer som metod för att genomföra empirin. 

Detta görs mot bakgrund av en undersökning av strategidokument från Region 

Värmland (avseende dess kulturpolitik). Eftersom litteraturgenomgången har 

stärkt att det inte funnits tidigare studier som definierar framgångskriterier för 

kulturprojekt, är det inte relevant för undersökning att göra en kvantitativ studie. 

Det skulle i så fall behöva finnas kriterier att utgå ifrån. Det som söks är istället att 

finna tänkbara kriterier och genom frågorna söka kunna hitta tänkbara perspektiv 

av lyckat kulturprojekt avgränsat till Region Värmland. När frågeställningen 

gäller att förstå och hitta mönster är det enligt Trost (2010) mer relevant att 

använda en kvalitativ metod. Det för att fördjupa förståelsen för kulturprojekt och 

hitta mönster i hur framgång i dessa mäts. Snarare än att svara på frågorna hur 

ofta, hur många och hur vanligt, vilket skulle tala för en kvantitativ metod (Trost 

2010). 

Intervjuer som metod har fördelen att de kan belysa en särskild frågeställning som 

studien utgår ifrån, och sätta individens perspektiv i relation till ett större 

sammanhang (Fägerborg i Kaijser & Öhlander red. 2011). Intervjuer kommer 

eventuellt att kunna belysa kulturprojektens framgångskriterier och att dessa 

kommer kunna sättas i ett större sammanhang. 

Fenomenografiskt och hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt är de antagna 

metoder studien grundar sig i. Hermeneutiken används i frågan om tolkning och 

förståelse för människan, utifrån ett holistiskt perspektiv dvs. ”helheten är mer än 

summan av delarna” (Patel & Davidsson 2011, s.29). Eftersom studien söker att 

beskriva ett fenomen/begrepp blir det fenomenografiska förhållningssättet också 

aktuellt. De respondenter vilka intervjuas beskriver sin uppfattning av ett 

fenomen, i studiens fall utifrån ett perspektiv av ”lyckat kulturprojekt”. (Patel & 

Davidsson 2011) 

De studier som uppsatsen grundar sin teori kring projektledning på, använder sig 

av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Al-Tmeemy et al. (2011) t ex 

använder sig av en kvantitativ metod. Frågorna utformades i en enkät. De var till 

karaktären slutna, men med möjlighet att kommentera varje fråga I Lech`s (2013) 

studie används både kvantitativ och kvalitativ metod. Först genomförs en enkät 

där teorierna testas. Frågorna utgår ifrån kriterierna i ”järn-triangeln”. Sedan görs 

en kvalitativ fallstudie för att fördjupa frågeställningarna ytterligare där 

forskningsansatsen är positivistisk. Cserháti och Szabó (2013) genomförde 

semistrukturerade intervjuer och enkäter i sin studie. Både kvantitativ metod och 

kvalitativ metod användes.  

Obiajunwa (2012) gör en fallstudie av underhållsprojekt vid sex 

processanläggningar i UK. Studien innefattar intervjuer, observationer och studie 

av dokument. 

Ahadzie et al.(2008) utför sin studie genom en enkät av strukturerade frågor. 

Utgångspunkten var 15 framgångskriterier som författarna hade identifierat, och 

respondenterna fick värdera dess relevans utifrån en 5-gradig skala. Atkinson 

(1999) gör en litteraturstudie och analyserar tidigare studier inom området. I 
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sammanhanget med den tidigare forskningens metodansatser, tycks det som vi har 

valt en relevant metod som utgångspunkt för vår tänkta studie. 

Linder (2014) har lyft fram formeringsprocessen som avhandlingens syfte. Den 

metodik hon använder sig av är inspirerad av Michel Foucaults forskning och 

anammar användandet av specifika uppfattningsmallar för att istället syfta till ett 

öppet sinne och ett öppet perspektiv. Hon analyserar sedan hur saker förändrats 

och förankrat i modeller efter Mitchell Deans forskning. Linder lyfter likaså fram 

nominalistisk och genealogisk metodik som verktyg för avhandlingen. Hon menar 

att eftersom kulturbegreppet är komplext blir också kulturpolitiken komplex. 

Studien ser inte något användningsområde för dessa metoder, eftersom de inte kan 

besvara problemområdets frågeställning eller går att koppla an till hanteringen av 

empirin. 

Hugosson (2000) har utgått från retorisk teori för att arbeta med sin 

problemformulering. Han använder sedan kulturpolitik som empiri och analyserar 

däri en rad olika historiska exempel. Två källor Hugosson återkopplar till är 

Gerard Génettes och Thomas Hobbes forskning. Den retoriska teoribildningen är 

om möjligt av intresse för hanterandet av de kulturpolitiska dokumenten. Det då 

retoriken och valet av formuleringar ligger till grund för hur kulturpolitiska 

ansatser tar uttryck och influerar således kulturprojektens förutsättningar. Studien 

kommer dock inte utgå från den retoriska teorin i första hand, utan den kommer 

finnas inräknad i studiens slutdiskussion som en faktor för kulturpolitisk 

meningsbyggnad. Studien kommer dock i likhet med Hugosson utgå från 

kulturpolitik som empiri genom granskning av Region Värmlands 

strategidokument och kulturplan. 

 

3.2 Urval 

Forskning kring kulturprojektet som arbetsform är bristfällig, därför framstår det 

extra nödvändigt att förbehålla ett smalt och avgränsat fokus till 

problemformuleringen. Genom det underlag studien grundas på identifieras ett 

påtagligt behov efter det material studien önskar delge.  

Studien har avgränsats och förlagts till Region Värmland i Karlstad, med syfte att 

genom deras kulturpolitiska riktlinjer försöka presentera perspektiv på lyckade 

kulturprojekt. Avgränsningen till Region Värmland har gjorts för att få ett tydligt 

fokus i studien och precisera det breda ämnet till en hanterbar 

problemformulering. Trots denna avgränsning har studien ändock tagit del av 

kulturpolitiska dokument och texter vilka berör både internationell, statlig och 

regional nivå. Förutsättningsvis avgränsades studien specifikt från den 

kommunala kulturpolitiska nivån eftersom den är direkt påverkad av den statliga 

instansen. 

I förordet från Värmlands kulturplan 2013-2015 står det: 

”Det är viktigt att vi kan skapa en regional samsyn och tydlighet 

kring kulturpolitiken. Samverkan – mellan verksamheter, mellan 

länder, regioner och kommuner, mellan amatörer och 

professionella, mellan skilda konstarter – är grundläggande för att 

kulturlivet ska utvecklas.” (Region Värmland 2012, s.4) 
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Region Värmland arbetar idag aktivt för att främja den värmländska kulturen och 

skapa modeller för att täcka in och marknadsföra regionen. Från 2012 infördes 

den nya politiska kultursamverkansmodellen, som är ett verktyg för att främja 

regionens målsättning. Eftersom de arbetar aktivt med de frågor studien önskar 

belysa, valdes studien att genomföras vid Region Värmland. Studien utgår från 

kulturprojekt i bred bemärkelse och räknar där in de två distinktioner vilka 

regionen gör mellan kulturprojekt och kulturevenemang. Då det inte finns några 

klara riktlinjer för vad ett kulturprojekt egentligen är eller hur projektmodellen för 

ett kulturprojekt ser ut så har det fallit på studien att dels söka identifiera 

kulturprojektet utifrån kulturpolitiska dokument (specifikt Region Värmlands 

kulturpolitiska dokument) men likväl söka identifiera perspektiv av 

kulturprojektet genom att göra kvalitativa intervjuer med kulturproducenter och 

interna intressenter inom Region Värmland. Det är dock framförallt av intresse att 

söka besvara vår problemformulering genom att fokusera på den valda 

benämningen ”hårda” projektfaktorer och inte ”mjuka” projektfaktorer. De hårda 

delarna innefattar analysmodeller och intern projektstruktur. Hur ser en 

arbetsmodell för kulturprojekt ut och hur kan vi söka identifiera ett perspektiv på 

lyckat resultat utifrån en sådan modell? 

Studien utgår från benämningen kulturprojekt med möjlighet att vidare under 

arbetet kunna avgränsa benämningen ytterligare. Det genom att välja ut en 

handfull kulturprojekt förankrade till specifika ämnesområden, exempelvis 

dansprojekt och teaterprojekt. Det möjliggörs då kulturprojekt i likhet med 

kulturbegreppets breda innebörd inte har några satta restriktioner. I det vilar ett 

individuellt ansvar att söka finna nödvändiga avgränsningar eftersom perspektivet 

av kulturprojektets delar skiftar. Det finns inte heller något tidigare 

forskningsmaterial som skulle synliggör att något av områdena inte skulle kunna 

utgöra kärnan i ett kulturprojekt. Därför finns inga parametrar för att ett 

kulturprojekt med danstema skulle vara annorlunda från ett kulturprojekt med 

filmtema. Genom att avlägsna den avgränsningen kommer studien att vara 

användbar för hela kulturområdet och det är mer troligt att resultatet blir 

kvalitativt. 

  

3.3 Etiskt ställningstagande 

Ett etiskt ställningstagande har gjorts för att i första hand hålla intervjuerna öppna. 

Kontakt med Region Värmland och respondenterna gjordes tidigt för att kunna 

lyfta individuella önskemål för intervjuerna och hantera ett eventuellt behov av 

anonymitet. Givetvis så förbehölls möjligheten för att tillföra anonymitet till 

intervjuerna fortskridande under studien utifall ett sådant behov skulle 

uppkomma. Det kommer avgöras en del utifrån den form och de frågor vilka tas 

med, men likaså från en senare värdering av de insamlade transkriberingarnas 

innehåll. Studien utgår dock från ”hårda” aspekter i projekt och bortser därför från 

delar likt ledarskap, teamroller och gruppdynamik för att avläsa perspektiv för 

lyckat resultat. Det är därför mycket troligt att det inte framkommer något känsligt 

material och att det inte heller blir nödvändigt att hålla intervjuerna anonyma. 

Konsensus är dock den avgörande faktorn. Efter genomförda intervjuer framkom 

att samtliga respondenter valde att framträda med namn och således fanns inte 

behov för anonymitet. 
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3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som har sitt ursprung i den kvantitativa 

metodologin. Med reliabilitet menas ofta att det man mäter vid en tidpunkt ska ge 

samma resultat vid en senare mätning. Kan studien vara utsatt för slumpinflytelser 

som det behövs ta ställning till? Validitet behandlar frågan om huruvida studien 

mäter det som den avsett att mäta. Har rätt frågor ställts?(Trost 2010) I kvalitativa 

studier behöver man titta på dessa begrepp annorlunda, menar Trost. Självklart 

ska det föras en diskussion om trovärdighet och relevans, men ur ett annat 

perspektiv än i kvantitativa studier. Exempelvis kan trovärdigheten öka genom att 

studien redovisar de frågeställningar som ligger till grund för det empiriska 

materialet.(Trost 2010) Den här studien har tagit fasta på det och har bifogat 

intervjuguiden som en bilaga. Vidare ansågs det nödvändigt att göra en 

pilotintervju för att testa frågeställningarna. Vid genomförandet av pilotintervjun 

framgick att frågorna var relevanta för den fortsatta studien med hänsyn till de 

svar som framkom. 

Vid urvalet av respondenter till studien har det också medvetet sökts upp 

kulturprojekt som ligger nära i tid, och innefattar flera kulturella delområden. 

Studien har värderat tidsaspekten som relevant för trovärdigheten, eftersom 

respondenterna förväntas minnas och redogöra för projektets genomförande. Det 

är med hänsyn till att respondenterna i fråga likaså är involverade i andra projekt. 

För att säkerställa studiens trovärdighet har det också sökts intervjua flera 

involverade vid varje projekt för att säkerställa den information som framkommit. 

Vid ett tillfälle rörande projektet “Typ kille typ tjej typ” fanns endast en person att 

tillgå. Efter genomförd intervju och transkribering uppfattades intervjun ändå 

relevant för studiens frågeställning och beslut togs om att det framkomna 

materialet var trovärdigt. Beslutet grundas dels på att projektet fortfarande pågår 

och att respondenten därmed befinner sig i arbetsprocessen. Dels värderades det 

faktum att respondenten i fråga har flera arbetsroller inom projektet, såsom 

producent, skådespelerska och projektledare, som viktigt Det tillförde ett bredare 

perspektiv till den frågeställning som studien bygger på. 

 

3.5 Källkritik 

Projektforskning och kulturpolitisk forskning har legat till grund för studiens 

förarbete. Det huvudsakliga syftet med valet av litteraturen har varit att skapa en 

stabil grund till vilken läsaren sedan kan finna stöd. Eftersom båda 

forskningsgrenarna har ett komplext innehåll har det krävts en rad avgränsningar 

för att bibehålla en läsarvänlighet genom studien, däremot har ett omfattande 

arbete gjorts som underlag till studien. Det underlaget har valts att inte presenteras 

eftersom det till problemformuleringen och studiens syfte inte är relevant.  

