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Mission (Im)possible? 
- reviewing the ability of accounting to articulate the value 

creation in publicly funded organizations.  

Abstract 

The thesis attempts to recognize the role of accounting, and its ability to articulate value creation, in 

the public sector. The study is carried out by two case studies, in publicly funded theaters. The main 

aim is increased understanding of the accounting’s role in organizations where the core goals are non-

financial, or even non-measureable. An additional aim is, to suggest an approach to non-measureable 

values in accounting and management accounting.  

At first, the two case studies are presented: Stockholms Stadsteater and Västerbottensteatern. 

The case theaters are represented in the study by an analysis of performed conversation interviews and 

observations. In the analysis the author considers relevant literature and theoretical models in the 

research areas of accounting, management accounting and arts management. 

The thesis implies that the role of accounting is multi-facetted. The role of accounting can be 

explained as two tasks, an internal and an external task, which both occur in a tangible and an abstract 

dimension. The two dimensions of the two tasks makes four characters of the accounting.  

The study upholds problems in recognizing value creation by only taking one of these 

characters into account. In order to articulate the value creation, the author suggests that all of the 

recognized characters of accounting are to be considered, as the value created only can be recognized 

in the in-between of these characters.  

 

Key words: Value Creation, Quality, Non-Financials, Non-measures, Management by Contract, Arts 

Management, Cultural Economics, Story-telling. 



 

   

(O)möjligt uppdrag? 
- om redovisningen som synliggörare av värdeskapande i 

verksamhet med offentligt uppdrag.  

Sammanfattning 

Uppsatsen gör en genomgripande kvalitativ analys av redovisningens roll i institutionsteatern, i två 

fallstudier, med fokus på synliggörande av värdeskapande. Syftet är att öka förståelse för 

redovisningens funktion vid styrning av verksamheter med icke-finansiella mål. Ytterligare en 

ambition med uppsatsen är att föreslå ett förhållningssätt till icke-mätbara värden i redovisning och 

styrning.  

Inledningsvis presenteras de två analysobjekten som valts för fallstudier; Stockholms stadsteater 

och Västerbottensteatern. Genom samtalsintervjuer och observationer gör författaren närläsningar av 

analysobjekten som sedan relateras till utvald litteratur, praktiker och modeller av relevans för studien. 

Här förs resonemang kring de båda analysobjekten utifrån rådande teori inom redovisning, styrning 

och arts management.  

Studien antyder att redovisningens roll i teatern är mångfacetterad; den fyller en inre och en 

yttre funktion, i en konkret respektive abstrakt dimension. Studien indikerar också att icke-mätbara 

värden inte synliggörs om redovisningen endast belyses ur ett perspektiv. Avslutningsvis föreslår 

författaren att redovisningen har potential att kunna synliggöra institutionsteaterns substantiella 

värdeskapande, om alla delar av redovisningen betraktas som indikatorer för spelare i en samverkande 

process.  

 

Nyckelord: Värdeskapande, Kvalitet, Icke-finansiella värden, Icke-mätbara värden, Kontraktstyrning, 

Arts Management, Kulturekonomi, Story-telling. 
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Begreppsutredning 

Avantgarde – Benämning på den konst som uppfattas som den för tillfället mest nyskapande. 

CVM  - Contingent Valuation Model. Verktyg för mätning av totalt upplevt värde av offentlig vara. 

Icke-mätbart värde – går inte att kvantifiera, det vill säga: går inte koppla till ett värde eller tal som 

kan rangordnas på någon form av skala. Värden kan också vara icke-mätbara av anledningen att de 

inte har identifierats. 

Icke-finansiellt värde – värde som inte kan kopplas till ett direkt motsvarande värde i pengar.  

Institutionsteater – Teaterverksamhet som drivs i offentlig regi, med offentligt uppdrag och 

huvudsakligen finansierad med offentliga medel. 

NPO – Not-for-profit organizations. Samlingsbegrepp för organisationer som drivs utan vinstsyfte. 

Innefattar till exempel miljö- och hjälporganisationer. 

Premiär – Inom teatern skiljer man mellan premiär, nypremiär och urpremiär. En premiär innebär att 

en pjäs repeteras in, scenografi byggs upp och uppsättningen spelas för första gången. 

Teateruppsättning som redan tidigare spelats på teatern kallas nypremiär, vilket oftast inte innebär lika 

mycket arbete. Urpremiär innebär att pjäsen inte tidigare spelats på någon teater.  

SST – Stockholms Stadsteater. Förkortning använd i denna uppsats. 

Teaterchef – är teaterns högsta beslutsfattare och också konstnärlig ledare i verksamheten. Det finns 

ett fåtal undantag från detta, där ledarskapet är delat mellan en konstnärlig ledare och en administrativ. 

Båda studerade teatrar har endast en teaterchef som också bär titeln verkställande direktör, VD. 

Teatern – Med teatern avses i texten inte någon specifik organisation utan teaterverksamhet i mer 

allmän beteckning, således i vissa fall något generaliserat. När det i texten hänvisas till studieobjekten 

används förkortningarna VBT och SST. 

VBT – Västerbottensteatern. Förkortning använd i denna uppsats. 

Årsverken – Motsvarar medelantalet heltidsanställda under ett år. I teaterverksamhet engageras ofta 

frilansande personal och projektanställda. All personal som engagerats i organisationen under ett år 

räknas in i detta tal.  



 

   

Förord 

Vad jag ämnar med föreliggande uppsats är att väcka uppmärksamhet och ett intresse gällande 

redovisningens roll i verksamheter med mål som är svåra att följa upp. Ambitionen är att bjuda in till 

diskussion kring frågor om icke-mätbara värden och vilken betydelse de har – inte rista sanningar i 

sten. Det är vidare mina egna iakttagelser läsaren kommer att få ta del av och jag hoppas att min 

undersökning kan inspirera till vidare diskussioner i ämnet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

 
I dagens klimat är siffror hårdvaluta, även inom kulturlivet. […] 
Bortsett från en ekonomisk redovisning kräver vi svar på sådant  
som är mätbart (publik, produktioner, geografisk spridning, målgrupp osv).1 

 Michael Theorin 

Citatet ovan är hämtat från en förstudie inför denna uppsats, där ett antal kulturpolitiker, konstnärer 

och teaterekonomer tillfrågades om hur de hanterar konstnärliga och kulturella värden. I relation till 

företagsekonomiska termer kan dessa värden jämförelsevis vara svåra att definiera och identifiera. I de 

konstnärliga verksamheterna som representerades i förstudien, upplevde de tillfrågade att de mest 

väsentliga delarna av verksamheternas värdeskapande var svåra att knyta till ekonomiska termer, samt 

att det över huvud taget var svårt att beskriva dessa värden med hjälp av siffror. Alla värden kan inte 

mätas och anges i siffror, men samtidigt förutsätter ofta traditionella redovisningsprinciper mätbarhet. 

Vad händer då med icke-mätbara värden när det kommer till redovisning? 

Redovisningen är under ständig utveckling. Frågan om hur mindre konkreta värden kan 

redovisas är på intet sätt ny, men fortfarande högst aktuell. Redan i början av 1900-talet fanns 

tankegångar kring immateriella tillgångar, men redovisningsteorier kring detta utvecklades först långt 

senare.2 I takt med senaste decenniers samhällsutveckling, där kunskapsföretagen blivit fler och mer 

betydande, har också uppmärksamhet inom forskningen riktats mot nya begrepp (till exempel 

intellektuellt kapital, socialt kapital och icke-finansiella värden) i försök att anpassa redovisningen till 

nya behov.  

I privata företag kan oftast finansiella vinstmått fungera som måttstock för verksamhetens 

resultat. Inom offentlig ekonomi, däremot, är det inte nödvändigtvis fallet. Offentlig sjukvård, skola 

och kultur har rimligtvis inte ekonomisk vinst som främsta mål. I offentliga verksamheter kan istället 

de övergripande verksamhetsmålen vara av icke-finansiell karaktär, vilket medför att målen kan vara 

svåra att mäta. Med icke-finansiella mål kan det följaktligen också vara komplicerat att utvärdera 

verksamhetens resultat.  

Istället för att tala i termer av resultat, om det är svårt att följa upp, kan det vara lockande att 

istället se till verksamhetens kvalitet. Ett exempel på detta språkbruk är Stockholms stads 

kulturförvaltning, som på sin hemsida informerar potentiella bidragssökande att kulturstöd till 

                                                
1 Detta enligt e-postkorrespondens 28 maj 2009 med Mikael Theorin som är handläggare vid Stockholms stads 
kulturförvaltning.  
2 John F. Tomer (2008) Intangible Capital – Its Contribution to Economic Growth, Well-being and Rationality, 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, s 3. Tomer refererar här särskilt till hur Thorstein Veblen 1919 
konstaterade att det finns två typer av tillgångar: materiella och immateriella. 
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verksamheter fördelas ”[med] kvalitet och mångfald som ledstjärnor”.3 Båda dessa begrepp, kvalitet 

och mångfald, är synnerligen svårdefinierade och kan tolkas på många sätt och redovisning av sådana 

värden torde följaktligen vara nästintill omöjligt.4   

I kulturverksamheter kan det vara svårt att hitta mätbara och relevanta nyckeltal som konkret 

följer upp verksamhetsmålen. Det kan i praktiken betyda att delar av målen inte följs upp. Exempel på 

sådana mål som är svåra att följa upp är som tidigare nämnts kvalitet och mångfald. Samtidigt som 

Stockholms kulturförvaltning menar att kvalitet och mångfald ska ses som ledstjärnor hänvisar de, 

vilket vi ser i det inledande citatet på föregående sida, att endast ”sådant som är mätbart” beaktas när 

Stockholms stad fördelar kulturbidrag.5 Hur redovisar man sådana värden som kvalitet och mångfald?  

1.2 Problemdiskussion  

I det inledande citatet på föregående sida ges exempel på vad som antas vara mätbara nyckeltal, men 

till synes tas ingen hänsyn till några icke-mätbara kvaliteter. Sett ur detta perspektiv, från en 

bidragsgivare som vill veta vart pengarna tar vägen, förefaller det vara logiskt att kräva konkreta svar. 

Sett från kulturutövarens perspektiv så kan det även vara önskvärt att synliggöra de värden som skapas 

(mätbara eller ej) för att motivera fortsatta bidragsanslag. Utövarens kan också ha intresse av att 

jämföra sig med andra kulturutövare. Parternas utgångspunkter i denna relation skiljer sig åt och det 

gör redovisningen i denna typ av organisationer än mer intressant att undersöka.  

En institutionsteater är ett exempel på en offentlig kulturverksamhet som kan ha flera olika 

slags målsättningar eller syften, både på kort och på lång sikt. Det kan röra sig om vilken målgrupp 

verksamheten ska inrikta sig mot och vilken typ av pjäser som skall spelas, likaväl som 

budgetrelaterade mål. Skillnaderna i karaktär mellan olika mål kan göra det komplicerat att styra, 

redovisa och följa upp verksamheten. Medan det i många företag och organisationer i den privata 

sektorn kanske förekommer något enstaka icke-finansiellt värde bland övergripande mål och visioner, 

så är institutionsteaterns mest väsentliga verksamhetsmål av icke-finansiell karaktär. Vad gäller en 

institutionsteater är inte det huvudsakliga målet att gå med så liten förlust som möjligt – att kosta så 

lite som möjligt – utan att utgå från uppdragets formuleringar av verksamhetens syfte. Syftet med en 

teater kan vara att producera scenisk konst av hög kvalitet, riktad till, och uppskattad av, en bred 

publik.6 Det kan således röra sig om såväl mätbara som icke-mätbara faktorer av både finansiell och 

icke-finansiell karaktär. Teaterns output eller outcome, det vill säga vilka värden verksamheten 

egentligen producerar, kan därmed vara svårt att mäta och redovisa. 

                                                
3 Stockholms stads Kulturförvaltning,  
http://kultur.stockholm.se/, [kontrollerad 2009-09-07]. 
4 Begreppen kvalitet och mångfald kommer inte att utredas i uppsatsen, då en definition av begreppen inte är 
intressant eller relevant. Intresset här föreligger i att definitionen i sig är problematisk. 
5 Stockholms stads Kulturförvaltning,  
http://kultur.stockholm.se/, [kontrollerad 2009-09-07]. 
6 Se exempel på formuleringar av ägardirektiv i bilaga 1 ”Stockholms Stadsteaters ägardirektiv”, samt bilaga 2 
”Västerbottensteaterns ägardirektiv”. 
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Teaterns redovisning gentemot sin ägare kan vara en kommunikationskanal för uppföljning av 

teaterns uppdrag. Finansiell redovisning och de ekonomiska ramarna går utan vidare att följa upp, men 

ägare och bidragsgivare vill rimligtvis även veta om verksamheten gör ändamålsenlig nytta samt att 

bidragen används på ett effektivt sätt. Kommunikationen mellan teatern och dess ägare blir 

komplicerad eftersom nyttan och effektiviteten är svåra att mäta; de är över huvud taget svåra att 

definiera. Emellertid ligger det antagligen även i teaterns intresse att visa hur de gör nytta (så att de 

kan få fler bidrag), varför en utökad redovisning av icke-finansiella värden sannolikt ligger i båda 

parters intresse.  

Redovisning av icke-finansiella och icke-mätbara värden är problematisk. När det i 

institutionsteatern dessutom kan finnas svårigheter med att synliggöra verksamhetens värdeskapande, 

ter sig redovisningen här än mer komplicerad. Hur institutionsteaterns redovisning utformas, vad den 

består av och vilken funktion den fyller, är vad som ämnar undersökas. 

1.2.1 Frågeformulering 
Följande frågeställningar tjänar som utgångspunkt för undersökningen: 

• Vilken funktion har redovisningen i offentlig teaterverksamhet med icke-finansiella mål? 

• Hur kan icke-finansiella och icke-mätbara värden synliggöras genom redovisningen i offentlig 

teaterverksamhet? 