Åtskilliga äldre projektledningskällor har följts upp, exempelvis Baccarini (1999) 

Shenhar et. al. (1997) och Atkinson (1999). Den senare projektforskning som 

uppsatsen använt som teorigrund, refererar till dessa källor. Det tyder på att de 

tidigare källorna har en tyngd i forskningssfären och därmed kan anses viktiga 

även för denna studie. Den analysmodell som uppsatsen använder bygger på 

aktuell forskning från de närmaste åren. Det är av vikt att använda nyare forskning 

för att spegla det aktuella forskningsläget, och då kan dessa anses vara tillförlitliga 
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eftersom de refererar till den tidigare etablerade forskningen. Artiklarna kan också 

anses tillförlitliga eftersom de publicerats i tidskrifter som är erkända inom 

området. 

Ett liknande urval har gjorts till den kulturpolitiska forskningen, vari förstudien 

tagit del av kulturpolitiska rapporter på statlig och internationell nivå. De 

rapporterna har varit nödvändiga för att förstå de dokument vilka ligger till grund 

för studien. Det är viktigt att klargöra att materialet finns med i förgrunden, men 

att denna studie sedan avgränsat och fokuserat på ett specifikt geografiskt område. 

Den kulturpolitiska diskursen har en spridning tillbaks till 1974 års kulturpolitiska 

proposition och de förstudierapporter vilka studien tagit i aktning förhåller sig 

inom tidsramen 1992-2015. Däremot är den kulturpolitiska forskningen influerad 

av de kulturpolitiska beslut vilka dagligen tas i Riksdagen, och därför krävs en 

bredare förståelse för tidigare material för att förstå det material som är relevant 

2015. Vidare krävs en bredare uppfattning om den kulturpolitiska utvecklingen 

för att i nästa steg fokusera på Region Värmlands kulturpolitiska mål och 

Värmlands kulturplan 2013-2015.   

 

3.6 Analysmodell 

Som analysmodell för undersökningen har vi utgått från Al-Tmeemys et als. 

(2011) modell av framgångsrikt projekt (se figur 2). Uppsatsen avser att applicera 

denna modell på de förhållanden som gäller för kulturprojekt. Och utifrån det ge 

ett förslag på hur kulturprojekt kan värderas som lyckade.  

 

Fig.  2  Al-Tmeemy et als. (2011) analysmodell för projektframgång.  
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3.7 Studiens genomförande 

I studien återfinns fem respondenter och en informant. Skillnaden mellan 

respondent och informant är att respondenternas tankar utgör objektet för studien. 

En informant däremot bidrar med information till studien, ofta kombinerat med 

dokumentstudier (Esaiasson et al. 2012). I studiens fall är Ulf Nordström 

informant och bidrar med information som kompletterar materialet i Region 

Värmlands kulturpolitiska dokument.   

De intervjuer som genomfördes var fördelade till kulturprojekt som får bidrag från 

Region Värmland. Sedan något år tillbaks och inför lanseringen av den nya 

kulturplanen slogs de tidigare instanserna; exempelvis Film i Värmland och Dans 

i Värmland, samman till Kulturcentrum. Intervjuer gjordes med kulturproducenter 

som varit aktivt deltagande i kulturprojekt och om möjligt varit projektledare i 

kulturprojekt. Respondenterna valdes för att genom kvalitativa intervjuer 

identifiera olika perspektiv av vad ett lyckat projektresultat är.  

En intervju genomfördes också med kulturchefen på Region Värmland, Ulf 

Nordström. Han representerar den enhet inom Region Värmland som utformar 

projektfinansiering och etablerar de ansökningskriterier som projekten har att rätta 

sig efter. Genom studiens intervjuer med kulturproducenter och kulturchefen; 

samt med förankring i kulturpolitiska dokument, önskar studien ge aspekter av 

lyckat projektresultat inom kulturområdet.         

Vid intervjutillfällena närvarade båda författarna till studien. Intervjulängden 

varierade från 45 min till 1 ½ timme, därefter transkriberades allt material.  
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4. Empiri 

Detta avsnitt innehåller material från Region Värmland, en beskrivning av 

projekten och respondenterna. Slutligen presenteras resultatet av intervjuerna. 

 

4.1      Material från Region Värmland 

Vi har studerat Region Värmlands strategidokument och en nulägesanalys gjord 

utifrån strategierna. Vidare rapporten om Bidrag till mindre projekt och 

evenemang inom kulturområdet 2010-2013 samt riktlinjer för bidragsgivningen. 

Nedan presenterar vi en sammanfattning av detta, för att ge en bakgrund till de 

kulturprojekt som studien omfattar. 

Region Värmland startade 2001 då ansvaret för det regionala arbetet för 

exempelvis kulturområdet förflyttades från Landstinget till Regionen. Alla 

Sveriges Regioner arbetar utifrån en egen utvecklad kulturplan. Värmlands 

kulturplan sträcker sig nu över perioden 2013-2016, den antas efter varje period 

av regionfullmäktige i länet. Själva dokumentet fungerar som ett styrmedel för att 

kontinuerligt arbeta vidare med det områdets utvecklingsarbete. Det regionala 

arbetet utförs i samverkan med kommunerna i Värmland och närhet med 

professionella aktörer inom Värmlands kulturliv. Varje år avsätter Regionen en 

summa på 2 miljoner kronor som möjligt bidragsstöd till kulturprojekt och 

evenemang av mindre karaktär. Dessa 2 miljoner kronor är speciellt avsatta för 

värmländsk kultur från Region Värmlands egen årliga projektbudget på 20 

miljoner kronor. Varje år förmedlas också statliga pengar via Region Värmland på 

50 miljoner kronor som syftar till att framförallt stödja projekt med fokus på 

regional utveckling.  Varje projekt ur den potten, har som krav på en 50 % 

medfinansiering från annat håll, för att ha möjlighet att ta del av Region 

Värmlands bidragsdel. 

I den nya kulturplanens riktlinjer så ställs kulturprojekt med tema för barn- och 

unga i fokus. Det söks en ökad närvaro av professionella konstutövare, framförallt 

inom teater och dansområdet, men likaså till nyskapande projekt. Det 

internationella perspektivet framhålls vara av stor vikt och är ett krav i 

projektansökningarnas specifikationer. 

I de till kulturprojekt öronmärkta 2 miljoner kronorna som delas ut årligen, 

innefattas ca 40-45 projekt per år. Region Värmland går dock in och stödjer större 

kulturprojekt med både finansiering från de statliga 50 miljoner kronorna men 

likaså genom de övriga 18 miljoner kronorna ur den egna projektbudgeten. Då rör 

det sig i huvudsak om de större institutionernas anslag, exempelvis Wermland 

Operan och Västanå teater.  

I det nya dokumentet för bidragsgivning skriver Region Värmland att 

”scenproduktioner, konstprojekt, barn- och ungdomsprojekt samt 

kulturevenemang” är de som det mindre kulturbidraget syftar stödja. Projekt skall 

också prioriteras som: 

● bidrar till regional tillväxt och till att stärka regionens 

attraktivitet, 
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● är konstnärligt och kulturellt nyskapande, 

● ökar tillgängligheten till konst- och kulturyttringar, 

● har förutsättningar att uppnå en hög konstnärlig kvalitet, 

● syftar till att långsiktigt bygga upp samverkan, strukturer och 

nätverk, 

● överskrider gränser – mellan nationer, regioner och kommuner, 

mellan grupper, organisationer och konstområden. 

(Region Värmland 2015, s.12) 

De nämnda punkterna går också in i Region Värmlands strategimål för livskvalitet 

för alla. Detta mål innebär att skapa ett tydligt varumärke där den värmländska 

geografin, naturen tillika kulturen leder till ett rikt liv för invånarna i länet. 

Genom att stärka kulturlivet syftar målen också till att skapa en attraktiv region 

och öka inflyttningen, både till landsbygd och stad. I Värmlandsstrategin läggs en 

betoning på behovet av en stabilitet för professionella kulturutövare, för att 

fortsättningsvis öka tillväxten av kulturlivet och locka till att fler söker sig till att 

skapa kultur. Dels talar strategin om att det finns en konkurrenskraft i ett 

väletablerat och tydligt regionalt varumärke gentemot andra regioner, men att ett 

sådant varumärke likaså lockar till samarbeten med andra regioner. Varumärket 

Värmland enligt Värmlandsstrategin står för öppenhet, kreativitet och 

handlingskraft. 

Enligt Region Värmlands egen definition för både traditionella projekt och 

kulturprojekt, så skall projekten utgöra en aktivitet utöver den ordinarie 

verksamheten. Projektet skall också följa projektriangels tre hörn och förankra en 

avgränsning till tid, ekonomi och arbetsinsats. Däremot tilldelas inte projektbidrag 

till enskilda personer, enskilda kommuner, investering i lokaler, inköp av konst, 

årsmöten/jubileer eller produktion av böcker och cd-skivor. Enligt riktlinjerna för 

projektfinansiering för traditionella projekt så förutsätts projektet stärka ett av fyra 

delområden. De är 1. Livskvalitet för alla, 2. Fler och starkare företag, 3. Bättre 

kommunikationer, 4. Höjd kompetens på alla nivåer.   

  

4.2      Beskrivning av projekten 

Teaterföreställning ”Typ tjej typ kille typ” av Totalteatern: 
 
Bakom teaterprojektet står Anna Ehnsiö, konstnärlig ledare och yrkesverksam 

skådespelerska vid Totalteatern i Arvika, Värmland. Totalteatern startades upp 

1989 och erbjöd kurser men blev en professionellt verksam teater 1991. Vid sidan 

av teaterverksamheten har Anna också arbetat med pedagogisk teaterverksamhet 

vid folkhögskolor och gymnasier i Värmland. 

Teaterprojektet ”Typ tjej typ kille typ” startade under arbetsnamnet 

Hockeyprinsessan 2012 och fick beviljat bidragsmedel från Region Värmland och 

Arvika kommun. Föreställningen är riktad mot barn och ungdomar och söker med 

glimten i ögat och på ett interaktivt sätt ifrågasätta de vardagliga könsrollerna 

genom rolltolkning, musik och scenografi. På scenen står Anna Ehnsiö som 

ensam skådespelerska. Hon nämner i vår intervju att det kan tyckas tungt att bära 
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rollen som ensam skådespelerska men hon påvisar att ensamheten uteblir då hon 

alltid har jobbar nära med publiken. Syftet med det konstnärliga arbetet är att 

beröra, påverka och om möjligt påverka lite i världen. En del av det sökta bidraget 

gick till att innan föreställningarnas start genomföra workshops ute bland skolorna 

och den tänka målgruppen. Genom det arbetet kunde föreställningen bli 

dagsaktuell. Anna säger att hon alltid försöker uppdatera föreställningen och 

tillföra nya aspekter, eftersom en del i arbetsprocessen är det lekfulla rollsökandet 

och improvisationen. 

Anna menar i vår intervju att hon inte söker ta rollen som en pedagog i 

förhållandet till ”Typ tjej typ kille typ”, trots att föreställningen söker väcka 

tankar och ifrågasätta satta föreställningar. Istället önskar hon etablera en frizon 

för barnen där det är okej att tala fritt om sina funderingar. ”Det är lite som att 

forska, man vill ta reda på mer” säger Anna, som själv menar sig personligen ha 

en stark nyfikenhet för föreställningens frågeställningar. Den uppföljning som 

sker är i formen av de diskussionsfrågor Anna skickar ut till respektive lärare efter 

föreställningen. Själv gör hon ingen egen uppföljning efter diskussionsfrågorna 

skickats ut, ”jag vill vara en frizon för barnen, jag vill vara det här konstnärliga”. 

Anna menar att det ger barnen ett annat spelrum att känna sig trygga på plats och 

ger också lärarna en naturlig ingång till att exempelvis öppna upp och vidare 

diskutera HBTQ-frågor efteråt. Varje föreställning avslutas med att barnen tillåts 

ställa sina egna frågor i 10-15 minuter. Barnen får likaså ta del av 12 frågor innan 

de går på föreställningen för att reda ut vissa begrepp och eventuella oklarheter. 

Anna påpekar att föreställningen handlar mycket om att författa föreställningen 

tillsammans med målgruppen. I dagsläget har ett 40-tal föreställningar genomförts 

inom länets gränser, men flera föreställningar på andra platser i Sverige är redan i 

omlopp och det har också visats intresse från internationellt håll.    

Förutom Anna Ehnsiö så finns en rad andra involverade personer i 

föreställningen: både scenograf, grafiker, regissör, kompositör, tekniker. Anna är 

den enda som arbetar heltid med föreställningen medan övriga medarbetare har 

andra jobb vid sidan av. Föreställningens projektansökan är utformad enligt en 

enmansföreställning med tekniker på turné. 

Föreställningen har erhållits positiv uppmärksamhet både i lokalpress och 

lokalmedia.  

 

Abundance 
 

Abundance är en internationell dansfestival i Karlstad, som har genomförts vart 

tredje år sedan 2004. Arrangör är det som tidigare hette Dans i Värmland, 

(numera avdelningen Dans på Kulturcentrum) på Region Värmland. Från början 

var festivalen ganska liten i sitt format, men den har efterhand vuxit sig allt större. 

Både i omfång vad gäller antalet deltagande dansare, som antalet programpunkter 

med föreställningar, workshops och föreläsningar. Festivalerna har hållits under 

några dagar (2013 var det tre dagar) i september månad, med undantag för 2010 

då den låg på våren. Detta för att den skulle samköras med en stor barn- och 

ungdomskonferens som hette World Summit. Den internationella prägeln har 

alltid varit central och till festivalen söker sig grupper och enskilda dansare från 
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hela världen. Festivalen har uppnått ett visst rykte och antalet ansökningar har 

förmerats år från år. 

Innehållet i festivalen är dansföreställningar, både på en riktig scen samt sk Site 

Specifics, vilket innebär att man gör dans på en specifik plats i det offentliga 

rummet. Platserna för Site Specifiks väljs ut av arrangören och dessa är platser 

representerar på något sätt Karlstad och Värmland. Det kan t ex vara pergolan vid 

Värmlands museum och Ferlinstatyn vid Stora torget. Danskonstnärerna får då i 

uppgift att förhålla sig till platsen och skapa något som är platsspecifikt. 

Workshoparna innebär helt enkelt att dansarna i festivalen håller klasser med 

olika teman, dit dansintresserade bjuds in att delta. I mångt och mycket har dessa 

fyllts av elever vid de olika dansutbildningarna som finns i länet. 2013 vad det en 

tydlig strategi att skräddarsy workshops för just denna målgrupp. Men tanken är 

också att dansarna själva ska kunna ta klasser när det finns luckor i schemat under 

festivaldagarna. Föreläsningarna belyser olika aspekter av dansen som konstart, 

exempel på ämnen är dansfilm och anatomi för dansare.  

Under åren har olika personer varit ansvariga projektledare för festivalen. Vi har i 

vår studie intervjuat Ulrika Lassing och Johnny Berger och föremål för studien 

har varit 2013 års festival. I 2013 års upplaga var Ulrika projektledare och Johnny 

projektadministratör. Ulrika är annars koordinator för dansavdelningen med 

administration och marknadsföring som inriktning. Johnny arbetar med att 

administrera dansprojekt på avdelningen och har också hand om ekonomin kring 

dessa. Båda har varit med i de tidigare festivalerna (Ulrika från 2007 och Johnny 

från 2004). Festivalen har utvecklats under åren och 2013 fick den en tydligare 

projektorganisation. Personerna som ansvarat för festivalen har tidigare varit 

tvungna att göra sina vanliga arbetsuppgifter under planeringsfasen, vilket har 

inneburit en tung arbetsbelastning eftersom festivalen kräver mycket arbete. Inför 

en eventuell festival 2016, har personer frigjorts för att enbart arbeta med 

festivalen, vilket ses som ett stort lyft, påpekar Ulrika i intervjun. En annan 

förändring 2013 var att Ulrika som projektledare fick fria händer att i samråd med 

medarbetarna, ansvara för festivalens format. Förutom projektledare har festivalen 

också alltid haft en konstnärlig ledare med kompetens inom dansområdet, som 

ansvarat för att välja ut deltagare. Dessa har varit olika år från år. 

  

STATION- AiR for groups 
 
Projektet STATION air (artist in residence) for groups genomfördes i Kil under en 

sommarmånad 2013. Begreppet artist in residence innebär att man bjuder in 

konstnärer att arbeta på en specifik geografisk plats under en begränsad tid. 

Projektet uppkom ur ett tidigare samarbete mellan Anna Åberg (då kulturstrateg i 

Kils kommun), och konstnären Anna Lidberg. Året innan 2012 hade projektet 

”Tomma rum” ägt rum i Kil. Det projektet var betydligt mer omfattande avseende 

tid och volym i skillnad med förutsättningarna för projektet ”STATION”. I 

projektet ”Tomma Rum” bjöds 108 konstnärer in för att arbeta i och fylla Kils 

gamla slakterilokaler med utställningsmaterial och konstnärliga kreationer. 

Lidberg säger i vår intervju att ”Tomma Rum” utgick från att satsa stort och brett 

med möjlighet för en stor publik. Projektet var öppet så att vem som helst kunde 

delta och identifiera sig som konstnär. Det innebar att både professionella och 
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amatör konstnärer deltog och samverkade. Under projektets genomförande hölls 

en rad öppna visningar för allmänheten.  

”STATION” blev en uppföljning och fortsättning av det tidigare konceptet, där 

även samarbetet mellan Åberg och Lidberg fortgick. Projektets utformning och 

karaktär fick ett medvetet komprimerat och mer tillspetsat utförande i kontrast till 

det tidigare Tomma Rum. Lidberg påpekar i vår intervju att det var av intresse att 

denna gång lyfta den professionella konstnärens roll och rättigheter. I samråd med 

Anna Lidberg sattes en grupp av fyra professionella konstnärer samman. Ett av 

projektets förhållningssätt var att lyfta fram ett genusperspektiv. Det gjordes 

genom ett tidigt beslut under förarbetet att de medverkande konstnärerna skulle 

vara kvinnor. Anna Lidberg var själv en av de konstnärer vilka deltog i projektet. 

Ytterligare en förutsättning för projektet var att det skulle bestå av experimentell 

konst, som till exempel videokonst och installationer. Det för att lyfta och om 

möjligt bringa förståelse för dessa konstuttryck i Kils offentlighet.  

I samarbete med Kilsbostäder fick projektet låna ett hus på Storgatan i Kil där 

konstnärerna inhystes och spenderade en månad tillsammans. Under den månad 

projektet pågick hade man 4 stycken tillfällen med öppet hus. Vid de tillfällena 

bjöds allmänheten in att ta del av konstverken och föra dialog kring dem. Lidberg 

säger i vår intervju att det öppnade upp för längre och mer ingående samtal mellan 

publik och konstnärer. Under arbetsveckorna gjordes flera spontana besök av 

Kilsbor till konstnärerna. 

  

4.3 Respondenterna 

Projektet “Typ tjej typ kille typ”: 
 
Anna Ehnsiö, skådespelare. Konstnärlig ledare sedan 1991 för den professionella 

fria teatergruppen Totalteatern. Totalteatern är verksam i Arvika. 

 

Projektet “Abundance”: 
 
Ulrika Lassing, koordinator för avdelningen Dans (Kulturcentrum), Region 

Värmland.  

Johnny Berger, projektadministratör för avdelningen Dans (Kulturcentrum), 

Region Värmland 

 

Projektet “STATION- AiR for groups”:  
 
Anna Åberg, numera konstchef på Landstinget i Värmland. Tidigare var hon 

Kulturstrateg i Kils Kommun.  

Anna Lidberg, konstnär, utbildad bland annat på Konstfack. Bördig från 

Värmland men numera verksam i Stockholm. 
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Region Värmland: 
 
Ulf Nordström, kulturchef på Region Värmland 

 

4.4 Presentation av intervjuerna 

I intervjuerna har utgångspunkten varit följande fyra områden: projektets mål, 

projektets effekter- (långsiktiga och kortsiktiga), utvärdering/uppföljning av 

projektet, samt projektets förhållande till Region Värmlands kulturpolitiska 

kriterier. Frågorna har formulerats utifrån analysmodellen och med syfte att ge 

perspektiv på vilka sidor som eventuellt upplevts lyckade i projektet. (För att se 

utformningen av frågorna se Intervjuguide bilaga 1). 

 

Projektets mål 
 

Målsättningen för projektet “Typ tjej typ kille typ” berör den djupare frågan om 

varför man håller på med ett konstnärligt utövande, menar Anna Ehnsiö. Det 

handlar om att beröra, påverka och förändra världen lite till det bättre. Projektet 

har en tydlig frågeställning kring kön och könsroller och Anna tycker att hon nått 

upp till målsättningen att beröra. Barnen och ungdomarna ställer mycket frågor 

och har mycket funderingar efter föreställningen. Den väcker känslor. Målet är att 

skapa diskussion och möjlighet för pedagoger att fortsätta ett samtal i 

klassrummen. Utifrån detta perspektiv kan projektet ses som lyckat. 

Föreställningen har sålts flitigt och hittills spelats ett fyrtiotal gånger inom 

Värmland och ska även spelas i ett stort antal utanför länet. Frågeställningen som 

pjäsen tar upp har väckt ett engagemang, både hos barn och ungdomar såväl som 

lärare. Eftersom publiken gett en sådant positivt gensvar anser Anna att det är 

lyckat: “det är väldigt såhär varmt i hjärtat att vara ute och spela”. 

Ett tydligt mål med ”Abundance” 2013 var att det skulle vara en festival för alla. 

Därför gjorde man det stora tältet på Stora Torget i Karlstad till festivalens 

kärnpunkt. Där spelades de flesta föreställningarna. Festivalen skulle vara 

tillgänglig för alla, vilket också uppnåddes genom att hänsyn togs i schemat till 

när flest människor skulle kunna ha möjlighet att se föreställningar, dvs. på 

lunchen och efter arbetet. Allt var också gratis, vilket ses som en viktig del i att 

resultatet blev lyckat enligt både Johnny och Ulrika.  Målet var att inkludera, att 

människor skulle känna att de kunde gå in och sätta sig och titta även om de inte 

förstod. Tältets öppna form bjöd in till att bara gå in och sätta sig en stund och 

sedan gå, vilket inte är det vanliga med scenkonst. Där förväntas publiken sitta 

kvar tills föreställningen är färdig. Ulrika Lassing säger: “Jag upplevde att vi 

nådde väldigt många människor som annars inte nås av dans” 

Ett annat mål var att deltagarna i festivalen skulle få en bra upplevelse. Att det 

skulle bli ett utbyte mellan konstnärerna. Det gjorde att man satsade på att 

deltagarna bodde på ett och samma ställe, berättar Ulrika och Johnny. Då fanns 

möjlighet till att skapa nya konstellationer och samtala vid frukosten. “Vi jobbade 

efter det goda värdskapet… och det lyckades vi med”, menar Johnny. Deltagarna 

skulle direkt sugas in i festivalen, arrangörerna hämtade de direkt vid ankomst till 

Karstad, vilket gjorde att det blev en välkomnande atmosfär. I och med att 
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schemat byggdes utifrån att inga programpunkter skulle krocka, kunde deltagarna 

också se varandras föreställningar och gå på workshops. På Workshoparna 

skapades ytterligare möjligheter för nätverkande då deltagarna mötte studenter vid 

olika dansutbildningar i länet. Ulrika berättar också att de ville visa och 

marknadsföra Värmland för gästerna och därför anordnades en avslutningsfest på 

sliperiet i Borgvik. Efter en gemensam måltid och ett besök på den fantastiska 

glas-utställningen, hade de ett dansjam där man fick dansa ur sig det sista. Det 

bidrog också till att projektet blev lyckat för deltagarna och arrangörerna. Ulrika:  

“Ja, det var helt sjukt, det var så jäkla bra! Man kände verkligen 

att energin bara fortsatte istället för att man bara kraschade när det 

var klart… man avslutade på topp… nu kände jag bara: shit! vad 

gör vi nästa gång?”  

I intervjuerna med Anna Lidberg och Anna Åberg, framkom det att ett av målen 

med projektet ”STATION” var att göra något intressant i Kils kommun. Det 

tidigare konstprojektet “Tomma Rum” hade fått uppmärksamhet i media och det 

fanns ett intresse för mer kultur på orten. Utifrån Anna Åbergs perspektiv blev 

projektet lyckat i detta avseende. Projektet lyckades sätta Kil på konstkartan och 

återigen syntes kommunen mycket i media. Detta bidrar till bygdens självkänsla, 

menar Anna Lidberg. Att projektet blir en “snackis” i och utanför kommunen.  

Ett annat mål var att lyfta kulturarbetarens villkor, att göra ett projekt som såg till 

att sätta konstnärens arbete i fokus. Att konstnärerna skulle få vara på en plats och 

verkligen få tid att arbeta utan att det ställdes andra krav, lyfter Anna Lidberg 

fram. I det perspektivet finns också aspekten att de skulle få en rimlig lön för det 

arbete de utförde. Projektet hade ett tydligt fokus på att lyfta fram konstnärer som 

yrkesgrupp. Anna Åberg: 

“Man skulle kunna säga att det här projektet hade tankar kring att 

vara nån slags rättvisemärkt projekt ur konstnärers aspekt. Att 

man inte som konstnär förväntas komma till en plats där man får 

fullt med förväntningar på sig och kanske inte får den skälig 

ersättning man egentligen har rätt till.”  

Även detta mål uppnåddes, budgeten tillät att ge konstnärerna arvode för 

vistelsen, något som också blev uppmärksammat. Ett tredje mål var att ge plats för 

en smalare konstgenre. Anna Lidberg, både delaktig konstnär och projektledare, 

valde ut vilka konstnärer som skulle ingå. Inriktningen blev experimentell konst 

(videokonst och performance). Projektet stod därmed för nånting som inte redan 

fanns representerat i länet, menar Anna Åberg. Det gav rum för det 

experimentella.  