1.2.2 Syfte  
Syftet är att öka förståelse för redovisningens funktion vid styrning av verksamheter med icke-

finansiella mål. En vidare ambition är att, med undersökningen som stöd, kunna föreslå ett 

förhållningssätt till icke-mätbara värden som kan öka redovisningens relevans för styrning och 

uppföljning.  

1.2.3 Målgrupp  
Lärdomar från institutionsteaterns hantering av svårhanterliga värden kan vara till nytta även inom 

andra verksamhetsområden än konstnärliga. Uppsatsens ambition att inspirera till diskussion kring 

redovisning av icke-mätbara värden gäller inom kultursektorn såväl som andra områden. Även om 

problematiken med icke-mätbara värden kanske är mer påtaglig inom den offentliga sektorn och 

frivilligorganisationer, så finns fenomenet också i den privata sektorn. Målgruppen kan dock 

rimligtvis begränsas till att huvudsakligen vara teoretiker, praktiker och beslutsfattare inom offentlig 

ekonomi – och då särskilt inom kulturområdet.  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie i redovisning inom offentlig sektor har avgränsats till att undersöka redovisningen i två 

fallstudier i institutionsteater, det vill säga teater med offentligt uppdrag från ägare inom offentlig 
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sektor. Ämnet har vidare koncentrerats kring relationen mellan teatern och dess ägare, med 

tyngdpunkt på teaterns redovisning till ägarna. Därför representeras ägarna empiriskt endast genom 

dokumentanalys, som en följd av uppsatsens begränsade omfång. Men, för att få en bredare inblick 

och djupare förståelse för relationen mellan teatern och dess ägare kan det i vidare forskning vara 

intressant att också granska ägarnas del närmare. Ledningen inom teatern, det vill säga den praktiska 

styrningen av verksamheten, behandlas endast i den utsträckning som anses nödvändig för att ge en 

överblick av organisationens strukturella uppbyggnad.  

Dessa avgränsningar är avsedda att möjliggöra en djupare studie kring redovisningens 

synliggörande av värdeskapande. Emellertid bör påminnas att det att välja alltid innebär en prioritering 

på bekostnad av vad som inte valts. Ett urval är dock nödvändigt, trots att intressanta synpunkter 

sannolikt går förlorade. 

1.4 Disposition  

Föreliggande uppsats är uppdelad i sju kapitel. Det första öppnar med en bakgrundsbeskrivning av 

ämnesområdet, vilket leder vidare till att ringa in och diskutera problemområde, formulera 

problemfrågeställning samt beskriva uppsatsens syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas efter denna 

dispositionsbeskrivning med en övergripande redogörelse för den litteratur som behandlas i uppsatsens 

analysavsnitt. 

Kapitel två omfattar metodbeskrivning, vilken redogör för uppsatsens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt följt av datainsamlingsmetodik.  

Tredje kapitlet diskuterar uppsatsens empiriska material. Efter en kort faktabakgrund om 

studieobjekten presenteras fallstudierna mer ingående genom analys av de data och iakttagelser som 

framkommit i respektive fallstudie. Kapitlet avslutas med en kort reflekterande diskussion av 

materialet från båda undersökta analysobjekt.   

Uppsatsens teoretiskt grundade analysavsnitt består av tre kapitel. Kapitel fyra hämtar in teori 

inom redovisning och styrning, vilken löpande kopplas till det empiriska materialet och de egna 

iakttagelserna. Kapitel fem utgår på motsvarande sätt från teoretiska resonemang kring konst och 

konstföretag. I kapitel sex knyts analysavsnittet ihop genom att lyfta blicken och analysera 

studiematerialet på tvären, med kapitel fyra och fem som grund. Kapitel sex mynnar avslutningsvis ut 

i uppsatsens slutresonemang.   

I det sjunde och avslutande kapitlet summeras studiens syfte, problemformulering, metod, samt 

ett avslutande slutresonemang kring undersökningens slutsatser.  
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1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska referensramen för uppsatsen är förhållandevis bred, då studieobjekten analyseras ur 

aspekter som kontraktstyrning, konstföretagande, redovisning och icke-finansiell värdering. Här har 

forskningsteori inhämtas från olika fält, vilket i huvudsak rör sig om redovisning, arts management, 

kulturekonomi och ekonomistyrning. Nedan följer en överblick över de forskningsfält som ligger till 

grund för uppsatsens analys, förtydligat genom att forskningen här grupperas till respektive 

forskningsfält. 

Mycket av forskningen inom arts managementfältet syftar till att applicera begrepp och teori om 

konst och konstnärskap på traditionell företagsledning.7 Ett annat angreppssätt inom fältet är att 

omvänt undersöka konst och konstföretag utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv, vilket kan 

angränsa till det kulturekonomiska fältet.8 En internationellt mycket framstående forskare, inom båda 

inriktningar av arts managementfältet, är Pierre Guillet de Monthoux som bland annat skrivit böckerna 

Det sublimas konstnärliga ledning och The Art Firm, vilka tjänar som viktiga utgångspunkter för 

denna uppsats.9 Inom Sverige kan här också lyftas fram ett antal doktorsavhandlingar; Emma 

Stenströms Konstiga företag om företagsledare som konstnärer, Ivar Björkmans Sven Duchamp – 

expert på auraproduktion om paralleller mellan entreprenörskap och konst, samt Jeanette 

Wetterströms Stor opera – små pengar om kungliga operans många ledare genom historien.10  

Många forskare inom arts management-fältet undersöker hur företag och dess ledare kan tolkas 

utifrån paralleller till konst och hur en konstnär arbetar. Här bör påminnas om att det ofta förekommer 

en något romantisk syn på konstnären och dess egenskaper, samt att det på samma sätt finns en bild av 

företagsledaren som snara motsatsen.11 De två rollerna framställs generellt som varandras motsatser 

och detta gäller även när konstföretag analyseras, då både arts managementteoretiker och praktiker 

ofta delar in konstföretagets ledning i två roller; konstnären och konstföretagaren.12  

Bland forskning inom kulturekonomifältet, offentlig ekonomi, kan bland andra nämnas Patricia 

Dewey, Victor A. Ginsburgh, Michael Rushton, Leah A. Hofkin, Garry D. Carnegie & Brian P. West 
                                                
7 Se till exempel: Emma Stenström (2000) Konstiga Företag, Doktorsavhandling, Handelshögskolan i 
Stockholm; Rob Austin & L. Devin (2003) Artful making: what managers need to know about how artists work, 
New Jersey: FT Prentice Hall. 
8 Exempel på detta kan ses i Pierre Guillet de Monthoux (2004) The Art Firm, Chicago: Stanford University 
Press; Luca Zan (2000) ”Accounting for art: an interesting area of research” i: Luca Zan, A. Blackstock, G. 
Cerutti, M. C. Mayer ”Accounting for Art”, Scandinavian Journal of Management, vol. 16, s 335 – 347. 
9 Pierre Guillet de Monthoux (1993) Det sublimas konstnärliga ledning, Göteborg: Nerenius & Santérus Förlag, 
samt Guillet de Monthoux (2004). 
10 Stenström (2000); Ivar Björkman (1998) Sven Duchamp – expert på auraproduktion. Om entreprenörskap, 
visioner, konst och företag, Doktorsavhandling, Stockholm: Stockholms universitet; Jeanette Wetterström 
(2001) Stor opera små pengar – ett operativt företag och dess ledningshistoria, Doktorsavhandling, Stockholm: 
Carlssons Bokförlag. 
11 Se till exempel: Stenström (2000), där Stenström noterar detta och vidare menar att konstnären ofta 
tillskrivs egenskaper som kreativ, irrationell och inte så ansvarstagande, medan företagsledaren anses vara 
rationell och ansvarsfull. 
12 Exempel på detta syns bland annat i: Guillet de Monthoux (1993); Stenström (2000); Elisabeth Lindfors 
(2005) Marknadsföring i konstföretag – en balansakt mellan konstnären och konstföretagaren, Lund: 
Studentlitteratur; Lotta Lekvall & D. Karlsson (2002) Den ofrivillige företagaren, En studie av kultur, ekonomi 
och företagande, Nätverkstan Kultur i Väst; Björkman (1998); och Ayata Binnaz (red.) (2007) Kulturekonomi – 
Konsten att fånga osynliga värden, Lund: Studentlitteratur.  



 

 6 

och Luca Zan. I Deweys artikel ”From Arts Management to Cultural Administration”, konstateras fyra 

paradigmskiften som påverkat kultursektorn, vilket hon menar kräver anpassning av ledare och 

ledarskapet i verksamheter i kultursektorn.13 Carnegie & West undersöker problematik med monetär 

värdering av icke-finansiella värden i museiverksamheter.14 Zan et al. menar att kulturinstitutioner bör 

ha en genomtänkt strategi när de tar in managementretorik från företagsekonomin.15 Ginsburgh 

sammanfattar en rad förekommande argument för offentliga bidrag till kulturverksamheter, samt 

diskuterar olika sätt att utföra understöd.16 Rushton diskuterar konflikter med olika intressen i konst; 

när det offentliga går in och bidrar men påverkar konsten genom att styra vilken konst som får 

bidrag.17 Rushton menar här att ”juryn” som väljer (och direktiven de arbetar utifrån) begränsar 

utrymmet för kontroversiell konst och påverkar följaktligen yttrandefriheten.18 Där Rushton angriper 

”juryn” inriktar sig Hofkin på bidragsgivares inblandning i kulturverksamheter.19 Av nämnda i detta 

stycke har i första hand Zan behandlat teater specifikt, Ginsburgh och Hofkin behandlar större delar av 

kulturfältet, medan Carnegie & West och Dewey undersöker museiverksamhet, samt att Rushton 

inriktar sig mot kontroversiell konst.   

I Danmark presenterade Langsted et al. för några år sedan en modell för utvärdering av 

kulturprojekt, kallad Ønskekvisten, vilken framställs som ett ambitiöst försök att utvärdera konstnärlig 

kvalitet i projekt och verksamheter.20 En annan metod som utvecklats för att greppa svårfångade 

kulturella värden är David Throsbys Contingency Valuation Model (CVM), där både användares och 

icke-användares upplevda värden räknas in.21 Doug Noonan har utvärderat CVMs applicerbarhet i 

olika verksamhetstyper och Trine Bille Hansen har använt modellen vid värdering av teater i 

Danmark.22 

Ytterligare intressant och ämnesrelevant läsning är en bok som heter Kulturekonomi – Konsten 

att fånga osynliga värden, sammanställd av Ayata Binnaz, vilken är en samling artiklar och intervjuer 

                                                
13 Patricia Dewey (2004): ”From Arts Management to Cultural Administration”, International Journal of Arts 
Management, vol. 6:3, s 13-22. 
14 Garry D. Carnegie & B. P. West (2005) ”Making accounting accountable in the public sector”, Critical 
Perspectives on Accounting, vol. 16, s 905-928. 
15 Zan (2000).  
16 Victor A. Ginsburgh (2004) ”Economics of Art and Culture”, i: International Encyclopedia of the Social & 
Behavioral Sciences, s 758-764, Amsterdam: Elsevier Science Ltd. 
17 Michael Rushton (2000) ”Public Funding of Controversial Art”, Journal of Cultural Economics, vol 24:4, s 267-
282. 
18 Ibid. 
19 Leah A. Hofkin (1997) Foundation involvement in the arts: a framework for assessing organization integrity, 
MBA Thesis, San Francisco: Golden Gate University, Arts Administration Program. 
20 Jørn Langsted, K. Hannah; C. R. Larsen. (2005) Ønskekvisten: en håndbog i evaluering af teater, dans og 
musik, Århus: Klim. 
21 David Throsby (2003) ”Determining the Value of Cultural Goods: How Much (or How Little) Does Contingent 
Valuation Tell Us?”, Journal of Cultural Economics, vol. 27, s 275-285. 
22 Trine Bille Hansen (1998) “The Danes Value the Royal Theatre in Copenhagen”, Hume Papers on Public 
Policy, vol. 6:3, s 38-67; Doug Noonan (2002) Contingent Valuation Studies in the Arts and Culture: An 
Annotated Bibliography, Working Paper Series 03.04, Chicago: Chicago University, Harris School of Public Policy 
Studies. 
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av olika aktörer inom kulturekonomi och arts management; bland författarna återfinns bland andra 

Luca Zan, Katja Lindqvist och Ann-Sofi Köping.23  

Utan direkt koppling till konst eller kultur, är också forskning inom redovisning och 

ekonomistyrning av intresse för uppsatsen. Det gäller kanske i synnerhet forskning kring redovisning 

och styrning av icke-finansiella värden. Till exempel har Maria Mårtensson jämfört redovisningens 

utveckling från bokföringens början till den senaste tidens redovisning och finner att försöken med 

redovisning av immateriella tillgångar påminner mycket om redovisningsutvecklingen vid 1700-talets 

början.24 Martin Messner diskuterar var gränsen går för vad som kan, eller bör, innefattas i 

redovisningen.25 Jan Mouritsen har forskat kring intellektuellt kapital och har bland annat skrivit om 

berättande som ett sätt att hantera detta.26  

En internationellt mycket framstående forskare inom redovisning och revision är Michael 

Power, som i sin forskning öppnar upp begreppet redovisning och belyser det ur olika perspektiv.27 

Bland svenska forskare kan här nämnas Bino Catasús, som under de senaste åren publicerat ett antal 

intressanta artiklar vilka utifrån olika perspektiv försöker reda ut redovisningsbegreppet från grunden. 