 

Projektets effekter – långsiktiga, kortsiktiga 
 
Vid frågan om vilka effekter som synts säger Anna Ehnsiö att projektet “Typ tjej 

typ kille typ” effekter är svåra att utläsa då de släpps fria efter föreställningarna är 

slut. Ehnsiö hoppas att det skapar en öppning för de lärare som deltar att tala om 

HBTQ-frågor i sina respektive klasser. Ehnsiö beskriver det som en frizon där 

barnen efteråt kan i trygghet tala och fråga fritt om sådant de undrar över efter att 

ha sett föreställningen. Det finns en mening i att författa föreställningen med 
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målgruppen då det skapar en närhet. I den meningen berättar Ehnsiö att hon 

upplever ett lyckat resultat. De kortsiktiga effekterna av projektet tydliggörs i 

mötet med publiken och de reaktioner vilka däri uppenbaras. Vad som sedan 

händer lämnar Ehnsiö öppet. En väg då de ekonomiska effekterna övergår till ett 

lyckat resultat vilar också i nödvändigheten av kreativa lösningar i brist på 

ekonomi, berättar Ehnsiö. “Vi vet att det ser ut såhär men vi är kvar för vi brinner 

för det”. Ehnsiö menar att det givetvis finns en önskan om en skälig lön och att 

rent politiskt är något det strävas efter. En effekt av förändringarna i det 

kulturpolitiska landskapet de sista 10 åren, är en tydlig övergång från att arbeta 

med verksamhetsbidrag till att ha gått mer åt att arbeta i projekt. Som liten teater 

är kravet för överlevnad att fortlöpande söka projektfinansiering och hoppas på 

det bästa. 

Johnny Berger och Ulrika Lassing beskriver båda att effekter för projektet 

”Abundance” återkommer till skapandet av en “snackis”, både internationellt och 

regionalt. “När ska ni ha Abundance?” är en fråga Johnny beskriver sig stöta på 

ofta i internationella danssammanhang. En effekt är önskan efter mer, att finna 

tillbaks till gemenskapen från de deltagande dansgrupperna. Ulrika berättar också 

att projektet har tagit tillvara på tidigare erfarenheter av projektet för att nå det 

lyckade genomförandet 2013. Tydliga effekter kom av att ha förtydligat och 

arbetat med projektbeskrivningen. En del av förarbetet som underlättade var 

införandet av digitala ansökningar och en egen hemsida, berättar Ulrika. Johnny 

talar också för skillnaden från att behöva gå igenom varje ansökan för hand med 

tillhörande ansöknings-dvd, till att med det digitala systemet underlätta det 

administrativa arbetet. En effekt som tydligt framkommit under projektets livstid 

är att det vid varje genomförande blir fler ansökningar från dansgrupper 

utomlands. Ulrika tror att de sociala medierna spelar in i spridningen, men också 

att samhörigheten och nätverkandet som skapas på plats tillför att projektet blir en 

“snackis” mellan dansgrupper och dansnätverk. “De som har vart här har ju sagt 

att vi har aldrig vart på en så bra festival, vi har aldrig fått ett sånt bra 

bemötande” berättar Ulrika. Också Johnny talar för att tillgängligheten och 

samhörigheten är lyckade resultat av projektet. “Jag tror att mycket yngre, 

föräldrar med barn strömmar igenom” säger Johnny. En effekt som syntes under 

genomförandet 2013 var placeringen av huvudscenen vid Stora Torget. Scenen 

var placerad i ett stort öppet tält. Festivalen var också gratis så människor fick 

komma och gå som de ville. Både Johnny och Ulrika menar att det gav en mycket 

tydlig effekt, vilken underlättade att festivalen blev lyckad. Under genomförandet 

2013 blev också lokala matförsäljare involverade i projektet och sålde mat på 

torget, något Ulrika påvisar fick en positiv näringslivseffekt. 

Projektet “STATION” har fått effekter av att väcka intresse för Kils kommun som 

kulturplats, säger Anna Åberg och Anna Lidberg. Lidberg beskriver en långsiktig 

effekt vara de deltagande konstnärernas önskan om att återvända. “De fick ett 

intresse för bygden och för Kil och talar väldigt varmt om människorna där” säger 

Lidberg. Det medför likaså att Kil tagit plats i konstnärernas eget konstutövande 

menar Lidberg, och att en effekt är att den medvetenheten medförts in i 

exempelvis Stockholms konstscen där de är aktiva. Att projektet fick en sådan 

medial uppmärksamhet gjorde också att det i efterhand skapat en form av 

folkbildning, berättar Åberg. Under projektet “Tomma Rum” vilket genomfördes 

innan “STATION” hade Kilsborna och de lokala företagen involverats i 

genomförandeprocessen. Effekten av det följde med in i Stations-projektet så att 
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lokalbefolkningen var intresserade och nyfikna. Projektet har medfört att Kil satts 

på konstkartan, menar Åberg och att det på lång sikt gör kommunen mer attraktiv 

för inflyttning. Lidberg säger också att dialogen som fördes mellan besökare och 

konstnärer skapade en effekt vilket fick de deltagande att känna sig glada att vara 

där. Konstnärerna åkte därifrån med nyfunnen motivation och det skapades 

kontakt med människor som finns kvar i konstnärernas nätverk efteråt, berättar 

Lidberg, vilket gjort att projektet upplevts ha blivit lyckat. I efterhand planeras 

likaså en återträff mellan konstnärerna för en gemensam utställning på Värmlands 

museum under hösten 2015.        

 

Utvärdering – uppföljning 
 
Det Anna Ehnsiö tar med sig från det här projektet är en arbetsform. I researchen 

inför skapandet av föreställningen gjordes ett antal workshop med elever ute på 

skolor i Arvika kommun. Anna har ställt frågor till barnen, det har förts ett samtal 

och sedan har de fått göra olika roller eller improvisationer. Barnen blir på ett sätt 

medförfattare och det har gjort att materialet har testats på den målgrupp man 

tänkt. Anna:  

“En del barn har ju sagt det, det passade så himla bra... jag tror till 

och med att något barn har sagt det “det var rätt målgrupp” jätte 

lillgammalt! Men det är så det känns, det här är till dom.”  

Arbetssättet fungerade väl och Anna berättar att hon tycker det är ett vinnande 

koncept. 

”Abundance” som festival har funnits var tredje år sedan 2004. Festivalen har 

växt år från år och man har dragit lärdomar från de föregående vid planeringen. 

Framför allt tog man med sig från 2010 in i 2013 års festival att format behövde 

förändras. Antalet deltagare skulle dras ner till ett maximum på 50 st och även 

programpunkterna behövde bli färre. En annan lärdom var att det var viktigt att 

inga programpunkter krockade. Erfarenheten var att man hade sett att när det 

krockade, så kunde resultatet bli att en föreställning eller föreläsning inte hade 

någon publik. Vilket blev en dålig upplevelse för den deltagaren. När det gäller 

utvärdering så görs en enkät bland deltagarna. Förutom den görs en intern 

utvärdering, berättar Ulrika, som mer är en berättelse.  Men det gjordes också 

samlade intryck från publiken. Ulrika: “Sen får man ju försöka snappa upp röster 

under tiden från publiken. Det får ju bli nån slags under-tiden-utvärdering.” Ulrika 

menar att det tar de med sig till nästa festival att förbättra den publika 

utvärderingen. Kanske kan publiken få gå in och skriva på nåt forum eller 

stickformulär med 5 snabba frågor att fylla i under tiden man tittar på dansen. 

Ulrika berättar också att de behöver bli bättre på att göra projektbeskrivningen, så 

att festivalen kan leva vidare trots att de som varit med om att forma den inte 

kanske arbetar kvar.  

I ”STATION” tog man med sig den goda erfarenheten från ”Tomma Rum” av att 

skapa en kulturhändelse i Kils kommun. Det som man ändrade på var formatet. I 

”Tomma Rum” var det 108 stycken konstnärer som inhystes under en hel 

sommar. Alla var inte heller professionella konstnärer, berättar Anna Åberg. Nu 

ville man med ”STATION” begränsa både i tid och antal konstnärer, samt bjuda 

in endast professionella konstnärer. Resultatet blev 4 konstnärer under en månad. 
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Både Åberg och Lidberg hoppas att det kommer att leda till fler framtida 

konstprojekt. Anna Åberg: “Det var ju verkligen min förhoppning… för Kils 

kommun hade ju ett guldläge att fortsätta med konstprojekt. “  

Rent konstnärligt för Lidbergs del har projektet helt klart haft betydelse för andra 

senare konstprojekt: “det följer med in i andra instanser”. Exempelvis kommer de 

fyra konstnärerna ha en utställning på Värmlands museum i höst, som helt klart 

tar avstamp i ”STATION”. 

  

Förhållande till Region Värmlands kulturpolitiska kriterier 
 
Anna Ehnsiö berättar att en av förutsättningarna från kulturpolitiskt håll för att få 

verksamhetsbidrag, vore för de fria teatergrupperna att gå samman och göra större 

projekt. Anna tror inte det kommer ske. Däremot berättar Anna att hon anser 

ansökningsblanketterna för projektbidrag vara välutformade och att hon inte 

upplever några problem med att formulera projekten utifrån dess riktlinjer.  

“Jag tycker överlag att de kulturpolitiska målen, om det är från region eller 

kulturråd så är de bra” menar Anna. Det finns inga svårigheter i att precisera hur 

projektet skall bemöta riktlinjerna om män och kvinnor, jämställdhetsmål, barn 

och ungdomar eller nyskapande.  

Både Johnny Berger och Ulrika Lassing tycker projektet ”Abundance” fungerar 

väl med de kulturpolitiska riktlinjerna. Johnny berättar att alla projekt de 

genomför stäms av efter Region Värmlands kulturplan och att ”Abundance” 

framförallt plockar upp kravet av internationellt fokus. “Vi ska vara i framkant” 

säger Ulrika. Hon syftar på att det inte finns många festivaler likt ”Abundance” 

och därför går det hand i hand med målen för nyskapande. Det finns ett 

kulturpolitiskt värde i att hålla ”Abundance” i livet. Ulrika menar dock att det kan 

fokuseras mycket på att försöka mäta tillväxten, medan fokus kanske borde vila i 

att se de långsiktiga effekterna och satsa på att hålla projekt levande. “Man måste 

se på andra värden än det som är mätbart” säger Ulrika.  

Projektet “STATION” har hela tiden arbetat nära med de kulturpolitiska 

riktlinjerna, menar Anna Åberg och Anna Lidberg. Projektet syftade till att skapa 

attraktiva kulturella element vilka kunde locka till inflyttning, berättar Åberg. Det 

går i linje med kommunens och regionens kulturpolitiska riktlinjer. Kultur behövs 

för att stärka andra områden inom kommunen. “Tappar vi inflyttningen så 

kommer vi inte få in nån skatt för att hemtjänst ska bli bättre heller” tar Åberg 

upp som exempel. “Det följer tydligt med in i andra instanser” säger Lidberg, 

vilket är en del av det bildningssyfte de kulturpolitiska riktlinjerna önskar nå. Det 

är dock nödvändigt att förenkla och göra syftet med projekt tydliga, så de 

kulturpolitiska faktorerna ser trovärdigheten i dem, menar Åberg. Lidberg talar 

också för att i projektet “STATION” var det viktigt att starkt belysa 

kulturutövarens rättigheter och sätta de i förhållande till kulturpolitisk önskan om 

professionell kulturverksamhet. En skälig lön med goda rättigheter.  

Region Värmland definierar inte vad ett kulturprojekt är, berättar Ulf Nordström. I 

stället kan man säga att den som söker får göra definitionen i sin 

projektbeskrivning. Ett av prioriteringskriterierna för bidragsgivningen är att 

projektet ska bidra till regional tillväxt och stärka regionens attraktivitet. Däremot 
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bedömer inte Region Värmland varje projekt för sig, för att se om ett specifikt 

projekt har nått upp till de målen. Kulturen har den effekten och det hänvisas till 

tillgänglig forskning som påvisar kulturens viktiga betydelse för besöksnäringen 

och i formandet av bilden av ett landskap. Värmland har ett gott rykte som 

kulturlän. Enligt den rapport som Region Värmland nyligen gjort, når de 40-45 

projekt som beviljas bidrag ett publiksnitt på 66 000 personer. Ulf: “Så det är ju 

många som får ta del av mer kultur, liksom det är odiskutabelt i alla fall. “ 

Själva bedömningsprocessen går till så att en grupp på fyra personer på Region 

Värmland (inklusive Ulf) träffas inför varje ansökningsperiod fem gånger per år. 

När ett projekt bedöms vara rimligt i genomförande (att det inte är 

underfinansierat t.ex.) och väl får bidrag, lämnas det över utan vidare granskning 

från Region Värmlands sida. Naturligtvis ska det skrivas en redovisning av 

projektet när det väl är genomfört, men Region Värmland går inte in och rotar i de 

enskilda projekten. Så det ligger inte på Region Värmlands bord att avgöra om det 

är lyckat eller inte. De gör en bedömning utifrån de kriterier som finns, om 

budgeten är rimlig och om aktörerna är trovärdiga. Ofta söker samma aktörer och 

då finns det en erfarenhet av vad de levererar. Bedömningsgruppen hämtar också 

expertkunskap inom kulturcentrum, och ibland även utanför Region Värmland, 

för att kunna göra en värdering av ansökningarna. Utifrån detta resonemang kan 

man kanske göra bedömningen att projektet är lyckat för att bidraget är beviljat 

och blir av. Ulf:  

“Ja att det finns förutsättningar. Att de har tillräckligt mycket 

pengar. Att de som gör det förefaller ha kompetensen. Ja det är 

väl mycket det som spelar in. Att det känns som de har tänkt rätt”.   
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5. Analys 

 

Vad är synen på ett lyckat kulturprojekt? 
 
Analysmodellen från Al-Tmeemy et al.(2011) som uppsatsen använder (se figur 

2), bygger på tidigare forskning inom området. Deras studie kan sägas 

sammanfatta teoribildningen kring synen på lyckat resultat inom 

projektledningsläran. Huvudrubrikerna för modellen är projektledningsframgång 

(koppling till kostnadsramar, tidsramar och kvalitetsmål), produktframgång (nöjd 

kund, uppfyller funktionella krav och tekniska krav) och marknadsframgång 

(intäkter och vinst, marknadsandel, rykte och konkurrensfördel). Dock avser deras 

modell att appliceras på projekt inom byggbranschen. Uppsatsen använder 

modellen för att analysera det empiriska materialet och pröva dess relevans för 

kulturprojekt. De i den här studien undersökta projekten, har samtliga uppfattats 

som lyckade av respondenterna. Men vad är det som de anser vara lyckat? Och 

hur går det lyckade resultatet att härleda till analysmodellen?  

 

5.1 Projektledningsframgång 

Shenhars et als. (1997) studie visar att tiden när utvärderingen av projektets 

resultat görs, har en stor betydelse. De menar att tids- och budgetramarna är något 

som mäts och värderas under genomförandet och direkt efter projektets slut. 

Därefter är inte de av vikt för att mäta huruvida projektet är lyckat eller inte. Detta 

framkommer även i uppsatsens empiri. Tidpunkten för intervjuerna gjordes minst 

ett år efter att projekten genomfördes (undantaget är ”Typ tjej typ kille typ” som 

fortfarande spelas). Respondenterna lägger inte någon stor vikt vid dessa två 

aspekter när de värderar projektresultatet vid tidpunkten för intervjuerna, däremot 

har de en avgörande betydelse för lyckat projekt. 

 

Koppling till kostnadsramarna 
 
I intervjuerna framkommer det inte att projekten är beroende av att 

kostnadsramarna hålls för att nå ett lyckat projektresultat. Däremot är naturligtvis 

budgeten en förutsättning för att kunna genomföra projekten. Region Värmland 

beviljar projektmedel då de bedömer att projektspecifikationen visar på en 

rimlighet i projektets genomförande enligt uppställd budget. När de enskilda 

projekten söker bidrag förutsätts det kunna genomförs efter att bidraget beviljas. 

Därmed är budgeten vid genomförandet redan fastställd och har inte någon 

betydelse för projektresultatet. I ”Abundance” har budgeten skiftat år från år. Den 

har gradvis ökat i takt med att formatet på festivalen har expanderat. En buffert 

fanns 2013 för att hantera oförutsedda kostnader, vilket talar för att kostnaden för 

projektet inte är av avgörande betydelse för lyckat resultat. Till projektet ”Typ tjej 

typ kille typ” fick man inte ihop den summa som egentligen skulle behövts, för att 

kunna ge alla inblandade medarbetare en skälig lön. Projektet valdes att 

genomföras ändå. Anna Ehnsiö kommenterar svårigheten med att kunna få rimligt 

betalt för att arbeta med kultur. Så ur denna synvinkel kan inte projektet anses 
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vara lyckat. I ”STATION” däremot styr rättviseperspektivet budgeten. 

Konstnärerna ska få en skälig ersättning för arbetet. Projektet finansierades enligt 

den planen och kan därmed anses lyckat ur kostnadsperspektivet. 

 

Koppling till tidsramarna 
 
I empirin framkommer att tidsramarna är av så avgörande art att den är självklar 

för lyckat resultat. Att ”Abundance” ska genomföras inom den tidsram som är 

planerad är inte förhandlingsbart. Deltagare kommer till festivalen för uppträda 

och scener hyrs, det går inte att ändra på. Likadant är det med ”STATION”: 

Projektet planerade att genomföras under en sommarmånad och arrangemang av 

bland annat lokaler var beroende av att projektet blev av vid rätt tidpunkt. För 

teaterprojektet ”Typ tjej typ kille typ” gäller samma premisser. Är det premiär så 

är det oåterkalleligen premiär, och då ska föreställningen vara färdig. I det här 

fallet är förutsättningarna för kulturprojekten starkt knutna till vad som gäller 

generellt för evenemangsprojekt. Det är nödvändigt att genomförandet blir exakt 

när det är tänkt, för att projektet ska anses vara lyckat. Därmed går inte Lechs 

(2013) resonemang om att ett projekt kan anses vara lyckat även om tidsramen 

inte hålls, att applicera på kulturprojekt. 

 

Koppling till kvalitetsmål 
 
När det gäller projektens kvalitetsmål (d.v.s. att projektet levererar det som det är 

sagt att det ska leverera) har dessa en avgörande betydelse för respondenterna i 

förhållande till lyckat resultat. Dansfestivalen ”Abundance” hade två 

målsättningar. Dels målet att göra dansen tillgänglig för alla och dels att 

deltagarna i festivalen skulle vara nöjda. När det gäller den första punkten, 

uppnåddes detta genom att huvudscenen för festivalen förlades på torget och att 

festivalen genomsyrades av en tillåtande, öppen och välkomnande atmosfär. Alla 

programpunkter var också gratis. Det bidrog till att människor som normalt inte 

skulle betalt för en dansföreställning, nu kunde ta del av dansen som konstform. 

Enligt enkätundersökning som gjordes bland deltagarna, var dessa mycket nöjda 

med festivalen. Sammanhållningen, bemötandet och möjligheten att bygga 

nätverk bidrog till den erfarenheten. Enligt empirin bedömde respondenterna att 

projektet nådde upp till kvalitetsmålen som satts upp och det bidrar i hög grad till 

att projektet ses som lyckat. 

I ”STATION” var målen att ge de deltagande konstnärerna en skälig lön för 

arbetet och att konstnärerna skulle väljas ut med hänsyn till kön samt att de 

arbetade inom fältet för experimentell konst. Rättviseperspektivet är något som 

var en målsättning som både Anna Åberg och Anna Lidberg var rörande överens 

om, det var en bärande idé för projektet. Att projektet lyckades med 

finansieringen så att detta mål kunde uppnås, ligger direkt till grund för synen på 

projektets resultat. Projektet lyckades också med målsättningen avseende vilka 

konstnärer som skulle ingå. Fyra kvinnor valdes ut med experimentell konst som 

praktik. 

Anna Ehnsiö ville med ”Typ tjej typ kille typ” skapa en föreställning som väckte 

frågor kring genusbegreppet. En konstnärlig vision ligger alltså bakom 
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målsättningen. Föreställningen skulle vara en frizon för barnen, ett tillfälle att 

tänka fritt om HBTQ och genus. Den ville också skapa ett verktyg för lärarna att 

kunna föra diskussionen vidare i klassrummet med barnen och ungdomarna. I 

mötet med de unga och vuxna i publiken har Anna fått respons på att visionen och 

målsättningen lyckats. Föreställningen har lyckats väcka de tankar och 

funderingar som det var avsett. 

Region Värmland har som syfte med bidragsgivning till kulturprojekt att nå upp 

till sitt strategimål Livskvalitet för alla. Om det står det i Värmlandsstrategin 

2014-2020: 

”Kulturen är viktig för Värmland. Vi har ett kulturliv med både 

bredd och spets, som bidrar till social gemenskap, rika 

upplevelser och en positiv bild av Värmland.” (Region Värmland 

2013, s.20) 

Vidare önskar man att kulturen ska kunna bidra till regionens tillväxt. Hur detta 

kan mätas är dock problematiskt. I en rapport från Region Värmland 2015 står 

det: 

”Möjligheterna att bedöma i vilken utsträckning ett enskilt projekt 

bidragit till tillväxt och attraktivitet är små. Tillgänglig forskning 

visar dock att kulturen ger ett viktigt bidrag till besöksnäringen 

och till hur bilden av ett landskap eller en region formas.” 

(Region Värmland 2015, s.12)  

Enligt kulturplanens delområden kan kvalitetsmålen kopplas an till punkterna 

barn och unga, jämställdhet, internationalisering och de professionella 

kulturskaparnas villkor. Enligt det empiriska materialet avser projektet 

“Abundance” satsa mer på barn och unga inför kommande evenemang. Projektet 

har dock försökt öppna upp för barn och barnfamiljer. Ulrika berättar: “Och vi 

hade gjort det barnvänligt genom att när det var barnföreställningar satte vi 

saccosäckar längst fram så fick man va där framme”.  

Likaså projektet “Typ tjej typ kille typ” fokuserar helt på barn och unga som 

målgrupp. Region Värmland skriver i kulturplanen att: “Ur ett samhällsperspektiv 

är det viktigt att unga kan använda och utveckla sin kreativitet och sina kulturella 

uttryckssätt”. (Region Värmland 2012, s.10) 

Målet att unga skall kunna utveckla sin kreativitet kan likaså sättas i samband med 

Anna Enhsiös målsättning för “Typ tjej typ kille typ”. Nämligen att eventuellt 

fungera likt ett första möte mellan barnen och teaterformen som uttryck. Det 

framgår genom de kulturpolitiska dokumenten att barn och unga räknas in som en 

framtidsfaktor för regionens välmående och utveckling.  

Kulturplanen påvisar att barn och unga är ett prioriterat område i Värmlands 

kulturpolitik och att bidragsgivningen skall i högre grad prioritera ansökningar 

vilka erbjuder kultur för, med och av barn och unga.  

Enligt det empiriska materialet har projektet “STATION” medvetet fokuserat på 

jämställdhet och genusperspektiv i valet av konstnärer. Likaså har också projektet 

“Typ tjej typ kille typ” valt att beröra ämnen relaterade till jämställdhet, genom 

föreställningens olika frågeställningar om exempelvis HBTQ. Även “Abundance” 

tillför ett jämställdhets perspektiv i valet att öppna upp festivalen för alla. Alla 
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projekten knyter an till målriktningen för jämställdhet i Värmlands kulturplan. I 

kulturplanen skrivs: “Ett jämställt kulturliv bidrar till kvalitet och mångfald 

genom att fler erfarenheter och berättelser presenteras.” (Region Värmland 2012, 

s.11) 

Det empiriska materialet visar att projekten nått lyckat resultat i sina olika 

profiler. Det genom att väcka reaktioner, tankar och frågeställningar. Om 

insatserna i Värmlands kulturplan skrivs:  

“De konkreta insatserna kan handla om att regionalt och lokalt 

arbeta med ett tydligare jämställdhetsperspektiv inom områden 

som utställningsverksamhet, publikarbete, uppsökande 

verksamhet…” (Region Värmland 2012, s.12)    

Enligt det empiriska materialet framstår det att en större målriktning i projektet 

“Abundance” har varit det internationella perspektivet. Det genom nära samarbete 

med internationella deltagare.  

Det knyter an till Region Värmlands målsättning att skapa och öppna upp till 

gränsöverskridande samarbete och möten. I kulturplanen skrivs: “Det regionala 

utvecklingsprogrammet betonar vikten av att Värmland blir en öppnare region 

som tar plats på den internationella arenan.” (Region Värmland 2012, s.14)  

Kulturplanen betonar också under punkten internationalisering att perspektivet 

tillför att utveckla de kulturella verksamheterna i regionen och det konstnärliga 

uttrycket. Det är också av intresse för marknadsföringen av Värmland som 

varumärke. I kulturplanen beskrivs fortsatta insatser bland annat genom: 

“Regionen Värmland ska verka för att det värmländska 

deltagandet stärks i internationella nätverk och organisationer som 

syftar till att skapa förutsättningar för ett ökat internationellt 

kulturutbyte och samarbete.” (Region Värmland 2012, s.14)    

Enligt det empiriska materialet presenteras att projektet “STATION” har utgått 

från ett tydligt perspektiv till de professionella konstnärernas rättighet till skälig 

lön. Också i empirin rörande “Typ tjej typ kille typ” talar Anna Ehnsiö om önskan 

av bättre förutsättningar för kunna avlöna de anställda kulturutövarna. Anna 

säger: “Man lever väldigt fattigt rent ekonomiskt men rikt känslomässigt.” 