I artikeln ”In search of accounting absence” undersöker Catasús till exempel begreppet redovisning 

utifrån en analys av vad det inte är.28 I ”More peace for less money[…]” undersöker Catasús & 

Grönlund den svenska försvarsmaktens arbete med målstyrning och hur redovisningen påverkas av 

konkretisering av verksamhetsmål.29  

Vad gäller styrning så har idéer som till exempel Kaplan & Nortons modell Balanced Scorecard 

öppnat upp för att behandla icke-finansiella värden i verksamhetsstyrning.30 Det balanserade styrkortet 

har emellertid kritiserats, av bland andra Johanson et al. och Paranjape et al., för att inte riktigt fungera 

fullt ut.31 När det kommer till styrning inom den offentliga sektorn så kan också Roland Almqvist 

nämnas, som ingående undersökt ämnet i Sverige. Almqvists forskning är särskilt inriktad på 

förändringar relaterade till new public management, såsom konkurrensutsättning och 

                                                
23 Binnaz (2007). 
24 Maria Mårtensson (2009) ”Recounting counting and accounting – From political arithmetic to measuring 
intangibles and back”, Critical Perspectives on Accounting, vol. 20, s 835-846.  
25 Martin Messner (2009) ”The limits of accountability”, Accounting, Organizations and Society, vol. 34, s. 918–
938. 
26 Jan Mouritsen, H. T. Larsen, P. N. D. Bukh (2001) ”Intellectual capital and the ‘capable firm’: narrating, 
visualising, and numbering for managing knowledge”, Accounting, Organizations and Society, vol. 26, s 735-
762. 
27 Se till exempel: Michael Power (2004) ”Counting, control and calculation: reflections on measuring and 
management.” Human relations, 57 (6). S 765-783; Michael Power (1997) The Audit Society – Rituals of 
Verification, Oxford University Press.  
28 Bino Catasús (2008) ”In search of accounting absence”, Critical Perspectives on Accounting, vol. 19:7, s 
1004-1019. 
29 Bino Catasús & A. Grönlund (2005) “More Peace For Less Money: Measurement  
and Accountability in the Swedish Armed Forces”, Financial Accountability & Management, Vol. 21, s 467-484.  
30 Se till exempel: Robert S. Kaplan & D. P. Norton (1992) ”The Balanced Scorecard – Measures that Drive 
performance”, Harvard Business Review, vol. 70, s 71-79. 
31 Ulf Johanson; M. Skoog, A. Backlund, R. Almqvist (2006) ”Balancing dilemmas of the balanced scorecard”, 
Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 19:6, s. 842-857; Bhagyashree Paranjape; M. Rossiter, V. 
Pantano (2006) ”Insights from the Balanced Scorecard Performance Measurement System: Successes, Failures 
and Future – A Review”, Measuring Business Excellence, vol. 10:3, s 4-14. 
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kontraktstyrning.32 Kopplat till styrningen kommer också agentteorin in, vilken Martin Ricketts 

beskriver samt Kathleen M. Eisenhardt sammanställt mycket av forskning kring.33 

Detta är den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsens teoretiska analys. 

Litteraturen som här presenterats är den som funnits intressant och relevant för ämnet. 

                                                
32 Roland Almqvist (2006) New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Malmö: 
Liber. New Public Management är en sammanfattande term för de senaste decenniernas förändringar inom 
styrning av offentlig sektor, framför allt kännetecknad av decentralisering och konkurrensutsättning. 
33 Se till exempel: Martin Ricketts (1987) The Economics of Business Enterprise: New Approaches to the Theory 
of the Firm, Brighton: Wheatsheaf Books; Kathleen M. Eisenhardt (1989) ”Agency Theory: An Assessment and 
Review” Academy of Management Review, vol. 14:1, s 57-74. 
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2. Metod  

2.1 Metodologisk utgångspunkt 

Vid läsning och tolkning av forskningsresultat är det viktigt att vara medveten om hur undersökningen 

gått till. Detta gäller dels vilken metod som använts, men även forskarens förhållningssätt till insamlad 

data (och till det slutgiltiga resultatet) har avgörande betydelse för hur resultatet som presenteras kan 

tolkas och bedömas. Ett klargörande av forskarens uppfattning om sanningar kan vara av läsarens 

intresse; till exempel om forskaren eftersöker sanning, hur detta i så fall definieras och vem som äger 

rätten att definiera.  

Forskarens syn på vetenskaplig metod kan, härlett ur Burell & Morgans modell, brytas ned i tre 

dimensioner; ontologi, epistemologi och människans natur, där ontologi är antaganden om hur 

verkligheten är beskaffad, epistemologi är antaganden om kunskap och med människans natur syftar 

Burell & Morgan på forskarens uppfattning om huruvida människans agerande styrs av individ eller 

omgivning.34 Alveson och Köldberg menar att ontologi och epistemologi är viktigare än metodik för 

att vidhålla ”god samhällsvetenskap”.35 För att ge en bild av ontologiska och epistemologiska 

utgångspunkter för denna studie följer här en beskrivning av vetenskapsteori, angreppssätt, samt 

forskningsansats. 

2.1.1 Vetenskapsteori 
I vetenskapsteorilitteraturen kan åtskiljas två konträra förhållningssätt till ontologi och epistemologi: 

positivism och hermeneutik, där positivismen beskrivs som en blind tro på en yttre objektiv sanning, 

medan hermeneutiken tolkar enskilda individers subjektiva upplevelser.36 Den ontologiska 

utgångspunkten i föreliggande uppsats är inspirerad av konstruktivism, vilket är ett synsätt inom 

hermeneutiken. Sociala egenskaper antas inom konstruktivismen vara resultaten av samspel mellan 

individer, vilka befinner sig i ett tillstånd av ständig förändring.37 

Inom hermeneutiken diskuteras en relation mellan helheten och delar av den. Öhman använder 

en pusselmetafor för att beskriva detta.38 Alvesson & Köldberg talar om ett cirkel- eller 

spiralförhållande.39 Oavsett metafor så handlar det om att det inte går att förstå helheten utan att känna 

                                                
34 Gibson Burell & G. Morgan (1979) Sociological Paradigms and Organisational Analysis, London: Heinemann 
Educational Books. 
35 Mats Alvesson & K. Köldberg (1994) Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund: 
Studentlitteratur. 
36 Alan Bryman och E. Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber Ekonomi, s 40; Bob 
Ryan, R. W Scapens, M. Theobald (2002) Resarch Method & Methodology in Finance & Accounting, second 
edition, Singapore: South-Western Cengage Learning, s. 40. Se även till exempel Alan Bryman (2002) 
Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber; samt Per-Johan Ödman (1979) Tolkning förståelse vetande. 
Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag. 
37 Bryman & Bell (2005), s 34. 
38 Ödman (1979), s 78. 
39 Alvesson & Köldberg (1994), s 116. 
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till dess delar, samtidigt som det inte går att förstå en enskild del utan att känna till helheten. Med 

anledning av kunskapens spiral- eller cirkelförhållande undersöks studieobjekten i föreliggande 

uppsats både i sin helhet och ur flera olika teoretiska perspektiv. 

Vad gäller frågan om sanning så har inspiration i arbetet med uppsatsen vidare hämtats från 

postmoderna samhällsfilosofer, i synnerhet kan resonemang från Foucault, Lyotard, samt Latour & 

Woolgar lyftas fram här. Jean-Francois Lyotard basunerade 1979 ut att samhället kommit till ett 

postmodernt tillstånd, där det inte längre fanns tilltro till världsomspännande vetenskapliga 

sanningar.40 Bruno Latour & Steve Woolgar menade då att sanningar blir sanna när alla inblandade 

parter är övertygade.41 Michel Foucault intresserade sig för hur sanningar skapas, och diskuterade hur 

olika sanningsregimer har makt att avgöra vad som är sant i olika sammanhang.42 Foucault menade att 

sanningar byggs upp genom en mångfald av restriktioner, samt att de blir sanningar när de accepteras 

som sådana.43 Föreliggande uppsats har inte heller för avsikt att definiera några absoluta – sanna – 

slutsatser, utan den främsta ambitionen är att väcka ett intresse och öppna upp för vidare diskussioner i 

ämnet.  

2.1.2 Angreppssätt 
Det finns i detta avseende i huvudsak två, vitt skilda, huvudtyper av undersökningar; kvantitativa 

respektive kvalitativa.44 En kvantitativ studie syftar till att mäta och utvärdera mängden av en viss, i 

förväg bestämd och definierad, kvalitet. Kvalitativ studie handlar snarare om att finna och undersöka 

tidigare okända kvaliteter av något. En kvalitativ studie vänder i princip på perspektivet och utgår från 

det studerade subjektet istället för att utgå från forskaren.45   

Denna undersökning handlar i grunden om kvaliteter. Vad som eftersöks är inte en kvantitet av 

någon viss kvalitet; tvärtom så studeras studiesubjekten här med trevande fokus mot kvaliteter där 

tidigare kunskap är liten eller saknas. Det rör sig dessutom om ett sökande efter kvaliteter i ett område 

där kvantifiering uttalat är problematisk. Med detta syfte förefaller det vara lämpligt att genomföra en 

kvalitativ studie. Även om kvaliteterna vore kända skulle en kvantitativ metod vara olämplig, eftersom 

syftet delvis är att undersöka problematiken med kvantifieringssvårigheter. 

2.1.3 Ansats 
När det gäller forskningsansats finns det i huvudsak två konträra varianter, men också andra varianter 

är vedertagna. De två motsatserna är deduktion och induktion, där i princip deduktion går från teori till 
                                                
40 Jean-Francois Lyotard (1984[1979]) The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, övers. Geoff 
Bennington & Brian Massumi, Minneapolis: University of Minnesota Press. 
41 Bruno Latour & S. Woolgar (1979) Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts, Beverly Hills: 
Sage Publications. 
42 Läs mer om Foucaults syn på sanningsregimer i: Michel Foucault (1988) Power/Knowledge: Selected 
interviews & other writings 1972-1977, New York: Random House USA Inc; Michel Foucault (1993[1971]) 
Diskursens ordning – Installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970, övers. Mats 
Rosengren, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 
43 Foucault (1988). 
44 Bryman (2002). 
45 Ibid. 
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empiri medan induktion innebär det omvända. Detta kan beskrivas som att forskning med en deduktiv 

ansats testar en generell teoretisk hypotes på empiri, medan en induktiv ansats observerar empiri och 

teoretiserar därefter generaliserade slutsatser.46 En tredje möjlig väg att gå är något som kallas 

abduktion, vilket innebär ett slags alternerande mellan teori och empiri, samt inbegriper förståelse.47   

Forskningsansatsen i denna undersökning går närmast att beskriva som induktiv, även om det i 

praktiken rör sig om en relativt abduktiv arbetsgång. I huvudsak rör det sig om ett försök att förstå 

empiriskt insamlad data med hjälp av att testa olika teorier på materialet, vilket vore en induktion. 

Emellertid fanns inför undersökningen viss kännedom om teori inom fältet, även om den övervägande 

delen av teorinärläsningen har skett efter datainsamlingen. Den empiriska datainsamlingen har således 

inte skett helt förutsättningslöst, utan med en viss trevande föraning utifrån teorin. Detta skulle kunna 

tolkas som att studien går från teori till empiri och sedan till teori igen, vilket vidare kunde betraktas 

som en abduktiv ansats.48 

2.2 Datainsamling 

Den empiriska studien består av flera delar; dokumentstudie samt fallstudie med intervjusamtal och 

direkt observation. Den empiriska studien har sedan följts med en kritisk läsning av litteratur inom 

redovisning, styrning och arts management. Flera kompletterande metoder har omväxlande använts för 

datainsamling. För de praktiska fallstudierna har en semistrukturerad intervjuform och direkt 

observation använts.  

Intervjusamtalen kan närmast beskrivas som semistrukturerade intervjuer, med en i största mån 

öppen intervjuguide. Detta kan ses som en kombination av vad Eneroth kallar samtal och intervju, där 

syftet är att förstå den andre partens tankar och uppfattning och detta uppnås genom att fråga, 

respektive samtala, om ämnet.49 En intervju styrs av forskaren, medan ett samtal (åtminstone i större 

utsträckning) kan styras av båda parter. Av denna anledning har inte rena intervjuer använts alls. Det 

har också rört sig om samtal i större utsträckning än intervju, varför ordet intervjusamtal används 

istället för det i litteraturen vanligt förekommande semistrukturerad intervju. Detta ordval ämnar helt 

enkelt fästa vikt vid ordet samtal. För intervjusamtalen har en intervjuguide förberetts med möjliga 

utgångspunkter för samtal (bilaga 4).   

För att observera beteenden och företeelser har intervjusamtalen i ena fallstudien kompletterats 

med direkt observation, vilket kan beskrivas som att observera utan att påverka.50 Genom att passivt 

närvara vid sammanträden och i fikarum kan viktiga beteenden observeras, till exempel vad som 

prioriteras i praktiken och vem som tar en framträdande roll. Direkt observation kan vara en lämplig 

                                                
46 Alvesson & Köldberg (1994) s 41. 
47 Ibid., s 42. 
48 Jfr: Alvesson & Köldberg (1994), s 42. 
49 Bo Eneroth (1984) Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod, Stockholm: Natur och Kultur, s 
102. 
50 Ibid. s 112. 
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metod som komplement i en kvalitativ datainsamling, i synnerhet när den kombineras med en 

förståelseinriktad metod såsom samtal.51 I denna undersökning har därför de aktivt förståelseinriktade 

intervjusamtalen kompletterats med den passiva metoden direkt observation.  

2.3 Urval 

Avsikten med uppsatsen är i första hand att diskutera förhållningssätt – inte att dra generella slutsatser. 

Undersökningen fokuserar på två studieobjekt för att nå förståelse på djupet. För att fånga in fler 

aspekter och bredda undersökningen något har två olika typer av institutionsteater studerats, en 

stadsteater respektive en turnerande länsteater. Analysobjekten som valts för undersökningen är 

Stockholms stadsteater och Västerbottensteatern. Detta urval motiveras på två grunder: dels har två 

olika typer av teatrar valts för att erhålla ett bredare material, vidare framkom det i samband med 

förstudien att ekonomiansvariga vid dessa två teatrar båda var engagerade i ett branschprojekt kring 

gemensamma nyckeltal för teatrar, vilket indikerar att dessa personer är väl insatta i ämnet.52 

I den statistik som kulturrådet varje år publicerar ligger Stockholms stadsteater alltid i topp, 

medan landets länsteatrar hamnar långt ner i listan; det vill säga om de mätbara tal som statistiken 

visar jämförs.53 Olika teatrars förutsättningar för att prestera höga besökssiffror, och liknande siffror 

som presenteras i jämförande statistik, kan skilja avsevärt mellan teatrarna. Men, teatrarna fyller för 

den delen också olika syften; de har alla olika uppdrag. Stockholms Stadsteater är en stadsteater, 

medan Västerbottensteatern är en länsteater. Där Stockholms stadsteater är till för stadens invånare, 

har Västerbottensteatern istället till uppgift att spela och utveckla teater av hög konstnärlig kvalitet i 

hela länet.54  

Förutsättningarna skiljer sig också vad gäller publikunderlag. Västerbottens län är Sveriges näst 

största till ytan, men har en befolkningstäthet om endast fem invånare per kvadratkilometer, att 

jämföra med Stockholms stads motsvarande siffra som är 4309 stycken.55 Stockholms stadsteater kan 

delvis antas ha hela Stockholms län som publikunderlag, även om uppdraget i huvudsak handlar om 

invånarna i Stockholms stad. Lägger vi till de så kallade kranskommunerna så har Stockholms län en 

något lägre befolkningstäthet, om 303 invånare per kvadratkilometer, men till antalet är befolkningen 

                                                
51 Ibid. s 113. 
52 En mindre studie om hantering av konstnärligt värde genomfördes i maj 2009, där ett antal teaterchefer, 
kulturpolitiker och konstnärer kontaktades via internet med ett antal öppna frågor kring hur de hanterar 
konstnärliga och kulturella värden. 
53 Se till exempel: Kulturrådet (2008) Kulturen i siffror 2008:1 – Teater & Dans 2006, Statens kulturråd, ISBN 
978-91-85259-50-2. 
54 Stockholms Stadsteater AB årsredovisning 2008, s 24, samt Västerbottensteatern AB årsredovisning 2008. 
55 Kulturrådet (2009) Kulturen i siffror 2009:3 – Statliga kulturinsatser regionalt, Statens kulturråd 2009:3, 
ISBN 978-91-85259-66-3, samt Stockholms stad,  
http://stockholm.se/OmStockholm/Fakta-och-kartor/, [kontrollerad 2009-11-24]. Befolkningstätheten för 
Stockholms stad är beräknad på stadens landareal, med vatten borträknat, vilket ger en högre siffra än om 
total areal inräknas. Motsvarande justering på Västerbottens län skulle dock inte påverka nämnvärt, varför 
siffrorna ändå är att betrakta som jämförbara. 
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då nästan åtta gånger så stor som Västerbottens läns.56 Befolkningstätheten påverkar proportionerna på 

de statliga kulturstöden som delas ut. Anmärkningsvärt är att av alla län i Sverige får Västerbottens län 

näst högst kulturbidrag per invånare; bidragen från kulturrådet motsvarade 2008 cirka 294 tusen 

kronor per invånare, i Stockholms län var kulturrådets bidrag samma år cirka 77 tusen kronor per 

invånare.57  

Stockholms Stadsteater och Västerbottensteaterns olika förutsättningar kan medföra olika sätt 

att arbeta med målstyrning och prioritering. Den empiriska undersökningen har därmed givits en större 

bredd genom att genomföra fallstudier på två olika slags teatrar, istället för endast en teater eller flera 

av samma slag. Då Stockholms Stadsteater och Västerbottensteaterns ekonomiansvariga därtill är 

engagerade i frågor kring nyckeltal och jämförelsetal, är dessa teatrar relevanta studieobjekt för 

undersökningens syfte.  

Båda studieobjekten arbetar således aktivt med den undersökta problematiken. Undersökningen 

skulle kunna nå ytterligare bredd, och möjligen finna än fler aspekter, om också en teater studerats 

som inte på eget initiativ redan är engagerad i frågor kring problematiken. Inom ramen för denna 

uppsats har dock detta av utrymmesskäl utelämnats, till förmån för en djupare analys i de två 

studerade fallen.  

2.4 Presentation 

Undersökningen presenteras i essäform. Den huvudsakliga avvikelsen från traditionell uppsatsform är 

att den vetenskapliga referensramen inte presenteras och diskuteras i ett separat kapitel, samt att det 

empiriska materialet inte återges i form av en ren empiripresentation.  

Det empiriska materialet från fallstudierna presenteras som en diskussion (kapitel tre), där 

empirin tjänar som utgångspunkt. I de temakapitlen som bildar uppsatsens analys presenteras teori 

inom olika forskningsfält i de två första (kapitel fyra och fem), medan det tredje (kapitel sex) knyter 

samman, analyserar vidare och för fram de resonemang som bildar uppsatsens slutsats.  

Valet av presentationsform grundas i att analysen utgår från flera olika vetenskapliga fält. Teori 

inom uppsatsens studerade områden presenteras och diskuteras i respektive temakapitel, vilket vidare 

också medger att teorin direkt kan kopplas till det empiriska materialet. Förhoppningen är att 

kopplingen mellan empiri och teori således kan framgå än tydligare och att läsaren lättare kan följa 

med i analysens resonemang. 

                                                
56 Statistik från Statistiska centralbyrån, 
http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=9314, [kontrollerad 2009-
09-30]. 
57 Kulturrådet (2009), s 11. Sammanlagda statliga kulturbidrag per invånare uppgick 2008 till 141 tkr i 
Stockholm och 360 tkr i Västerbotten. Listan toppas av Gotlands län, där det uppgick till 649 tkr/invånare. 
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3. Studieobjekt  

3.1 Bakgrund om studieobjekt 

3.1.1 Stockholms Stadsteater 
Stockholms Stadsteater AB (hädanefter används förkortningen SST) ägs till fullo av Stockholms Stads 

bolagskoncern Stockholms Stadshus AB. SST omsätter cirka 65 miljoner kronor och redovisar en årlig 

förlust om cirka 200 miljoner kronor.58 Förlusten fungerar som ett bidrag från ägarna, men eftersom 

SST ägs av kommunens bolagskoncern redovisas det som koncernbidrag (av skattemässiga skäl).59 

Ägarna anger koncernbidragets storlek i budgeten och har länge hållit detta anslag oförändrat, men 

under de senaste åren har anslaget ökats med sammanlagt 14 miljoner kronor till att 2009 och 2010 

uppgå till 210 miljoner kronor.60 I ägardirektiven anges dock att SST ”på sikt [skall] minska behovet 

av koncernbidrag”.61  

Övriga bidrag, vilket nästan uteslutande är statligt verksamhetsstöd från Kulturrådet, täckte 

2008 cirka 14 procent av den totala finansieringen.62 De egna intäkterna motsvarade cirka 20 procent 

och privata bidrag, såsom sponsringsavtal, täckte 0,2 procent.63 SST har nio scener, varav de flesta 

ligger i Kulturhuset vid Sergels torg. Stora Scenen med sina cirka 700 sittplatser är den största av 

salongerna.64 SST har också viss turnerande verksamhet, framför allt genom Parkteatern som spelar 

på utomhusscener i Stockholm under somrarna.65  

Direktiven anger, på övergripande plan, att ”[SST] ska göra teater av hög konstnärlig kvalitet” 

samt att ”produktioner för barn och unga ska vara en prioriterad del av verksamheten.”66  

3.1.2 Västerbottensteatern 
Västerbottensteatern AB (hädanefter används förkortningen VBT) ägs gemensamt av Västerbottens 

läns landsting och Skellefteå kommun.67 Bolaget omsätter cirka tre miljoner kronor och har under de 

senaste åren redovisat nollresultat och förluster på upp till 600.000 kronor.68 De egna intäkterna 

                                                
58 Stockholm Stadsteater AB årsredovisning 2008, s 50, samt Stockholm stads budget 2009, s 217. 
59 Stockholm Stadsteater AB årsredovisning 2008, s 50, samt Stockholm stads budget 2010, s 212. Koncernens 
totala skattepliktiga inkomst minskas genom SSTs förlust, vilket innebär en skattelättnad för koncernen totalt 
om cirka 70 miljoner kronor. 
60 Stockholm Stadsteater AB VD-kommentar: Verksamhetsplan och budget avseende 2010. 
61 Stockholm stads budget 2010, s 212. 
62 Stockholms Stadsteater AB årsredovisning 2008, s 50, 59. Vid beräkning har koncernbidrag adderats till den 
totala finansieringen. Bidrag från kulturrådet motsvarar 99,6% av posten ”övriga bidrag”. 
63 Ibid. 
64 Stockholms Stadsteater AB årsredovisning 2008, s 7.  
65 Ibid. 
66 Stockholm stads budget 2010, s 212. 
67 Västerbottensteatern AB årsredovisning 2008, s 6. Ägandefördelningen mellan Västerbottens läns landsting 
och Skellefteå Kommun är 60 % respektive 40 %. 
68 Ibid., s 7. 
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motsvarar cirka tio procent av finansieringen.69 Utöver ägarnas satsningar får VBT även bidrag från 

staten genom Kulturrådet, vilket uppgår till cirka 30 procent av VBTs finansiering.70  

Uppdraget från ägarna innebär i grunden ”ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och 

utveckla teater och annan scenisk konst i Västerbottens län. […] Verksamheten ska kännetecknas av 

hög konstnärlig kvalitet, mångfald, attraktionskraft och tillgänglighet”.71 Direktiven anger även att 

”barn och unga är en prioriterad målgrupp”.72 

3.1.3 RIS Redovisning inom Scenkonsten 
Ekonomicheferna från både SST och VBT är aktivt delaktiga i ett projekt inom branschorganisationen 

Svensk Scenkonst som arbetar bland annat med att ta fram jämförbara gemensamma nyckeltal för 

utvärdering av teaterverksamheter i Sverige. En förutsättning för jämförelser och sammanställningar 

kan vara att alla teatrar beräknar sina värden på samma sätt. Projektet syftar därför till att ta fram 

praxis och definitioner för hur produktionskostnader, bidragsposter, besökssiffror och liknande skall 

beräknas. Projektgruppen ämnar också komma med förslag på nya nyckeltal som kan tänkas ge 

jämförbar relevant information verksamheterna (se bilaga 3).73  

3.2 Fallstudie: Stockholms Stadsteater 

3.2.1 Styrning och ägardirektiv 
”En modern folkteater”, så rubricerar Stockholms Stadsteaters teaterchef, Benny Fredriksson, 

organisationen.74 SST är Sveriges yngsta stadsteater och startades av Stockholms stad 1960, efter att 

under några år först drivits som turnerande projekt. Nu, efter 50 år, anser sig SST vara ”Skandinaviens 

mest framgångsrika teater”.75 Hur en teaters framgång definieras är som tidigare diskuterat inte helt 

okomplicerat, så när nu SST gör detta påstående får vi passa på att se efter hur de argumenterar för 

detta; det skulle kunna ge oss en uppfattning av hur SST själva ser på framgång och vad det innebär att 

lyckas med sitt uppdrag.  

I dokumenten står uttalanden om framgång skrivna i anslutning till siffror och utlåtanden om 

hög publikbeläggning, många besökare, hög andel nöjda besökare, samt stora biljettintäkter.76 Detta är 

visserligen inte hela sanningen om teaterns uppfattning av framgång. Teatern talar i dessa dokument 

även om andra värden och andra dimensioner av uppdraget, men när det handlar om att visa upp sig 

                                                
69 Ibid., s 8. 
70 Västerbottensteatern,  
http://www.vasterbottensteatern.se/lar-kanna-oss/historik.php, [Kontrollerad 2009-11-09]. 
71 Se bilaga 2 ”Västerbottensteaterns ägardirektiv”. 
72 Ibid. 
73 Samtalsintervju: Öhlund, samt se bilaga 3 ”RIS förslag på nyckeltal”. Ylva Öhlund är ekonomichef vid 
Västerbottensteatern. 
74 Stockholms Stadsteater AB årsredovisning 2008, s 9. 
75 Stockholms Stadsteater AB VD-kommentar: Tertialrapport 2, s 1. Påståendet återfinns även på s 8 i 
årsredovisningen. 
76 Stockholms Stadsteater AB årsredovisning 2008, samt Stockholms Stadsteater AB, VD-kommentar: 
Tertialrapport 2. 
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och jämföra sig mot andra är det dock dessa variabler som SST knyter till framgång. SSTs 

produktionschef Bertil Bernhardtz berättade under samtalsintervjun att många värderingssituationer i 

det praktiska arbetet också handlar om konstnärliga kvaliteter, men menar att det aldrig går att sätta 

värden på dessa.77  

Under samtalsintervjun med SSTs ekonomichef Christina Olsson och Bertil Bernhardtz 

diskuterades bland annat SSTs uppdrag. Olsson och Bernhardtz menade då att det i grunden handlar 

om att vara en folkets teater, genom att dels vara en del i folkbildningen och dels finnas som en arena 

för det fria ordet i en demokrati.78 Det ingår också i uppdraget att utveckla scenkonsten, vilket innebär 

en satsning på nyskapande och nytänkande produktioner; föreställningar som de flesta fall inte blir 

kassasuccéer.  