I förhållande till målsättningen rörande de professionella kulturskaparnas villkor i 

Värmlands kulturplan skrivs:  

“Kulturlivet och samhället vinner i styrka genom att 

kulturskaparna får möjligheter att på ett mer aktivt sätt bjudas in 

till samarbeten inom andra delar av samhällslivet.” (Region 

Värmland 2012, s.18)  

Kulturplanen talar också om önskan att göra Värmland till en attraktiv arbetsplats 

för professionella kulturarbetare. En förutsättning projektet “STATION” tydligt 

tar fasta vid för att uppnå ett lyckat projektresultat. Både kulturpolitiken och 

projekten talar om eventuella långsiktiga effekterna i förhållande till kvalitet som 

målsättning. Empirin påvisar att genom att stärka de professionella 

kulturutövarnas förutsättningar förväntas övriga områden inom regionen stärkas. I 

kulturplanen skrivs det att: “Att skapa bättre villkor för konstnärligt skapande är 
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en prioriterad uppgift för kulturpolitiken, där statliga, regionala och lokala mål 

möts.” (Region Värmland 2012, s.18) 

Att kvalitetsförsäkra kulturutövarnas rättigheter framstår också i det 

kulturpolitiska dokumentet Värmlandstrategin som ett steg för att uppnå 

målsättningen Livskvalitet för alla. I Värmlandsstrategin beskrivs det följande:  

“För att Värmland ska kunna vara en livskraftig region behöver 

det finnas allt ifrån ett professionellt kulturutbud av hög kvalitet 

till en mångfald av möjligheter till eget skapande” (Region 

Värmland 2013, s.20)    

Baccarini (1999) menar att projektledningsframgången är underordnad 

produktframgången. Empirin talar för att de uppnådda kvalitetsmålen i de 

undersökta kulturprojekten är av stor betydelse för framgången. Likaså talar 

empirin för att tidsramen i projekten inte är förhandlingsbar, därmed är aspekten 

avgörande för framgång. Däremot talar empirin för att kostnadsramarna inte 

tillmäts lika stor betydelse för lyckat resultat. Budgeten i samtliga projekt har varit 

föränderlig och projekten rättar sig efter befintlig och tänkt finansiering.  

 

5.2 Produktframgång 

Morris (2009, Baccarini (1999), Cserháti och Szabó (2013) samt Obijunwa 

(2012), betonar vikten av att ta hänsyn till projektets intressenter i bedömningen 

av framgången. Är dessa nöjda med “produkten”, det vill säga att den lever upp 

till deras förväntningar, kan projektet anses vara lyckat. Enligt Morris (2009) bör 

man ta störst hänsyn till den intressent som finansierar projektet. Projekten i 

uppsatsen finansieras delvis genom bidragsgivning från Region Värmland. I 

empirin framkommer det dock att Region Värmland inte gör bedömningar av 

enskilda projekt för att fastställa huruvida de är lyckade eller inte. Det betonas att 

bedömning görs i förväg för att avgöra huruvida förutsättningarna finns för att 

projektet ska bli bra. Bedömningen görs utifrån projektspecifikationen.   

Vilka de övriga intressenterna är i projekten kan diskuteras, samt i vilken grad 

deras förväntningar uppfyllts. Enligt empirin framkommer att konstnärerna i 

projektet “STATION” är en grupp intressenter. Där kan man lyfta fram att den 

skäliga ersättningen för arbetet och arbetsmiljön som en grundförutsättning för att 

kunna arbeta. Framgången med de två faktorerna gör att dessa intressenters 

intressen tillvaratogs genom projektet. Även Kils kommun kan ses som det 

Cserháti och Szabó (2013) benämner som lokal intressent. Anna Åberg framhåller 

att de genom projektet ville göra något bra för Kils kommun och att de lyckades 

med det dels genom att projektet förekom i media och i att kommuninnevånarnas 

självförtroende stärktes. Många var stolta över att kulturprojektet fanns i 

kommunen.  

Deltagarna i “Abundance” kan också räknas som intressenter i sammanhanget. 

Det som Cserháti och Szabó (2013) benämner som nationella intressenter. 

Projektledningen hade en tydlig målsättning i att deltagarnas upplevelse skulle bli 

positiv. Tidigare festivaler hade fokuserat för mycket på publikens upplevelser 

och 2013 ville man även ta in deltagarnas perspektiv. Ulrika berättar: 
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“Man kanske jobbade väldigt mycket ur publikperspektiv. De ska 

få uppleva hur mycket som helst... och så tänkte man kanske inte 

på deltagarna. Och det var vi väldigt måna om att göra nu. Hur 

ska de få en upplevelse när de kommer?” 

Enligt både Ulrika och Johnny menar att deltagarna blev väldigt nöjda och ur den 

aspekten lyckades projektet tillfredsställa intressenternas förväntningar. 

I viss mån kan även lärarna som tar del av “Typ tjej typ kille typ” också utgöra en 

intressentgrupp. De får ett underlag för diskussion av HBTQ- och genusfrågor. I 

intervjun framkommer att Anna fått positiv respons från lärarna i samband med 

föreställningarna. 

 

Nöjd Kund 
 
Första punkten inom produktframgång är nöjd kund. Vem är kunden i ett 

kulturprojekt? Det som direkt kommer upp är mottagaren av kulturprodukten, 

nämligen publiken. Den här studien har inte haft för avsikt att undersöka hur 

publiken tagit emot projekten. Svårt blir också att möta det som White och 

Fortune (2002) i sin studie menar är det viktigaste kriteriet för framgång; att 

projektet uppnår kundens förväntningar. Om detta ska kunna mätas behövs 

intervjuer göras med publik innan den tar del av kulturprojektet, för att sedan göra 

uppföljande intervjuer efteråt. I så fall skulle man kunna avläsa huruvida projektet 

nått framgång. Frågan om publikens förväntningar får lämnas som en diskussion i 

en annan studie.  

Däremot hänvisar respondenterna till de spontana reaktioner de fått i mötet med 

kulturmottagarna. I utvärderingarna av ”Abundance 2013” framkommer både 

positiva och negativa reaktioner från publiken. Dessa framkom i samtal som 

festivalfunktionärerna haft med människor som tagit del av olika programpunkter. 

Inför framtida festivaler har man för avsikt att göra fler publika utvärderingar, 

vilket indikerar att det är en viktig aspekt. Eftersom workshoparna också var en 

del av festivalen kan deltagarna på dessa också utgöra en kund. Ulrika berättar att 

workshoparna var ”smetfulla” och att de dansstuderande som utgjorde det största 

klientelet, i huvudsak visat uppskattning. 

I projektet ”Typ tjej typ kille typ” värderas också publikreaktionerna som 

övervägande positiva. Detta framkommer i och med att Anna fick de reaktioner på 

föreställningen som hon önskat. För ”STATION” är det svårare att göra denna 

bedömning, mottagarna i viss mån är konstnärerna själva. Empirin påvisar att 

konstnärerna var nöjda med sin vistelse. Detta föranleder frågan om nöjdhet hos 

kund också kan inbegripa kulturutövarnas perspektiv. I så fall skulle även 

deltagarna i ”Abundance” kunna sägas vara kunder, och deras grad av nöjdhet kan 

då också inverka på lyckat resultat. Vid de tillfällen som projektet ”STATION” 

hade öppet hus för att visa sin verksamhet, samt de spontanbesök som skedde i 

huset på Stationsgatan i Kil, mötte dock konstnärerna vad man skulle kunna kalla 

en publik. Syftet med projektet var dock inte att nå en stor publik, utan att ge plats 

för konstnärligt arbete. Men i dessa möten uppstod en dialog, ett samtal kring 

konst, som av deltagarna uppfattats som värdefull. Det uppstod kontakter med 

människor som kunna tagits vidare i fortsatt konstnärlig praktik. Ur även detta 

perspektiv kan projektet ses som lyckat.  
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Uppfyller funktionella krav 
 
Enligt modellen som AL-Tmeemy tagit fram finns också kriteriet hur väl projektet 

uppfyller funktionella krav. Enligt det empiriska materialet för kulturprojektet 

”STATION” utgörs det funktionella kravet av användbarheten av arbetsmiljön för 

konstnärerna. Lokalerna och omgivningen har gett en god möjlighet för 

konstnärerna att producera och utföra sitt konstnärliga arbete. Även 

tillgängligheten till arbetsmaterial har varit god. Likaså talar empirin för en 

funktionalitet i projektets förminskade format från förgående år, då 108 deltagare 

involverades i projektet ”Tysta Rum” till de fyra konstnärer som involverades i 

”STATION”. 

Det funktionella kravet för kulturprojektet ”Abundance” återfinns genom empirin 

i de förändrade förutsättningarna för genomförande. Alltså i själva formatet på 

festivalen. Förändringar vilka framtagits genom erfarenhet från tidigare 

evenemang återfinns i begränsningen av antalet deltagare till ett 50-tal, samt 

begränsningen av färre föreställningar och föreläsningar. Likaså en annan 

formation av festivalens schema uppfyller det funktionella kravet då eventuella 

överlappningar mellan föreställningar och föreläsningar elimineras. 

Det funktionella kravet i kulturprojektet Typ tjej typ kille typ återfinns också i 

föreställningens format. Funktionen utgörs här av att föreställningen är anpassad 

till att kunna var ute på turné, med enkelt hanterad rekvisita för en skådespelare 

plus eventuellt en tekniker.  

 

Uppfyller tekniska krav 
 
I jämförelse med Al-Tweemys et als. Analysmodell, framstår det att den 

insamlade empirin inte uppfyller de tekniska krav modellen betraktar. De tekniska 

kraven för lyckat resultat i modellen förhåller sig till tekniska företeelser i 

byggnationsprojekt. I det avseendet blir det svårt utifrån empirin att likställa 

kulturprojekt med en typ av produkt. Kulturprojekt som produkt kan däremot säga 

sig utgöras av någon form av konstnärlig kvalitet. Den konstnärliga kvaliteten 

som tekniskt krav är inte något de empiriskt granskade projekten använder för att 

uppnå lyckat resultat. Däremot framkommer det i det empiriska materialet från 

Region Värmland, att de gör en värdering av huruvida ett kulturprojekt uppnår de 

tekniska kraven för konstnärlig kvalitet i processen innan projektet godkänns 

bidrag. Region Värmland skriver i Kulturplanen följande: 

”Det är viktigt med en levande diskussion om kvalitetsbegreppets 

innehåll, värde och föränderlighet. Vad som är hög konstnärlig 

kvalitet måste vara föremål för öppna bedömningar som vilar på 

sakkunskap och erfarenhet.” (Region Värmland 2012, s.7)   
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5.3 Marknadsframgång 

Intäkter och vinst 
 
Cserháti och Szabó (2013) pekar på intäkter som ett primärt mål för 

evenemangsprojekt att nå upp till för lyckat resultat. I kulturprojekt finns inte den 

koppling till lyckat resultat, efter vad som framkommit i intervjuerna. Inte heller 

finns det i de undersökta projekten sponsorer att ta hänsyn till. Enligt empirin 

rörande kulturprojektet ”Abundance” togs det vid tidigare genomförda evenemang 

ut en inträdesavgift. Inträdesavgiften visade sig medföra att projektet inte 

lyckades nå satta målförutsättningen och inte heller lyckat projektresultat. 

Målförutsättningen för projektet var tillgängligheten för alla. Empirin visar att 

inför evenemanget 2013 avsades inträdesavgiften och ”Abundance” blev en 

gratisfestival. Projektet upplevde således att målförutsättningen och lyckat 

projektresultat nåddes. Enligt empirin har intäkterna i sig ej varit avgörande för 

projektresultatet och evenemanget har själva avsatt en buffert för eventuella 

övriga kostnader. 

I empirin för kulturprojektet ”STATION” har inga intäkter eller vinster gjorts, 

eftersom det inte varit ett publik arrangemang på det sättet.  Således har det inte 

haft någon inverkan på projektresultatet. 

I empirin för ”Typ tjej typ kille typ” framgår att intäkter inkommit genom sålda 

föreställningar. Delar av de intäkterna har gått till lön för medverkande i 

produktionen. Det framgår dock i empirin att intäkterna i sig ej utgör en faktor för 

att uppnå ett lyckat projektresultat. Dessutom påpekar Anna att hon inte kunnat ge 

en skälig lön för arbetet, så någon vinst är det inte fråga om. Hon önskar att 

projektet skulle fått mer pengar: “… vi hade kunnat ge oss själva mer lön… det är 

på gränsen hela tiden och så får man trolla med knäna.” 

 

Marknadsandel 
 
Enligt empirin för ”Abundance” utgör marknadsandelen för evenemanget en 

önskan om att söka nå ut till alla, en så bred publik som möjligt och inte enbart till 

redan dansintresserade. Evenemanget lyfter fram tillgängligheten som viktigt och 

empirin påvisar att det målet har stärkts genom dels, det gratis inträdet och 

placeringen av huvudscenen på Stora torget i Karlstad. Genom att göra dessa val 

har marknadsandelen uppnåtts och lett till ett lyckat projektresultat. 