SST gör det möjligt att sätta upp dessa smalare produktioner på de mindre scenerna genom att 

också spela publiksuccéer på stora scenen, så att mer publikintäkter spelas in där.79 Små konstnärliga 

avantgardeproduktioner, vilket företagsekonomiskt är att bedöma som högriskprojekt, kan på så sätt 

finansieras av större kassakoproduktioner.80 Bernhardtz förklarade också att olika produktioner kan 

prioriteras något olika i budgetavvägning produktionerna emellan, där det ofta satsas mer resurser på 

uppsättningar för stora scenen.81 Detta framgår också i den senaste tertialrapporten, där Benny 

Fredriksson nämner att stora scenens produktioner prioriteras för att SST ska få rörliga resurser utöver 

budget.82  

Även om SST är en del av koncernen Stockholms Stadshus AB så styrs SST relativt fristående, 

menar Olsson.83 Ägarna formulerar ägardirektiv och sätter en budget, sedan tillsätter styrelsen en VD 

som med relativt fria händer får sköta uppdraget inom budgetramen.84 Med ”fria händer” gäller dock i 

princip att om styrelsen inte är nöjd, avskedas VD och en ny tillsätts. Olsson berättar emellertid att 

SST har en historia med teaterchefer som fått sitta kvar under många år.85  

SST har en relativt decentraliserad organisationsstruktur med som högst tre chefsnivåer under 

VD, varav de två högre har budgetansvar.86 Sammanlagt elva avdelningschefer finns i teaterledningen 

direkt under VD, varav två ansvarar för verksamheten i skärholmen respektive parkteatern.87 Hela 

ledningsgruppen har jour när föreställningar spelas, vilket innebär att de skall finnas till hands i, eller i 

anslutning till, salongerna utifall att något skulle inträffa.88  

                                                
77 Samtalsintervju: Olsson & Bernhardtz. 
78 Ibid. Christina Olsson är även tillförordnad vice VD vid Stockholms Stadsteater. 
79 Ibid., samt Stockholms Stadsteater AB årsredovisning 2008. 
80 I begreppsförteckningen i denna uppsats början finns en förklaring av begreppet ”avantgarde”. 
81 Samtalsintervju: Olsson & Bernhardtz. 
82 Stockholms Stadsteater AB VD-kommentar: Tertialrapport 2. 
83 Samtalsintervju: Olsson & Bernhardtz. 
84 Ibid. 
85 Ibid. Nuvarande konstnärlig ledare, Benny Fredriksson, tillträdde 2002 som Stadsteaterns sjätte teaterchef 
sedan starten 1960. 
86 Samtalsintervju: Olsson & Bernhardtz, samt Stockholms Stadsteater AB, Organisationsplan 2009 09 21. 
87 Ibid. 
88 Samtalsintervju: Olsson & Bernhardtz. 
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SST rapporterar redovisning av verksamheten till ägarna tre gånger per år och Olsson menar att 

ägarna i dessa rapporter framför allt vill se att teatern håller budget, men att de också, så gott det går, 

vill följa upp att uppdraget sköts överlag.89 I senaste tertialrapporten berättar VD utöver resultatrapport 

också om marknadsläge, publiksiffror och om olika samarbeten, produktioner och viktiga händelser.90 

VD visar i tertialrapporten upp ett effektivitetsmått, antal årsverken per nyproduktion, vilket hade 

minskat och därmed ansågs visa på ökad effektivitet.91   

3.2.2 Värdeskapande i verksamheten 
Hur väl SST lyckas med sitt uppdrag, att vara Stockholmarna angelägna, menar Olsson och 

Bernhardtz delvis synliggörs genom den fina besöksstatistiken; att ägarna är nöjda ser de genom att 

publiken kommer, eftersom ”majoriteten av publiken är våra ägare” – Stockholmarna.92 SST anlitar 

också en opartisk granskning av publicerade recensioner på produktionerna, för att komplettera 

publiksiffrorna och nyansera bilden av verksamhetens kvalitet något.93 Kritikgranskning menar Olsson 

är ett bra komplement till redovisningen, eftersom det kan säga något om kvaliteten som är svårt att 

visa i redovisningen.94 Hon anmärker samtidigt att denna granskning är möjlig för SST i och med att 

deras föreställningar alltid recenseras av flera av de största dagstidningarna och radions 

kulturprogram, vilket inte är fallet för många teatrar i mindre städer.  

Som tidigare nämnts så finns SST till för Stockholmarna och det centrala i verksamheten är 

repertoaren.95 Som också diskuterats ovan, i kapitel 3.2.1, är även repertoarens bredd och spets en 

viktig del av uppdraget och detta framstår också som något SST arbetar mycket med. I både 

årsredovisning, tertialrapport, på hemsida och vid samtalsintervjun framhäver SST det stora antalet 

årliga produktioner, och kanske framför allt antal och andel premiärer under året.96 Under 

samtalsintervjun framkom flera anledningar till att SST sätter upp många föreställningar under året. 

Utöver att det ger en bredd i repertoaren så ger det också möjlighet till flexibilitet; om en föreställning 

inte får så mycket publik så kan den avvecklas och istället lämna utrymme för en annan produktion.97 

SST håller på så sätt också publikbeläggningen uppe genom att i huvudsak spela de föreställningar 

som fyller salongerna. Det finns därmed flera motiv bakom varför SST satsar på en bredd i repertoaren 

och många produktioner varje år, samt att en övervägande del av produktionerna har premiär under 

året. Dels för att tillfredsställa många och dels för att ge plats för konstnärlig utveckling, men också 

för att prestera fina publiksiffror.  

                                                
89 Ibid. 
90 Stockholms Stadsteater AB VD-kommentar: Tertialrapport 2. 
91 Ibid. 
92 Samtalsintervju: Olsson & Bernhardtz. Citat av Christina Olsson. 
93 Ibid. Se exempel på detta i årsredovisning 2008, s 14-15. Här ges till exempel siffror på procentuell andel 
positiva recensioner, samt ett antal välvalda citat.  
94 Ibid. 
95 Se till exempel: Stockholms Stadsteater AB årsredovisning 2008, s 9. 
96 I begreppsförteckningen i denna uppsats början finns utförligare beskrivning av vad som avses med 
begreppet ”premiär”. 
97 Samtalsintervju: Olsson & Bernhardtz. 
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En intressant synpunkt på värdet av kultur kom också upp under samtalsintervjun. Olsson 

berättade hur hon, vid kultursamarbeten med andra delar av världen, har sett exempel där kulturen inte 

fått ta plats och hur detta påverkat samhället och demokratin. Här menade Olsson att ”värdet av kultur 

blir synligt först när den inte finns”.98  

3.3 Fallstudie: Västerbottensteatern  

3.3.1 Styrning och ägardirektiv 
Vad gäller VBT så är det även här så att ägarna tillsätter en teaterchef (VD), vilken också är teaterns 

konstnärliga ledare. I teaterns ledningsgrupp ingår förutom VD också administrativ chef och teknisk 

chef.99 Teaterchefen Med Reventberg har beslutsmandat i allt som rör teatern; ”i slutändan är det min 

konstnärliga bedömning som avgör”.100 Under ett observerat chefsgruppsmöte diskuterades till 

exempel en satsning inom marknadsföring av teatern och frågan rörde val mellan två producenter.101 

Den ena producenten ansågs vara konstnärligt intressant, men kunde bli dyr. Det andra alternativet var 

att använda en billigare producent som anlitats flera gånger tidigare, men efter att en av 

mötesdeltagarna uttryckt att ”det blir alltid lite töntigt, det de gör” avgjordes frågan och det mer 

konstnärligt intressanta alternativet valdes utan vidare diskussion.102  

Ägarna har gemensamt uppsatta direktiv för teaterns verksamhet och ledningen har utifrån 

direktiven arbetat fram ett styrverktyg av modell balanserat styrkort.103 Årlig rapportering sker till 

landstinget, vid sidan av årsredovisningen, där VBT i berättande form redogör för allt som hänt under 

året.104 Årets utfall, med utgångspunkt i styrkortet, avrapporteras löpande till ägarna i ytterligare två 

tertialrapporter.105 Ägarna tycks dock uppleva att rapporteringen på vissa punkter brister, eller är 

otillräcklig; landstingets och kommunens tillsatta lekmannarevisorer avslutar sin gemensamma 

granskningsrapport av VBTs årsredovisning 2008 med följande stycke:  

”Enligt ägardirektivet ska styrelsens förvaltningsberättelse redogöra för hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala 
ändamålet med bolaget samt i förhållande till budget och övergripande mål för 
verksamheten. Av granskningen framgår att styrelsens redovisning av 
måluppfyllelsen i årsredovisningen kan utvecklas. En genomgång av 
årsredovisningen visar att redovisningen i huvudsak saknar en avstämning mot 
ägarnas uppdrag och i förhållande till mätbara mål. Bolagets årsredovisning är 
därmed inte utformad på sådant sätt att man kan uttala sig om verksamheten 
skötts på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till ägarnas uppdrag och 
direktiv.”106 

                                                
98 Ibid. 
99 Samtalsintervju: Reventberg samt Öhlund. 
100 Samtalsintervju: Reventberg. 
101 Observation: Västerbottensteatern AB, närvaro vid ledningsgruppsmöte, 2009-10-15, kl. 11:00 – 12:00. 
Närvarande vid mötet: Teaterchef Med Reventberg, administrativ chef Ylva Öhlund samt teknisk chef Tage 
Markusson. 
102 Ibid.   
103 Västerbottensteatern AB Styrkort 2009; Jfr: Kaplan & Norton (1992). 
104 Samtalsintervju: Öhlund.  
105 Ett exempel på sådan rapport är Västerbottensteatern AB Delårsrapport Augusti 2009. 
106 Västerbottensteatern AB årsredovisning 2008, s 19. 
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En förklaring till avsaknaden av avstämning mot uppdraget i förhållande till mätbara mål kan vara att 

uppdraget till stora delar är svårt att kvantifiera och mäta. Granskningsrapportens kritik talar för sig 

själv, och till viss del bekräftar den denna undersöknings blygsamma föraning.  

Ägarna tycks dock ha tagit till sig lekmannarevisorernas kritik och har vidare också tagit på sig 

att åtgärda problemet. Under 2009 omformulerades nämligen ägardirektiven och varje direktiv 

tilldelades dessutom en eller flera indikatorer, där samtliga indikatorer skall rapporteras vid 

årsbokslutet.107 Vid samtalsintervjuer med ekonomichefen Ylva Öhlund och Med Reventberg 

framkom att ägarna inte har rådfrågat teatern vid framtagning av dessa indikatorer – tvärtom så var 

teaterledningen helt omedveten om indikatorerna tills ägarna i oktober 2009 överlämnade dessa som 

en bilaga till ägardirektiven.108 De nya indikatorerna är specificerade mätbara nyckeltal, minst ett per 

direktiv. Således kan nu alla direktiv följas upp med mätbara tal. Teaterledningen upplever dock flera 

av indikatorerna vara irrelevanta och sakna koppling till verksamhetsmålen.109 Även om indikatorerna 

är kvantifierbara så är det inte alltid självklart hur de skall definieras; till exempel ställer sig Öhlund 

frågan ”var gränsen går för när ett projekt speglar kulturell mångfald?” (vilket skall anges i antal 

projekt, se bilaga 2).110 Här ser vi också prov på definitionsproblematiken som diskuterades i 

uppsatsens inledning (se kapitel 1.1). Definitionen av begrepp såsom mångfald är uppenbarligen inte 

självklar. 

VBT använder sig som tidigare nämnt av ett styrkort. Styrkortets övergripande vision är 

”Västerbottensteatern – engagerar i hela regionen” och i styrkortet har verksamheten brutits ned i de 

fyra perspektiven medborgare/kund, utveckling/tillväxt, ekonomi och medarbetare.111 Inom varje 

perspektiv har ett antal kortsiktiga och långsiktiga mål angetts, samt tre till fyra nyckelfaktorer. Varje 

nyckelfaktor har också tilldelats en måttenhet, så att målsättningarna inom varje perspektiv kan följas 

upp.112 Uppföljning av styrkortet redovisas i tertialrapporterna, där VBT redogör för Måluppfyllelse, 

Viktiga aktiviteter, och Hur vi går vidare, inom respektive perspektiv samt övergripande.113 

VBT anlitar extern granskning av verksamhetens representation i olika media, vilket 

kategoriseras till exempel i antal tidningsartiklar, typ av artikel (reportage, intervju, recension), 

positiv/negativ och så vidare.114 

3.3.2 Värdeskapande i verksamheten 
VBT producerar 6-8 nya föreställningar varje år och spelar cirka 400 föreställningar.115 I de egna 

lokalerna finns en scen med upp till 150 sittplatser. En stor del av verksamheten syftar till turnera med 

                                                
107 Se bilaga 2 ”Västerbottensteaterns ägardirektiv”. 
108 Bilagan med indikatorer skickades till VBT under tiden för min observation och kom bland annat på tal under 
ett chefsgruppsmöte. 
109 Samtalsintervju: Öhlund samt Reventberg. 
110 Samtalsintervju: Öhlund. 
111 Västerbottensteatern AB Styrkort 2009. 
112 Ibid. 
113 Västerbottensteatern AB Delårsrapport augusti 2009. 
114 Samtalsintervju: Öhlund. 
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föreställningarna, framför allt i länet, och ungefär två tredjedelar av föreställningarna spelas på annan 

ort.116 Under samtalsintervjuerna framkom att just turnerandet är något VBT anser vara en styrka och 

det är också något de satsar stora resurser på. De stora satsningarna på uppsättningar utanför det egna 

huset är också en naturlig följd av ledningens tolkning av uppdraget; att spela teater av hög kvalitet i 

hela länet.117 Detta avspeglas också i det pågående projektet Rum för teater, där teatern aktivt sökt 

efter nya spelplatser i småorter för att sedan bygga föreställningar i mått som passar dessa lokaler. Att 

turnera med högkvalitativa föreställningar, med både scenografi och teknik, är dock mycket 

kostsamt.118 Ledningens tolkning av uppdraget verkar vara något som de själva diskuterar och 

omvärderar regelbundet. Det framkommer till exempel under samtalsintervjuerna att inte alla länets 

lokalarrangörer tycker att det är nödvändigt att göra så ambitiösa satsningar som VBT gör; någon 

arrangör ska till exempel ha uttryckt att ”ni [VBT] behöver ju inte komma i en Rolls Royce – vi blir 

lika glada om ni kommer i en Volvo”.  

När VBT sätter upp en produktion som skall ut på turné görs många avvägningar. VBT bygger 

produktionerna klara med scenografi, teknik och publikplatser och tar sedan med sig hela 

produktionen när de spelar på andra orter. Inför en produktion måste dels bestämmas hur stor 

produktionen skall vara, vilket har flera variabler. Val av pjäs (hur många skådespelare) påverkar 

storleken. Hur stor scen – skall man bygga och ta med scenografi? Hur mycket teknik, ljud och ljus? 

Ju större produktion, desto mer kostsamt blir det förstås. Men vissa avvägningar har även andra 

aspekter. Hur många publikplatser är ett sådant exempel: Om det är möjligt att klämma in några 

publikplatser till borde man givetvis göra så, ur ett ekonomiskt perspektiv, men då kan det vara så att 

de extra personerna inte skulle se eller höra tillräckligt bra för att få en bra upplevelse, ur ett 

konstnärligt perspektiv.119 Andra aspekter i avvägningar är till exempel att den fysiska storleken på 

produktionen begränsar vilka lokaler de kan spela i.  