I empirin för ”STATION” framkommer att marknadsandelen för projektet utgörs 

av önskan att vilja bringa mer kunskap och intresse för experimentell konst. Det 

till en ny målgrupp och till invånare i Kils kommun. Enligt empirin har det gjorts 

genom att ha ett öppet hus med ett nära möte med publiken, vari samtalet 

konstnärer och publik emellan har tillfört att projektresultatet uppnåtts. 

I empirin för ”Typ tjej typ kille typ” utgörs marknadsandelen av önskan att låta 

barn och unga möta konstuttrycket teater i trygg miljö. Projektet syftar också till 

att nå ut med föreställningens budskap till målgrupperna. Empirin påvisar att 

marknadsandelens önskan uppnåtts och att det har medfört till ett lyckat 

projektresultat. 
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Rykte 
 
I empirin framkommer det att för Region Värmland är detta ett av de viktigaste 

kriterierna för framgång. Regionen arbetar på att bygga Värmland som varumärke 

och Värmland som kulturlän. Kulturen sammantaget i länet anses bidra till att 

stärka varumärket Värmland. 

Även för en del av de projekt vi undersökt är den geografiska aspekten av rykte av 

vikt för lyckat resultat. ”STATION” hade som målsättning att sätta Kils kommun 

på konstkartan. I och med att projektet blev en ”snackis” bland medborgarna i 

kommunen samt blev mycket omnämnt i media, kan projektet även anses lyckat 

utifrån detta perspektiv. Anna Åberg menar att projektet möjliggjorde något bra 

för kommunen, i det avseendet att det händer något intressant där. Något som i 

förlängningen kan locka kreativa människor till platsen. 

Det framkommer i empirin att ”Abundance” har ett gott rykte i den internationella 

dansvärlden. Dansverksamma skriver till arrangörerna och undrar när nästa 

festival ska bli. Den bidrar också till att sätta Karlstad på danskartan i Sverige. Att 

skapa något som inte finns någon annanstans i Sverige. På så vis kan lyckat 

resultat avläsas. 

När det gäller ”Typ tjej typ kille typ” ger projektet indirekt Totalteatern ett gott 

rykte som professionell teater. Detta bidrar till att teatern kan få fortsatta medel 

för att bedriva sin verksamhet. Region Värmland påpekar att det spelar in i deras 

bedömning av bidragsgivning hur väl en aktör har levererat tidigare. 

Enligt empirin rörande projektet “STATION” framgår det att genom projektets 

lyckade resultat har Kil och Värmland vunnit rykte som god kulturplats. Lidberg 

berättar om konstnärerna samtal efter projektet: 

“Det samtalet förs också in i Stockholms konstscen via de här 

människorna som varit här och i det nationella, i någon 

förlängning, så har man med perspektivet Värmland…” 

Lidberg talar också om att de deltagande konstnärerna blivit en form av 

ambassadörer för Värmland, och för vidare den positiva upplevelsen. I förhållande 

till Värmlandstrategin kopplar det an till arbetet gentemot målet “Livskvalitet för 

alla” och knyter an till två specifika punkter.  

 “Vara en aktiv region som syns och som profilerar sig på ett sätt som 

skapar engagemang.” 

 “Sprida goda berättelser om Värmland.” (Region Värmland 2013, s.22) 

 

Konkurrensfördel 
 
Enligt det empiriska materialet utgör ej konkurrensfördelen någon betydelse för 

lyckat projektresultat. Det finns dock en konkurrens mellan de projekt som får 

bidrag från Region Värmland, med avseende på summan som tilldelas. Däremot 

framgår det i det empiriska materialet från Region Värmland, att majoriteten av de 
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inkomna ansökningarna blir beviljade bidrag, då ansökningarna kräver en 

välformulerad projektspecifikation från start.  

Konkurrensfördelen blir dock tydligare i det empiriska materialet från Region 

Värmlands perspektiv, där de kulturprojekt vilka finansieras kan medföra att 

regionen och Varumärket Värmland stärks i förhållande till andra regioner i 

Sverige. 

Obiajunwa (2012) menar att många av ett projekts effekter kan utvärderas först 

långt efter att det avslutats. Empirin ger exempel på att detta stämmer med de 

undersökta kulturprojekten. “Abundance” har fått ett gott rykte som internationell 

dansfestival och blivit något som efterfrågas. När blir nästa festival? undrar 

många på de sociala medierna. När det gäller “STATION” har projektet resulterat 

i att arbetet därifrån fortlever i nya projekt. Konstnärerna har fortsatt sitt 

samarbete. “Typ tjej typ kille typ” kan en effekt sägas vara att föreställningen fått 

ett gott rykte och efterfrågas nu även i andra delar av Sverige. Den blir fortsatt 

såld och fortsätter att spelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49 

6. Diskussion 

  

6.1 Diskussion om förändringar 

Efter att ha gått igenom och analyserat empirin med perspektiv av både 

kulturpolitik och projektledning, finner vi en gemensam nämnare hos 

kulturprojekten. En faktor vilken knyter an kulturprojektens genomförande och 

väger tungt i att nå lyckat resultat är dimensionen av folkbildning. Vi tycker oss 

kunna se flera olika aspekter av bildning som avgörande delar i den empiri vi tagit 

del av.  

I projektet ”STATION” återfinns syftet att bidra till kunskapande både i 

målsättningen för projektet, men likaså i de eventuella långsiktiga effekter 

projektet önskar nå. Projektet syftade till att sprida kunskap om experimentell 

konst. Både Lindberg och Åberg talar också om att den dialog som uppstod 

mellan publiken och konstnärerna medförde ett kunskapsutbyte som sträcker sig 

utanför projektets tidsgräns. Exempelvis berättar Lidberg att mötena med 

människor under projektet ”STATION” fått en långvarig effekt. En av kvinnorna 

blev en gemensam bekant för flera av konstnärerna och besöktes likaså utanför 

projektet. Även Kilsborna vilka deltog i projektet ”Tomma Rum” var intresserade 

att få veta mer om den experimentella konst projektet ”STATION” innehöll. 

Lidberg menar att exempelvis mötet med kvinnan gav erfarenheter till 

konstnärerna utanför projektet som annars inte skulle ha existerat och att flera 

andra projekt har börjat gro bland konstnärerna. Där en koppling till Värmland 

existerar vilken startade genom mötena och kunskapsutbytet under ”STATION”.  

Likaså återfinns genom empirin ett övergripande kunskapsmål hos projektet ”Typ 

tjej typ kille typ”. Det blir mycket tydligt genom att projektets målsättning är att 

söka skapa ett diskussionsunderlag för lärarna att ta med in i klassrummen. 

Barnen ges likaså en frizon vari de kan samtala och diskutera kring sina 

funderingar fritt, en process som öppnar upp för kunskapsförmedlande och 

bildning. Anna Ehnsiö berättar att hon själv är nyfiken på de frågor hon tar upp 

genom föreställningen och söker hela tiden lära sig mer. Utbytet med barnen, 

ungdomarna och lärarna är en del i den processen. Anna berättar att: ”Det är lite 

som att forska, man vill ta reda på mer.” 

Genom empirin förefaller det också troligt att bildningsperspektivet av projektet 

får mer långtgående effekter. Anna själv följer inte upp de frågeformulär lärarna 

tar med sig, men hon kan redan i frågestunderna efter föreställningarna se att 

barnen börjar tänka väldigt mycket. Anna menar att: ”Det är så olika, för en del 

kan det betyda att de pratar om något som hänt, en del börjar reflektera och för 

den tredje kan det bli att den blir scenograf senare.” 

Det kan skapa tankar vilka med tid leder till en folkbildning. Att väcka intresset 

för det kulturella och konstformerna är en betydande faktor i kulturprojektformen. 

I projektet ”Typ tjej typ kille typ” är meningen att skapa kunskapsbildning om 

teater. Det handlar inte bara om att underhålla eller sälja, det handlar lika mycket 

om att väcka känslan och nyfikenheten att vilja veta mer. Viljan att gå på teater i 

framtiden igen.   
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I empirin vad gäller projektet ”Abundance” är bildningssyftet också markant, då i 

formen av att tillåta alla ha möjligheten att ta del av dansen som uttrycksform. Att 

öppna upp för dialogen i mötet med dansen och aktivt arbeta för att publiken skall 

reflektera över dans är något både Johnny Berger och Ulrika Lassing talar om. Det 

behöver dock inte betyda att publiken måste ha en åsikt eller bygga en åsikt om 

dansen. Det kan räcka med att en förställning väcker en känsla eller en 

frågeställning som gör att individen funderar vidare. Det handlar också om att 

möjliggöra för att flera olika konstnärliga uttryck kommer till tals och får en plats 

i det offentliga rummet. Likaså inkluderas föreläsningar och informationsbord 

under projektets genomförande som stärker bildningssyftet. Det är ju dock inte 

enbart publiken som får bildning i mötet med dansen, utan det är också deltagarna 

i mötet med varandra. Dansare från hela världen som skapar nätverk och byter 

kulturella kunskaper och erfarenheter med varandra. Det skapar en långvarig 

bildningsprocess som empirin visar fortgår långt efter projektet slutförts. Johnny 

berättar att: ”Det blev jättemånga kontakter mellan dansgrupperna.” 

Det genomgående bildningsperspektivet knyter slutligen an till en av 

målsättningarna i Region Värmlands kulturplan rörande kulturen i Värmland. I 

kulturplanen står det att:  

”Att uppleva och utöva kultur är de två ben som folkbildningens 

kulturella verksamhet står på. Genom att fånga upp initiativ och 

stödja och uppmuntra människor med kulturella intressen spelar 

folkbildningen en viktig roll för att bredda intresset och 

engagemanget för kultur i olika former. Folkbildningen bidrar till 

att göra kulturen tillgänglig på fler platser och skapar möjligheter 

till delaktighet, gemenskap, eget skapande och personlig 

utveckling.” (Region Värmland 2012, s.52)   

Den folkbildningsprocess som kulturprojekt genererar kan därmed skapa 

förutsättningar för ny publik. Det kan vara människor som aldrig har mött 

exempelvis teater, dans eller experimentell konst. De möten kulturprojekten 

skapar kan ge upphov till ett vidare intresse för konstformen och bidra till att 

individer söker sig vidare till andra kulturuttryck, därmed formas en plattform för 

ny publik. I förhållande till Värmlands kulturpolitik medför det ett mervärde då 

det skapar livskvalitet för människan och regionen.  

Ett annat perspektiv som studien också visar är den kulturpolitiska uppfattningen 

från Regionalt håll rörande lyckat resultat. Genom det empiriska materialet från 

Region Värmland kan det tolkas som att kulturprojekt kan anses vara lyckade 

enbart på grund av att de genomförs. Armlängdsprincipen förespråkar att när en 

projektansökan blivit godkänd och får anslag släpps uppföljningen av projektet 

fram tills utvärderingen. Enligt kulturpolitiken bedöms projektet då uppnå 

regionens målsättningar och kan anses ha förutsättningar att lyckas.  

 

6.2 Slutsatser 

Genom studien har vi kunnat konstatera att kulturprojekt skiljer sig från andra 

typer av projekt. Det finns inte någon entydig definition av begreppet utan 

projekten varierar i innehåll och utformning. Studien ger också perspektiv på hur 

ett lyckat resultat inom kulturprojekt kan se ut. Utifrån Al-Tmeemys et als. (2011) 
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modell ser vi dock förändringar i åtskilliga av de kriterier som ställs upp, i 

förhållande till kulturprojekten i studiens empiri. För att modellen ska bli 

kompatibel med kulturprojektets förutsättningar tror vi att den behöver 

modifieras. Vi föreslår en omarbetad modell för framgång i kulturprojekt enligt 

följande kriterier: Projektledningsframgång (uppfyller tidsramarna, uppfyller 

kostnadsramarna), Produktframgång (uppfyller kvalitetsmål, uppfyller 

funktionella krav, konstnärlig kvalitet samt inverkan på kulturprocessens parter 

som i sin tur är uppdelad i publika reaktioner och nöjd kulturutövare), 

Marknadsframgång (buffert och kontinuitet, spridning, rykte och folkbildning). 

 

Projektledningsframgång: 
 
Projektledningsframgångens del i analysmodellen utgår från en traditionell 

förankring i projekttriangels tre hörn, vilka i sin tur skapar kvalitet inom ett 

projekt. Liksom Shenhar et al.  (1997) finner vi genom studien att det finns 

anledning att bryta loss kvalitetsmålen och istället koppla samman detta med 

produktframgången. Tids- och kostnadsramarna har betydelse för planering och 

genomförande, medan kvalitetsmålen kan ses ge effekter på längre sikt. Dessa är 

också starkt sammankopplade med lyckat resultat för själva “produkten”. 