En aspekt som möjligen kan vara länsspecifik, är att VBT fått lära sig att anpassa sina turnéer 

efter jaktsäsongerna i vissa delar av länet. Det kan låta lite lustigt, men Reventberg berättade att hon 

under sin tid på VBT bland annat förstått att det i ett område uppe i fjälltrakterna inte är lönt att spela 

under jakten. Det går dock alldeles utmärkt att sälja ut hela föreställningar under ”brunsten”, då det 

inte är tillåtet att jaga, så det gäller att pricka in denna period när de ska spela där.120 

Även vid observation av personal i andra delar av organisationen verkar just turnerandet vara 

kärnan och en stark drivkraft. I fikarummet iakttogs hur skådespelare och tekniker drog nostalgiska 

rövarhistorier från spelade föreställningar i avlägsna fjällbyar. De beklagade sig över hur fackliga 

                                                
115 Västerbottensteatern,  
http://www.vasterbottensteatern.se/lar-kanna-oss/historik.php, [Kontrollerad 2009-11-09]. 
116 Ibid. 
117 Samtalsintervju: Öhlund samt Reventberg. 
118 I ett exempel jag fick återberättat innebar en föreställning kostnader på cirka 60.000 kr, medan fullsatt 
salong (60 platser) kunde ge max 6.000 kr i biljettintäkter. 
119 Samtalsintervju: Öhlund. 
120 Samtalsintervju: Reventberg. 
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regler nu sätter käppar i hjulet för de fullspäckade långa turnéscheman de drog sig till minnes från 

”förr”. Avlägsna byar med en endast handfull invånare kan få besök av länets professionella teater, 

och detta är något som teatern onekligen ser ett värde i. Vid observation av hur dessa berättelser både 

framförs och tas emot går det inte att ta miste på den stolthet teatern känner över detta.  

Ett annat ämne som också frekvent kom upp i fikarummet, vid ledningens frånvaro, var att 

diskutera det rykte som florerade bland personalen om att teaterns årliga, och publikmässigt omåttligt 

populära, julshow enligt ryktet skulle läggas ned. Spekulationer kring detta rykte gav upphov till 

diskussioner om vad teatern egentligen ska ägna sig åt. Ska de spela sådant som många vill se, som till 

exempel julshowen, eller vad är det egentligen teatern ska ägna sig åt? Det framställdes här först som 

att denna eventuella nedläggning var ännu ett konstigt påhitt från ledningen, men reaktionerna och 

resonemangen i diskussionen förändrades successivt. Det föreföll att somliga tyckte att denna julshow 

egentligen inte riktigt var vad teatern skulle ägna sig åt. 

Diskussioner som dessa kan säga något om organisationens värdeskapande. Värdet kan ligga i 

den svårdefinierade kvaliteten, i publikmängden, eller kanske kan det vara något helt annat. Frågor 

väcks om var och när organisationen skapar värden, och detta är något som kan hållas i åtanke vid 

läsning av återstående delar av föreliggande text.  

3.4 Värden, konflikter och jämförelser. 

Det är stora skillnader mellan de undersökta verksamheternas storlek och verksamhetsfokus. Där VBT 

ägnar stora resurser på att spela föreställningar på turné, spelar SST nästan uteslutande på sina egna 

scener. I relation till dessa uppenbara skillnader, framstår ägardirektiven som slående lika. Vissa 

direktiv är problematiska att följa upp, även med de indikatorer som i VBTs fall har angetts. Till 

exempel skall VBT rapportera ”antal evenemang som speglar kulturell mångfald”, men hur ett sådant 

evenemang definieras är otydligt. 

När det gäller statistiken över olika teatrar menade Olsson att det är svårt att jämföra stadsteatrar 

med turnerande teatrar, särskilt med tanke på publiksiffrorna.121 Det kan till exempel vara svårt att 

ange hur stor andel sålda biljetter en utomhusföreställning har, eftersom antalet tillgängliga 

publikplatser kan vara näst intill obegränsat; likaväl kan en turnerande föreställning i viss utsträckning 

välja antalet platser. Olsson menar därför att föreställningar utanför de egna scenerna bör räknas bort 

från publiksiffrorna om statistiken skall vara jämförbar.122 Således borde det följaktligen också, ur en 

turnerande verksamhets perspektiv, vara ointressant att jämföra länsteatrars verksamheter utifrån 

publiksiffror.  

SSTs ägare, Stockholm Stad, anger i direktiven att SST ska ”präglas av såväl konstnärlig som 

organisatorisk utveckling”, men samtidigt också att den ”på sikt [ska] minska behovet av 

                                                
121 Samtalsintervju: Olsson & Bernhardtz. 
122 Ibid. Detta är också skälet varför SST i årsredovisningen redovisar parkteaterns publiksiffror separat. 
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koncernbidrag”; det vill säga öka egenfinansieringen eller minska kostnader.123 Dessa olika mål 

kanske inte nödvändigtvis motsäger varandra, men då möjligheterna till uppföljning är olika finns risk 

att ägarna i slutänden prioriterar dem olika. Storleken på koncernbidraget är utan vidare mätbart, så 

även egenfinansieringsgraden, men det är svårt att finna nyckeltal för att synliggöra sådana värden 

som konstnärlig och organisatorisk utveckling. Dessutom, som Olsson menade, synliggörs kulturens 

värde kanske först när den inte längre finns, vilket antyder svårigheterna i redovisningen. 

En fråga att begrunda, utifrån detta kapitel, kan vara hur de kulturella värden som skapas kan 

beskrivas, när VBT spelar en utsåld föreställning i ett avlägset inlandssamhälle med blott sju invånare; 

inte bara hela byn lever upp, utan hela bygden. Den uppskattning som dessa teaterbesökare visat är 

svår att återge med nyckeltal i rapporteringen. Liksom i Tage Danielssons ”Sagan om Karl-Bertil 

Jonssons julafton” så är kanske dessa människors känsla av att inte vara bortglömda ett av de 

viktigaste värden i sammanhanget.124 Värden av sådan karaktär kan vara svåra att beskriva för någon 

som inte var där, än svårare är de att beskriva med statistiska värden, vilket är något att hålla i minnet 

vid läsning av återstående delar av denna text.   

                                                
123 Stockholms Stadsteater AB årsredovisning 2008, s 24. 
124 Tage Danielsson ”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton” i: Tage Danielsson (1964) Sagor för barn över 18 
år, Stockholm: Wahlström & Widstrand. Här åsyftas särskilt rader som ”Hade icke Karl-Bertils grymme faders 
hjärta veknat om han med egna ögon fått bevittna den glädje som hans son spritt ut över samhällets 
bottenskikt?”, ett citat som metaforiskt också kan liknas vid VBT-historien med Rolls Royce-liknelsen, nämnd 
ovan (då bör kanske tilläggas, att inte fästa för stor vikt vid ”samhällets bottenskikt”). 
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4. Redovisning och styrning 

4.1 Styrning, kontrakt och agentteori  

Styrning handlar i mångt och mycket om relationer och beslutsfattande. Styrningens form och 

utförande svarar på frågor om vem som äger verksamheten, vem som bestämmer vad som ska företas, 

samt hur det tillses att så också sker. Vid kontraktstyrning, förklarar Almqvist, har två (eller flera) 

parter slutit ett avtal om något som skall utföras.125 Det finns då i huvudsak en beställare och en 

utförare (eller eventuellt flera av ena parten).  

Något som är högst relevant vid kontraktstyrning är agentteorin, vars bryderier kan kopplas till 

många olika sammanhang. Agentteorin handlar i grunden om problem som kan uppstå när en part 

delegerar uppgifter till en annan, menar Eisenhardt.126 Emellertid bör tilläggas att en kontraktsrelation 

inte nödvändigtvis ställer parterna i olika rang, vilket agentteorin i princip gör.127  

 
Figur 1. Teatern som utförare eller agent. 128 

Ricketts belyser agentteorins problematik, eller risk, vad gäller kommunikationen mellan parterna, då 

de antas till en viss del ha skilda intressen.129 Vidare beskriver Ricketts kommunikationsproblematiken 

som en informationsassymetri, vilken beror på att agenten alltid har tillgång till mer information om 

utförandet än vad principalen har.130 Agentteorin sätter, som nämndes ovan, principalen som 

överordnad agenten beslutsmässigt, men Eisenhardt menar samtidigt att agenten besitter den 

information som dessa beslut fattas på.131  

Teatern och dess ägare skulle kunna placeras in i agentteorimodellen, med teatern som agent 

och dess bidrags- och uppdragsgivare som principaler. Teatern har ur detta synsätt fått ett uppdrag av 

principalen. Tolkat utifrån agentteorin innebär det att teatern lyder under ägarna, vilka dock har 

begränsad kontroll över verksamheten. Kommunikationen mellan parterna blir viktig, inte minst för 

ägarna. Vidare står uppdraget i centrum och styrning, redovisning och uppföljning bör utgå från detta. 

                                                
125 Almqvist (2006), s 57. 
126 Eisenhardt (1989). 
127 Jfr: Eisenhardt (1989) samt Almqvist (2006). 
128 Egen bearbetning utifrån illustrationer i Wright, Peter; A. Mukherji & M. J. Kroll (2001) ”A reexamination of 
agency theory assumptions: extensions and extrapolations”, Journal of Socio-Economics, vol. 30, s 414; Chris 
Guilding; J. Warnken, A. Ardill & L. Fredline (2005) ”An agency theory perspective on the owner/manager 
relationship in tourism-based condominiums”, Tourism Management, vol. 26, s 412; samt resonemang i 
Eisenhardt (1989). 
129 Ricketts (1987), s 30, 40. 
130 Ibid. 
131 Eisenhardt (1989). 
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I boken New Public Management – om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll diskuterar 

Almqvist några olika sätt att se på kontrakt och kontraktstyrning. Där agentteorin tenderar förutsätta 

motsättningar i parternas syften, kan det vid kontraktstyrning enligt Almqvist lika gärna kan vara 

gemensamma intressen som ligger till grund för ett kontrakt.132 Vidare diskuterar Almqvist ytterligare 

ett sätt att se på kontrakt, kallat ”relational contracting”, vilket bland annat innebär att lyfta blicken 

från specifikationer för att istället lägga mer vikt vid kontraktets övergripande mål och syfte.133 Vid 

kulturverksamheter, såsom teatern, kanske denna utvidgade syn på kontraktstyrning kan vara 

tillämplig, snarare än en strikt detaljkontraktstyrning.  

Hur ser det då ut i de studerade verksamheterna? Både VBT och SST har specificerade uppdrag 

från sina ägare, med krav på kontinuerlig uppföljning.134 Kontraktet mellan ägare och teater innehåller 

budgeterade ägarbidrag/koncernbidrag, direktiv för vad verksamheten ska innehålla samt vilken 

målgrupp den skall rikta sig till.135 Liksom vid synen på ”relational contracting”, ligger både SSTs och 

VBTs uppdragsdokuments tyngdpunkt vid verksamhetens övergripande syfte.  

I fallet VBT har dock ägarna avvikit något från detta vid den senaste omarbetningen av 

styrdokumentet genom att införa uppföljningskrav på specifika nyckeltal. Detta tyder på att ägarna kan 

ha upplevt informationsassymetri, vilket agentteorin diskuterar, som ett alltför stort problem, varpå 

mer detaljer förts in i kontraktet. Liksom tidigare nämnts, upplever VBT inte att de nyckeltal ägarna 

tittar på ger en relevant bild av verksamhetens värdeskapande.136 En tolkning av detta utifrån 

agentteorin kan vara att VBT och dess uppdragsgivare skulle kunna ha olika uppfattning om 

verksamhetens syfte, eller vilka värden som är betydande.  

I både SST och VBT kan konstateras att styrningen av teatern utgår från uppdraget, kontraktet, 

mellan ägarna och teatern. I båda fallen är beställaren överordnad utföraren, i egenskap av att denna 

också är ägare och uppdragsgivare. Det är i princip beställaren som äger kontraktet och i och med 

denna rangordning är också agentteorins resonemang applicerbara. Teaterns ägare motsvarar 

agentteorins principal och teatern fungerar som agent. Kommunikationen mellan parterna handlar i 

huvudsak om en uppdragsspecifikation från ägarna, samt uppföljningsunderlag från teatern i form av 

års- och tertialrapporter. Ägarnas uppföljning är en kontroll av hur teatern sköter uppdraget. Hur 

verksamheten redovisas och följs upp är till stor del en fråga om vilken information ägarna begär, 

vilket diskuteras vidare i följande avsnitt. 

                                                
132 Almqvist (2006) s 57. 
133 Ibid., s 57-58. När Almqvist diskuterar ”relational contracting” så är det i fråga om vad han kallar ”komplexa 
verksamheter” såsom vård och omsorg, varpå det ligger nära till hands att också koppla detta till teatern. 
134 Se bilaga 2 ”Västerbottensteaterns ägardirektiv”, samt Stockholm Stadsteater AB årsredovisning 2008. 
135 Stockholms stads budget 2010, s 212, samt bilaga 2 ”Västerbottensteaterns ägardirektiv”. 
136 Samtalsintervju: Öhlund samt Reventberg. 
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4.2 Redovisning, accountability och responsibility 

Redovisning är i grunden en berättelse om något som hänt, en redogörelse för hur detta har skett, samt 

en bild av hur det ser ut nu. I vardagligt tal kan bokföring och finansiell rapportering vara nästan 

synonymt med redovisning, men även annan information än finansiell kan vara föremål för 

redovisning. Maria Mårtensson menar att all redovisning i princip handlar om ett sökande efter 

balans.137 I företagsekonomisk redovisning rör det sig oftast om en balans mellan fysiskt/faktiskt och 

bokfört/monetärt värde. I en kulturinstitution menar Luca Zan att redovisningens roll även kan vara att 

hålla ordning på en balans mellan olika typer av projekt.138  

I SST kan vi se exempel på Luca Zans poäng, där stora scenen finansierar smala konstprojekt på 

de mindre scenerna. Bernhardtz söker då en balans mellan projekten för att hålla budget, men också 

för att uppfylla mål om repertoarbredd. Vilken funktion redovisningen har i det arbetet för Bernhardtz 

framgår inte. Zan påpekar dock att redovisningen bör vara utformad så att den kan vara behjälplig med 

detta.139 Hur balansen mellan projekten ser ut i SST bedöms av Bernhardtz, men vad han utgår från i 

sin bedömning kan vara såväl redovisade konkreta värden som icke-redovisade konstnärliga värden. 

Bernhardtz betonar dock här att konstnärliga värden inte går att redovisa. Det innebär således att de 

smala konstprojekten kan vara svåra att motivera med stöd i redovisningen. Redovisningen lever här 

inte upp till Zans resonemang kring detta. 

Kulturverksamheter har svårt att mäta effektivitet, eftersom de värden som verksamheten 

producerar inte är av finansiell karaktär. Det kanske kan te sig lockande att försöka fastställa monetära 

värden för att kunna väga in dem. Carnegie & West menar dock att monetär värdering av icke-

finansiella värden inte fungerar om syftet är att koppla dem till finansiella modeller.140 Icke-finansiella 

värden följer inte samma logik som finansiella; mer pengar värderas vanligen skalenligt högre än 

mindre, medan till exempel mer konstnärligt eller mer mångfald (om dessa går att mäta) inte 

nödvändigtvis värderas skalenligt högre. Redovisning av andra värden än finansiella ställer därmed 

nya krav på bland annat mätsystem.  

Ett bra och relevant mätsystem kan vara nödvändigt av flera anledningar; utan detta vacklar 

redovisningen och utan en stark konkret redovisning menar Catasús & Grönlund att en verksamhet 

riskerar att tappa sin legitimitet i samhället.141 För institutionsteatern, som finansieras med 

skattemedel, är det onekligen viktigt med legitimitet. Teatern behöver motivera sina offentliga bidrag 

genom att uppvisa hur dessa skattemedel förvaltas och hur de gör nytta, men för att göra detta krävs en 

redovisning som också fångar upp nyttan och värdeskapandet. Eftersom nyttan och värdeskapandet 

inte huvudsakligen är av finansiell karaktär kan det således vara svårt för teatern att åstadkomma en 

                                                
137 Mårtensson (2009).  
138 Zan (2000).  
139 Ibid. 
140 Carnegie & West (2005).  
141 Catasús & Grönlund (2005). 
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stark redovisning, vilket följaktligen kan innebära risker för legitimiteten. Således kan ett mätsystem 

vara nödvändigt som fångar upp också teaterns kvalitativa icke-finansiella värden. 

När VBT sätter upp en produktion som skall ut på turné görs flera avvägningar kring kvalitativa 

aspekter. Inte mycket av den redovisning som finns idag kan hjälpa till i avgöranden om hur stora 

produktioner VBT ska turnera med, eftersom det enda som synliggörs i redovisning i princip är 

kostnaderna och antal besökare.142 Avgöranden endast utifrån detta borde leda till att klämma in så 

många besökare som möjligt, utan scenografi och med så få skådespelare och tekniker som möjligt; 

allt för att minska kostnaderna och öka den synliga output som finns – publik och publikintäkter – 

eftersom inget annat värdeskapande fångas upp av mätsystemen. Avvägningar sker således på andra 

grunder än de redovisade. 

Michael Power menar att alla mätsystem är beroende av att det i grunden finns ett bestämt 

quanta, det vill säga en kvantifierbar basenhet, och i de flesta ekonomiska sammanhang är det därför 

enkelt att utgå från pengar i någon valuta.143 I teaterns fall är dock de värden vi diskuterar svåra att 

knyta till monetära värden, om det ens är möjligt att kvantifiera dem över huvud taget. En 

grundförutsättning för att mäta ett värde, menar Catasús, är att värdet går att identifiera både i 

verkligheten och i redovisning.144 Denna grundförutsättning är inte självklar när det handlar om icke-

finansiella värden och, i än högre grad, icke-mätbara värden. I SST talar till exempel Bernhardtz, som 

tidigare nämnts, om hur konstnärliga kvaliteter inte går att sätta värden på.145 Den konstnärliga 

kvaliteten, vilket framstår som ett fundamentalt värde i både SST och VBT, går inte att identifiera i 

både verklighet och redovisning; det fyller således inte grundkraven för mätbarhet som Catasús talar 

om och som Zan efterfrågar.  

För att försöka komma fram till en mätbar basenhet föreslår Power att man börjar med att 

kategorisera.146 Redan där kan det dock uppstå svårigheter. Vi kan se exempel på detta i VBTs 

indikatorer till ägardirektiven, där uppdragsgivaren försökt att kategorisera direktiven i mätbara 

nyckeltal.147 Ägarna vill här att VBT redogör för hur många projekt som under året speglat kulturell 

mångfald, vilket skulle kunna tänkas kategorisera olika typer av projekt. Men, som tidigare 

framhållits, saknas dock definitioner av såväl begreppet ”kulturell mångfald” som till vilken grad ett 

projekt skall uppfylla detta för att räknas till kategorin. Problemet med mätbarhet har här inte 

undvikits utan bara förskjutits ett led, då kategoriseringen får följdproblem genom att kategorin i sig är 

svår att definiera.  

Karin Holmblad Brunsson uppmärksammar att mätetal tenderar att ge intryck av att vara 

absoluta eftersom endast ett tal presenteras, oavsett vilka antaganden eller beräkningar som ligger 

                                                
142 Västerbottensteatern AB årsredovisning 2008, Västerbottensteatern AB Delårsrapport augusti 2009, samt 
Västerbottensteatern AB Styrkort 2009. 
143 Power (2004). 
144 Catasús (2008). 
145 Samtalsintervju: Olsson & Bernhardtz. 
146 Power (2004). 
147 Se bilaga 2 ”Västerbottensteaterns ägardirektiv”. 
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bakom talet.148 På ett liknande sätt menar Jeanette Wetterström att de värden vi mäter och redovisar 

tenderar att osynliggöra andra värden vi inte lyckats mäta.149 Om vi har uppmärksammat ett värde, 

men har svårt att sätta en siffra på det, osynliggör vi detta genom att redovisa övriga värden. Med 

Wetterströms resonemang bör således även värden som är svåra att hantera finnas representerade, för 

att inte negligeras. Om teatern enbart redovisar mätbara tal såsom ekonomi och publiksiffror så 

kommer övriga aspekter i skymundan och riskerar att inte beaktas, enligt detta resonemang. 

Å andra sidan är det inte nödvändigtvis till nytta att krampaktigt representera alla värden i 

redovisningen. Catasús har vidrört detta i flera artiklar under de senaste åren. Catasús et al. menar i 

“What gets measured gets … - on indicating, mobilizing and acting” att det krävs engagemang och 

vilja bakom redovisningen för att den ska vara till nytta.150 De menar här att mätning och uppföljning 

inte utan vidare påverkar organisationens agerande.151  

Martin Messner menar att alla beslut som fattas innefattar bedömningar på grunder utöver 

vetskap och kännedom, vilket på föregående sida också diskuterades vara fallet i VBT, men att söka 

ökad accountability är enligt Messner inte alltid rätt väg att gå.152 Catasús diskuterar också hur krav på 

redovisning av specificerade värden till och med kan begränsa organisationens ansvarstagande utöver 

redovisningen – ”the presence of accounts limits the possibilities of responsibility and favors the 

potentiality of accountability”.153 Ju fler nyckeltal som kräver redovisning, desto större blir risken att 

information utöver dessa inte erhålls. Catasús gör här en tydlig åtskillnad mellan accountability och 

responsibility, vilket är intressant även när vi applicerar resonemanget på redovisning av kulturella 

värden. När ägare och bidragsgivare kräver redovisning av mått på vissa kulturvärden riskeras att 

teaterns egna initiativ för att redogöra för ytterligare värden minskar, om vi följer detta resonemang.  

Mouritsen et al. diskuterar berättande som ett komplement till finansiell rapportering, i syfte att 

lyfta fram intellektuellt kapital.154 Mouritsen et al. talar här i första hand om värdering och styrning i 

bolag på aktiemarknaden, men resonemanget kan också liknas vid hanteringen av värdeskapandet i 

teatern. Värden som inte inryms i den traditionella finansiella rapporteringen, menar Mouritsen et al., 

kan fångas in i berättelser hämtade från verksamhetens vardag, vilket kan visa hur verksamheten 

fungerar.155 Vidare förespråkar Mouritsen et al. att berättelsen med fördel byggs upp kring siffror, 

även om det inte finns fullständiga sådana; detta för att berättelsen inte skall upplevas sakna grund och 

därigenom förbises.156 

                                                
148 Karin Holmblad Brunsson (2005) Ekonomistyrning – om mått, makt och människor, Lund: Studentlitteratur. 
149 Wetterström (2001). 
150 Bino Catasús, S. Ersson, J-E. Gröjer, F. Y. Wallentin (2007) “What gets measured gets … - on indicating, 
mobilizing and acting”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 20:4, s 505-521. 
151 Ibid. Författarna föreslår här en omtolkning av uttrycket ”what gets measured gets managed” till att istället 
lyda ”what gets talked about gets done, especially if there are numbers”. 
152 Messner (2009). 
153 Catasús (2008), s 1016. Här talar Catasús om miljöredovisning och miljöansvarstagande, vilket på ett 
liknande sätt som kulturella värden är komplicerat att redovisa. 
154 Mouritsen et al. (2001). 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
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Som nämndes i empirikapitlet, så kompletterar både SST och VBT den finansiella 

rapporteringen med en beskrivning av verksamheten i berättande text.157 Detta stämmer också bra med 

citatet ovan av Catasús om vi vänder på det; eftersom det i redovisningen inte finns något mätsystem 

för icke-finansiella värden finns å andra sidan goda möjligheter och incitament för teaterns 

responsibility att redogöra för dessa ändå på annat sätt. I fallet med VBT har dock ägarna under 2009 

ökat antalet accounts, i och med de nya indikatorerna till ägardirektiven, vilket om vi följer Catasús 

resonemang skulle kunna begränsa den övriga redogörelse VBT gör genom berättelser vid sidan av 

rapporteringen. Eftersom redovisningens rapportering, av vad som hittills framgått, inte kunnat 

hantera alla relevanta värden i studieobjekten, förefaller det vara av betydelse med redogörelser utöver 

rapporteringen. För att ge dessa redogörelser tyngd bör de enligt Mouritsen et al. knytas till siffror, 

men här får inte Wetterströms varning för att osynliggöra det som saknar siffror glömmas bort.  

4.3 Icke-finansiell styrning 

Inom styrmodell-, nyckeltal- och målstyrningslitteraturen är icke-mätbara, eller åtminstone icke-

finansiella, mål och värden ofta omnämnda, men alltför sällan mer utforskade än så.158 I diskussioner 

om värden som är svåra att mäta kommer ofta kvalitetsbegreppet upp. På grund av de svårigheter som 

finns med att mäta och följa upp kvalitet, visar Almqvist att det är problematiskt att ta hänsyn till den i 

verksamhetsstyrning.159 Representanterna från studieobjekten i den empiriska undersökningen 

konstaterar också att kvaliteten är svår att mäta, men menar ändå att teatrarna tar hänsyn till den vid 

beslutsfattning. Då handlar det visserligen främst om subjektiva bedömningar av kvalitet.  

Det är, som diskuterats undersökningen igenom, inte självklart vad kvalitet och effektivitet är i 

en kulturverksamhet. Herman & Renz menar att effektivitet i not-for-profit organisationer (NPO) inte 

kan härledas endast ur en parameter, samt att effektiviteten i NPO inte är absolut utan alltid står i 

relation till något.160 Detsamma skulle alltså kunna gälla för kvaliteten i teatern; istället för att sätta ett 

kvantitativt värde för kvaliteten så kanske det kan vara ett rimligt angreppssätt att ställa den i relation 

till något annat. I både SST och VBT talas det om balans och avvägningar mellan olika produktioners 

resurser. När VBT diskuterade byte av producent i marknadsföringsprojektet var det inte den absoluta 

kvaliteten som diskuterades, utan att uppnå högre kvalitet. Kvaliteten på projektet ställs här på så vis i 

relation till tidigare projekt, just såsom Herman & Renz föreslår.  

                                                
157 Detta exemplifieras i SST: Årsredovisning, VD-kommentar, respektive i VBT: Årsredovisning, Delårsrapport. 
158 Se till exempel Frenckner (1989) som endast i förbigående nämner att icke-finansiella mål kan existera, 
samt Paranjape et al. (2006) som kommenterar det balanserade styrkortets nonchalanta syn på 
värderingsprocessen. När icke-monetära mål diskuteras och tas på allvar är det ofta på ett mer övergripande 
och mindre konkret plan, till exempel Throsby (2003), Matti Skoog (2003) ”Visualizing value creation through 
the management control of intangibles”, Journal of Intellectual Capital, vol. 4:4, s 487-504; samt Mårtensson 
(2009). 
159 Almqvist (2006), s 70;76.  
160 Robert D. Herman & D. O. Renz (2008) ”Advancing Nonprofit Organizational Effectiveness Research and 
Theory – Nine Theses”, Nonprofit Management & Leadership, vol. 18:4, s 399-415. Herman & Renz menar här 
att effektiviteten i NPO exempelvis kan jämföras med tidigare år eller med en annan verksamhet; utan 
jämförelse, det vill säga i absolut tal, säger effektivitestsmåttet ingenting om effektiviteten.  
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När det i teatern många gånger dessutom handlar om konstnärlig kvalitet, kan dock sådana 

jämförelser vara svåra av den orsaken att konst i sig inte har någon självklar definition (se kapitel 5.2). 

Det kan således vara svårt att bedöma kvalitet även vid jämförelse mellan två i övrigt likvärdiga 

projekt. Ur ägarnas synvinkel kan det förefalla tänkbart att kvaliteten skulle kunna utläsas genom 

jämförelser av olika teatrar, men där råder som tidigare nämnt svårigheter i att finna jämförbara teatrar 

eller jämförbara värden och tal.161 Även med hjälp av jämförande, som Herman & Renz föreslår, 

förefaller det fortfarande vara svårt att tala i termer av effektivitet i teatern. 