 

Uppfyller tidsramen 
 
Tidsramen inom kulturprojekt utgör den satta tidsomfattning inom vilken 

evenemanget eller projektet skall genomföras. Tidsramen framstår som 

kompromisslös i kulturprojekt eftersom den innefattar flera olika faktorer såsom 

exempelvis biljettförsäljning, premiärdatum och föreställningar. Dessa exempelvis 

hårda faktorer är kompromisslösa och om inte tidsramen hålls så uppnår projektet 

inte ett lyckats resultat. Det framstår dock ovanligt att det ses som ett problem i 

kulturprojekt, eftersom ett grundligt planeringsarbete utmärker majoriteten av de 

kulturprojekt som vi sett närmare på. Sällan når ett kulturprojekt 

genomförandestadiet utan en tydlig tidsram. Såvida inte kulturprojektet bedrivs i 

formen av projektarketypen utvecklingsprojekt, där tidsramen är flödande och 

kontinuerligt uppdateras. 

 

Uppfyller kostnadsramen 
 
Kostnadsramen inom kulturprojekt är den satta budget som projektet har att 

förhålla sig. Budgeten och de ekonomiska resurserna är dock en lösare faktor 

inom kulturprojekt. Ofta finns det goda, om än nödvändiga vägar, till att 

genomföra kulturprojekt även om inte bidragsdelen blir den förväntade. Det 

framstår som sällsynt att ett kulturprojekt inte genomförs, även om man i 

budgeten räknar med 100 000 och uppnådda resurser visar sig bli 50 000. 

Kulturprojekt har en god förmåga att finna kreativa lösningar på sådan 

problematik. Däremot kan vi se att ett kulturprojekt vilket exempelvis förutsatt en 

satt budget på 100000 inte går att genomföra med 0 kapital. I ett sådant läge för 

kostnadsramen uppnås inte lyckat resultat. 
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Det finns inom alla dessa punkter variabler vilka kan uppfattas unika från projekt 

till projekt, men vilka vi ändå finner passa under de två givna punkterna för 

projektledningsframgång. 

 

Produktframgång: 
 

Uppfyller kvalitetsmål  
 
Rubriken innebär de givna resultat projektledaren önskar uppnå. Exempelvis om 

ett kulturprojekt i evenemangsform önskar nå ett resultat av besöksantalet 250 

besökare men istället finner sig endast nå besöksantalet 100 besökare, då kan vi se 

att resultat inte uppnåtts enligt den satta ramen och resultatet är inte lyckat. Det 

kan också vara så att projektet utgörs av en teaterföreställning och målet är att 

sälja ett visst antal föreställningar.  Lyckas projektet uppnå det, når projektet 

därmed framgång inom resultatramen. Däremot är resultatramen öppen för 

förändring under projektets genomförande och således kan tänka resultat utgå 

medan andra oförutsedda resultat uppnås och således leda till lyckat resultat. 

Målen kan också ha mer kvalitativa förutsättningar, som en konstnärlig vision 

eller publik tillgänglighet. 

 

Uppfyller funktionella krav 
 
Funktion som krav förutsätter det erbjudna kulturprojektets innehåll under 

genomförandefasen och att dess delar görs tillgängliga för både publik och 

kulturutövare. Exempelvis kan det vara att ett kulturevenemang med 

programpunkter, genom sin schemaläggning möjliggör för publiken att i största 

mån kunna ta del av majoriteten av programpunkterna. Publiken kan förflytta sig 

från programpunkt till programpunkt, utan att riskera att kulturutövare A inte 

erhåller förväntad publik. Det kan också vara en fråga om lokalens utformning vid 

kulturevenemanget. En konstutställning kan vara beroende av att lokalen gagnar 

de verk som ställs ut. Eller att lokalen möjliggör för publiken att bättre ta del av 

konstformens innehåll. T ex att lokalen vid en konsert ska ge publiken 

möjligheten av få ut maximal upplevelse. Om liknande praktiska krav kan 

uppfyllas genom kulturprojektet, eller kulturevenemangets genomförande, så har 

lyckat resultat uppnåtts.  

 

Konstnärlig kvalitet 
 
I jämförelse med den ursprungliga modellen (Al-Tmeemy et al. 2011), där 

uppfyllda tekniska krav på produkten ger framgång för projektet, har den här 

studien visat på en förändring av innehållet i det kriteriet. Vi föreslår att den 

konstnärliga kvaliteten på produkten kan ersätta de tekniska krav, då det kan vara 

av betydelse för kulturprojektets resultat. Den konstnärliga kvaliteten som krav, 

förutsätter att kulturprojektet uppnår den förväntade standarden av projektets 

innehåll till den grad att det gör både publik och kulturutövare nöjda. Konstnärlig 

kvalitet är dock en individuell värderingsfråga som skiljer sig från projekt till 
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projekt och som varje enskild projektspecifikation bör ta ställning till. Det kan 

också vara en fråga för konstkritiker eller andra referensgrupper att avgöra. Men 

om kulturprojekt som produkt uppnår sina satta krav för konstnärlig kvalitet, så 

kan det var ett incitament för lyckat resultat. Vi har valt att i vår undersökning inte 

gå djupare in på att diskutera de studerade kulturprojektens konstnärliga kvalitet. 

Men ser att denna parameter kan vara viktig för att bedöma om kulturprodukten 

kan anses vara lyckad.  

 

Inverkan på kulturprocessens parter 
 
Punkten nöjd kund har i vår modell ersatts med ”inverkan på kulturprocessens 

parter” och delats in i två delar: publikreaktioner och nöjd kulturutövare. Vi har 

gjort denna indelning för att täcka in de relevanta dimensionerna av vilka som kan 

ses som mottagare av kulturprojekten. Dessa två grupper, är de som tar del av 

eller är en del av kulturprojektet. Vi har valt att inte räkna in den kulturpolitiska 

gruppen som en delpunkt,( i vår studie Region Värmland), eftersom de släpper 

projektet fritt och med en ”armlängds avstånd”, efter det att projektspecifikation 

för sökt bidrag godkänts. Om konstutövaren finner sig nöjd med kulturprojektets 

innehåll, utformning och genomförande, så är det en indikation för lyckat 

projektresultat. I vår undersökning har vi avgränsat oss till att inte titta på 

publikens reaktioner av projekten. Dessa kan vara av både positiv och negativ 

karaktär. Som exempel kan nämnas den konst som utformats på delar av Karlstads 

cykelbanor. Det projektet har väckt vitt skilda reaktioner. En del provoceras av det 

och andra inspireras av det. Båda reaktionerna utgör indikationer för lyckat 

resultat. Publiken behöver därmed inte var nöjd med en kulturupplevelse för att 

projektet ska anses vara lyckat ändå.  

 

Marknadsframgång: 
 

Buffert och kontinuitet 
 
Vi har ersatt intäkter och vinst med ”buffert och kontinuitet”. Det för att den 

eventuella vinsten av intäkterna vid kulturprojekt används in i framtida projekt. 

Om ett kulturprojekt går med vinst så är det positivt, för att det möjliggöra 

framtida projekt och utgör då en faktor för fortsatt lyckat projektresultat. Däremot 

är det långt ifrån alla kulturprojekt som erhåller intäkter eller vinst 

överhuvudtaget. Punkten blir därför individuell för varje enskilt projekt och inte 

avgörande för lyckat projektresultat generellt.  

 

Spridning  
 
Istället för marknadsandel föreslår vi ”spridning” som rubrik. En del i 

marknadsframgången förutsätter den spridning vilken berör målgrupper i 

horisontellt plan, både lokalt, regionalt och internationellt. Det kan också gälla 

olika målgrupper vad gäller ålder, klass, kön och etnicitet. Ju fler målgrupper ett 

kulturprojekt väcker intresse hos och fångar upp, desto större marknadsframgång 
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uppnås. Det finns dock en svårighet i att mäta de effekter som medför ett lyckat 

resultat för den givna punkten, eftersom processen både berörs av kortsiktiga och 

långsiktiga effekter. Men en förutsättning är att nå så stor målgruppspridning som 

möjligt för att säkra ett lyckat resultat. 

 

Rykte  
 
Rykte som punkt för marknadsframgång förutsätter det vardagliga och mediala 

samtal ett kulturprojekt uppnår i sitt genomförande. Det kan exempelvis vara med 

vilket internationellt genomslag projektet får, och kopplar således an till de 

kulturpolitiska föreställningarna om tillgänglighet, livskvalité och 

varumärkessäkring. Ett exempel skulle kunna vara hur ett projekt vilket blir en 

internationell ”snackis” i media och på internet, medför att stärka varumärket 

Värmland enligt Region Värmlands önskemål. Det kan på lång sikt medföra 

effekter såsom inflyttning till regionen och att lokala och regionala näringar 

stärks. Uppnår ett kulturprojekt en brett rykte så kan det således uppfattas ha nått 

ett lyckat resultat. 

 

Folkbildning  
 
Vi har inte sett punkten konkurrensandel som relevant för bedömningen av 

kulturprojekt. Istället visar studien att folkbildning har en avgörande betydelse, 

därför finns den med under rubriken marknadsframgång. Som punkt för 

marknadsframgång förutsätter den kunskapsförmedlande faktorer, vilka ett 

kulturprojekt tillför den mottagna publiken eller de deltagande kulturutövarna. 

Kunskapsbidraget kan vara genom nätverkande, det mänskliga mötet, mötet med 

nya konstformer eller att andra ämnesområden lyfts genom kulturprojektets 

genomförande. Det handlar också om att utbilda människor till att utgöra en 

publik. Att få människor som inte är vana att t ex gå på teater att möta denna 

konstform och därmed väcka intresse för att fortsätta ta del av den kulturformen. 

Om tydliga trådar kan urskiljas som kopplar an till kunskapsbildning genom 

kulturprojekt, så ger det ett uppnått lyckat resultat.   
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Fig.  3  Förslag på modell för kulturprojekt. (M. G. Fors och K. Svedberg) 

 

Modellen tror vi kan bidra till ökad förståelse för kulturprojektets komplexitet 

genom att visa olika aspekter av kulturprojektets delområden. Dessa aspekter är 

bidragande till att uppnå ett lyckat projektresultat, enligt vår studie. Genom att 

väcka förståelse för kulturprojektets komplexitet kan arbetsprocessen 

effektiviseras, konkretiseras och få en tydligare struktur och därmed bli mer 

hanterbar. Med bredare insikt i projektarbetsformen hos dem vilka arbetar med 

kulturprojekt, hoppas vi att modellen kan ge hjälp till planering, genomförande 

och uppföljning. Modellen kan också användas för att hitta delar att fokusera på 

inom det individuella kulturprojektet.  
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6.3 Forskningsförslag 

Inför vidare forskning har vi noterat två områden vilka vi vill rekommendera.  

Det första är att praktiskt nyttja modellen i praktiken och i större sammanhang för 

att testa dess kompabilitet med kulturprojekt. Det behövs kvantitativa studier för 

att se hur modellen fungerar och de skulle behöva genomföras vid andra regioner 

nationellt. Det skulle likaså vara intressant att se modellen användas i 

kulturprojekt utomlands för att jämföra svenska förhållanden med internationella. 

Om modellen genom kvantitativa studier kan anses vara applicerbar på 

kulturprojekt, skulle det kunna leda till att kulturutövare och kulturproducenter 

kan ta hänsyn till dessa kriterier för att planera för ett framgångsrikt projekt. 

Det andra behovet vi ser är en studie som fokuserar på den publika faktorn inom 

kulturprojekt. Det för att de publika reaktionerna har betydelse för lyckat resultat i 

kulturprojekt. Vårt förslag för en sådan studie är enkätundersökning förankrad till 

valda kulturprojekt. En enkät innan publiken upplevt projektet och en enkät efteråt 

för att belysa och undersöka hur de publika reaktionerna spelar in och framställer 

lyckat resultat. En sådan undersökning skulle kunna leda till en ökad förståelse för 

hur den som tar emot projektet uppfattar och upplever det. Detta skulle i sin tur 

kunna ge både kulturutövare och kulturproducenter insikt i huruvida deras projekt 

nått de förväntade målsättningarna ur ett publikt perspektiv. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

1. Beskriv projektet 

Är det fortgående eller finns det ett slutdatum? 

Skapar projektet något nytt? 

Har det gjorts liknande satsningar förut? 

Vilken omfattning har projektet? 

Vilka parter finns med i processen? Har man samarbetat med andra? 

 

2. Projektets mål 

Vilka mål har projektet haft? 

Konstnärligt? Publikt? (få ny publik?) Bildningssyfte? Kulturpolitiskt? 

Finansiellt? Ur konkurrensperspektiv?  

Har målen uppnåtts? 

Tycker ni att projektet är lyckat? Varför då?  Hur vet man om det är lyckat? Vem 

avgör det? Hur gjordes den bedömningen? Vad var eventuellt inte lyckat? Varför? 

 

3. Projekts effekter – långsiktiga, kortsiktiga 

Vilka effekter finns inom projektets tidsramar?  

Vilka finns på lång sikt? Vad har projektet medfört?  

 

4. Utvärdering – uppföljning 

Hur görs utvärdering/uppföljning? 

Har det gjorts en publik utvärdering? Har målgruppen ändrats? 

 

Vad tar ni med in i framtida projektet? Vad tar ni inte med? 

 

5. Förhållande till Region Värmlands kulturpolitiska kriterier 

Hur ser projektets mål ut i förhållande till RV kriterier?
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