Det finns trots allt styrmodeller som även tar sig an icke-finansiella värden. Det balanserade 

styrkortet, Balanced Scorecard av Kaplan & Norton, är ett exempel på detta som dessutom har fått 

mycket uppmärksamhet.162 Huvudprincipen med styrkortet är att verksamheten belyses ur olika 

perspektiv, varav flera är icke-finansiella, och tanken är att alla delar skall vägas in i 

verksamhetsstyrningen. I en sammanställd utvärdering av Balanced Scorecard har Paranjape et al. 

uppmärksammat ett antal brister i metoden, bland annat att styrkortet inte behandlar 

värderingsprocessen.163 Johanson et al. menar, i sin tur, att det i praktiken är svårt att uppnå balans 

mellan de olika perspektiven i modellen.164 

Det balanserade styrkortet är utförligt behjälpligt vad gäller vilka mått som kan användas, och 

till vad, men modellen förutsätter att mätning och värdering kan utföras korrekt, menar Paranjape et 

al.165 När det gäller icke-finansiella värden kan styrkortet, inte minst med hänsyn till föregående 

kapitel (4.2), onekligen stöta på problem och huruvida styrkortet verkligen kan bli balanserat kan 

därmed ifrågasättas. De olika perspektiven kan till stor del vara uppbyggda av kvalitativa variabler och 

balansen mellan de olika perspektiven blir i slutändan beroende av hur de kvalitativa variablerna 

värderas. 

VBT använder ett styrkort som modell för verksamhetsstyrningen och rapportering till ägarna. 

VBT kallar detta just styrkort – inte balanserat styrkort – vilket kanske kan lyfta fokus från problemet 

med att balansera perspektiven. Det framgår inte i VBTs styrkort hur perspektiven skall viktas och 

balanseras, men avsaknaden av detta säger indirekt att de fyra perspektiven är lika viktiga. I styrkortet 

har VBT brutit ned mål och kategoriserat mätbara mått för dessa. Styrkortet kan således möjligtvis 

klara sig undan Paranjape et al:s varning. Å andra sidan kan ett mätbarhetskrav vid utformning av 

styrkortet leda till att icke-mätbara värden inte finns representerade. Styrkortet följer till exempel upp 

den turnerande verksamhetens omfattning genom att mäta de antal kommuner teatern spelat i, 

respektive andel av länets alla kommuner. Höga siffror här indikerar visserligen att VBT når ut i länet 

som uppdraget begär, men dessa siffror kan inte synliggöra de värden som den turnerande 

                                                
161 Se kapitel 3.4 Värden, konflikter och jämförelser. 
162 Kaplan & Norton (1992).  
163 Paranjape et al. (2006). Här står till exempel: ”[…]All of these however specify ‘what’ to measure and not 
‘how’ to measure, which is an equally important part of a performance measurement system.”. 
164 Johanson et al. (2006). 
165 Paranjape et al. (2006). 
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teaterpersonalen talade om i fikarummet.166 Det ligger onekligen ett diskuterbart dilemma i Kaplan & 

Nortons inledande fras ”what you measure is what you get”, i artikeln där styrkortet presenterades 

1992.167 

David Throsby utvecklade i mitten av 80-talet en metod för värdering av kulturella 

verksamheter som kallas Contingent Valuation Model (CVM).168 Denna metod syftar till att fånga allt 

upplevt värde av verksamheten – inte enbart värdet för dem som direkt nyttjar, eller konsumerar, dess 

produkter och tjänster.169 Det vanligaste sättet att genomföra en CVM-undersökning är att fråga hur 

mycket personer är beredda att betala för varan eller tjänsten i fråga, alternativt att be dem ta ställning 

till ett givet pris, vilket Noonan beskriver.170  

Att även icke-användare har nytta av kulturverksamheter är inget nytt, tvärtom så menar 

Ginsburgh att detta är ett av de vanligaste argumenten för offentlig finansiering av kultur.171 Throsbys 

modell har till exempel använts i Trine Bille Hansens undersökning av hur den danska befolkningen 

värderar sin kungliga Dramatiska teater i Köpenhamn.172 Studien gick ut på att danska skattebetalare 

fick svara på frågor om hur stort bidrag de ansåg att Dramaten skulle få från staten.173 Intressant i den 

danska studiens resultat är att de som inte besökte teatern ändå värdesatte dess existens och var således 

också beredda att avsätta skattemedel för Dramaten, om än i lägre grad än de som brukade besöka 

teatern.174 

Throsby framför här dock en betydande poäng, och påminner om, att modellen inte är komplett, 

eftersom den trots allt inte till fullo beaktar icke-finansiella värden.175 Även om CVM fångar upp 

mycket information om värdeskapande som inte täcks in i andra modeller, så tar modellen inte riktigt 

hänsyn till icke-mätbara värden. För det första så ger sig CVM in på att värdera icke-finansiella värden 

på en finansiell skala, vilket är problematiskt.176 Vidare så fångar modellen endast upp de värden som 

upplevs just nu. Här bör inte glömmas bort, som också Ginsburgh lyfter fram, att kulturella värden 

också handlar om långsiktigt värdeskapande.177 

För SST och VBT kunde det vara intressant att se en undersökning liknande den danska, för att 

på så sätt få mer information om värdeskapandet i verksamheterna. En CVM-undersökning kan 

mycket väl ligga i både teaterns och ägarens intresse. Där SST har som målsättning att vara en 

angelägenhet för alla stockholmare, kunde en CVM-undersökning tillföra information för uppföljning. 

För VBT skulle en CVM-undersökning kunna visa hur befolkningen i olika delar av länet värderar 
                                                
166 Följ diskussionen i kapitel 3.3.2 Värdeskapande i verksamheten. 
167 Kaplan & Norton (1992), s 71. 
168 Throsby (2003). 
169 Grundformeln för CVM är TV=UV+NUV, där TV = total value, UV = value of use, och NUV = value for non-
users. 
170 Noonan (2002). 
171 Ginsburgh (2004). 
172 Bille Hansen (1998). 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Throsby (2003). 
176 Se resonemang i föregående kapitel. 
177 Ginsburgh (2004). 
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verksamheten, vilket i bästa fall skulle kunna visa något om den turnerande verksamhetens 

värdeskapande. Turnerandet är en viktig, men kostsam, del av VBTs verksamhet, något som framkom 

tydligt under undersökningens direkt- och deltagandeobservation. Teatermedarbetarnas upplevda 

värdeskapande genom turnéföreställningarna är dock inte representerat i någon redovisning. Dessa 

värden skulle eventuellt kunna fångas upp med hjälp av CVM. 

Kanske är det i första hand, när det gäller imperfekt tidsperspektiv för uppföljning, som CVM är 

användbar. En CVM-undersökning skulle kunna vara ett komplement till de publikundersökningar och 

kritik-analyser som SST och VBT använder sig av idag. Vad gäller styrning så skulle teatern i och för 

sig kunna ha målsättningar för nyckeltal från CVM-undersökningar, på samma sätt som med andra 

nyckeltal och vid arbete med budgetstyrning. Dock är CVM-modellen dels inte komplett och 

dessutom är resultatet av en CVM-undersökning beroende av utomstående faktorer som teatern inte 

kan påverka; Noonan menar att både hur frågorna ställs och i vilket sammanhang påverkar resultatet 

avsevärt.178 Troligtvis påverkar också ytterligare faktorer som varken har med verksamheten eller en 

CVM-undersökning att göra, som exempelvis politiska debatter och konjunkturläge.179 CVM kan 

däremot tänkas tillföra ett antal relevanta indikationsmått vid redovisning för legitimitet.180 En 

undersökning som visar på ett starkt stöd för teatern kunde stärka, och således ett svagt resultat 

ifrågasätta, legitimiteten. 

                                                
178 Noonan (2002). 
179 Skattebetalares prioriteringar för hur skattemedlen fördelas och används kan antas variera utan att för den 
skull värdera teaterns värdeskapande annorlunda. Det kan vara svårt för tillfrågade att ställas inför frågor som i 
princip handlar om sådana val som om man ska lägga pengar på skola, sjukvård, omsorg eller kultur. 
180 Jfr: Catasús & Grönlund (2005), diskussion i tidigare kapitel (5.3). 
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5. Konstföretag 

5.1 Konstnärlig kvalitet 

När vi undersöker konstnärliga verksamheter är det näst intill oundvikligt att halka in på konstnärlig 

kvalitet, vilket också diskuterats i tidigare kapitel. Då är det kanske på sin plats att också diskutera 

huruvida konsten kan, eller bör, definieras över huvud taget. Frågan om vad konst är har ingen entydig 

positivistiskt sanning till svar, utan är ständigt öppen för diskussion.181  

Frågan om vem som bestämmer vad som är konst har diskuterats genom historien, ett tydligt 

exempel är Marcel Duchamp med konstverket Fountain.182 Vidare menar postmodernistiske 

konstkritikern och docent i filosofi, Lars O. Ericsson, att konsten endast har en lag att följa och det är 

”lag-ifrågasättandets lag”.183 När SST och VBT satsar på hög konstnärlig kvalitet bör det således 

innefatta utvidgande eller omvärdering av teaterbegreppet, om vi följer Ericssons resonemang.  

Guillet de Monthoux resonerar kring att ett objekts estetiska värde inte har med det fysiska att 

göra, ej heller med subjektivt tyckande, utan konstverkandet gör konsten till konst.184 Detta skulle till 

exempel acceptera Duchamps ready-made som konst. Det skulle också kunna säga något om teatern 

som konst, i den mening att teatern inte producerar någon fysisk konstprodukt, men ändå anses utöva 

konst. Vad är det då i SST och VBT som gör dem till konstnärliga verksamheter?  

Att spela teater behöver inte nödvändigtvis vara konstverkande. Lars O. Ericsson skriver i sin 

essä ”Konst, Icke-konst” att konst som kliver över gränsen till vad som ännu inte räknats som konst 

inte bara förflyttar gränsen för vad som räknas till konst, utan också utmanar den accepterat regelrätta 

konstens konsttillhörighet.185 Vad Ericsson här menar, är alltså att traditionell konst blir mindre 

intressant, när något nytt tillåts att räknas till konst. För SST och VBT får detta betydelse, genom att 

den konstnärliga ambitionen finns inskriven i båda teatrarnas uppdrag. Märk väl formuleringen av 

VBTs uppdrag; teatern ska inte bara spela teater – den ska ägna sig åt, och utveckla, scenisk konst.186 

Att ägna sig åt konst, innebär enligt Ericssons resonemang att man måste ligga i framkant för 

utveckling av konsten, i det här fallet teatern, något som också både SST och VBT anser sig satsa på. 

Ligger teatern inte i framkant ifrågasätter Ericssons resonemang i princip teaterns konsttillhörighet.  

                                                
181 Den som söker sanning om konst hänvisas till Michel Foucaults tankar om sanningsregimer. Se: Foucault 
(1988). 
182 Marcel Duchamp, ”Fountain”, konstverk, New York 1917. Fabrikstillverkad urinoar signerad under täcknamn 
R. Mott. Duchamp gjorde sin ready-made konst till konst genom att sätta in den i en för föremålet främmande 
kulturell miljö. Vad Duchamp därigenom gjorde var att tänja på konstens gränser och urinoaren accepterades 
först inte som konst av kultureliten, vilket i sig gjorde Fountain betydelsefull i debatten om konstbegreppet. Läs 
mer om Marcel Duchamp i exempelvis Dawn Ades, N. Cox, D. Hopkins (1999) Marcel Duchamp, London: 
Thames & Hudson Ltd. 
183 Lars O. Ericsson (2001) I den frusna passionens heta skugga, Stockholm: Carlssons Bokförlag, s. 57. 
184 Guillet de Monthoux (1993), s 43. 
185 Ericsson (2001), s. 56. 
186 Se bilaga 2 ”Västerbottensteaterns ägardirektiv”. 
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Ønskekvisten, av Langsted et al., är en modell som syftar till att utvärdera en verksamhets 

konstnärliga kvalitet.187 Modellen går i huvudsak ut på en analys av verksamheten utifrån 

kombinationer av de tre aspekterna vilja, kunnande och skullen.188 Ønskekvisten har använts på prov i 

några projekt i Skåne län, bland annat i en utvärdering 2007 av Malmö Opera och Musikteater.189 Vilja 

handlar om engagemang och konstnärlig ambition, kunnande om kompetens och professionalism, och 

skullen handlar om hur angeläget projektet bedöms vara ur publik- och samhällssynpunkt.190 Dock 

lider hela modellen av att alla kvaliteter som bedöms i princip måste bedömas i relation till något 

annat, liksom i Herman & Renz resonemang (se kapitel 4.3). Den skulle eventuellt kunna användas 

som komplement vid verksamhetsredogörelse, eller för jämförande utvärdering av olika projekt 

sinsemellan inom teatern. 

Konstdefinitionen är svår och dess gränser är föränderliga. Vad gäller konstnärlig kvalitet så 

menar både SST och VBT vid samtalsintervjuerna att det inte går att mäta, och kanske är det inte så 

förvånande att de upplever det på det viset. Om konst delvis handlar om att ifrågasätta vad konst är, 

blir det onekligen svårt att mäta konstens kvalitet.  

5.2 Kultur och konst 

I konstnärliga kulturverksamheter finns både en konstnärlig och en kulturell ambition. I de studerade 

teatrarna handlar den konstnärliga ambitionen som tidigare nämnt dels generellt om att hålla hög 

konstnärlig kvalitet på produktionerna, samt också om att ligga i framkant för utveckling av teatern 

som konstart. Kulturella ambitioner kan vi i studieobjekten bland annat se i VBTs 

glesbygdsturnerande och SSTs strävan efter att finnas till för alla. De konstnärliga ambitionerna 

handlar i stort sett om hur teatern arbetar och vad den gör, medan de kulturella ambitionerna handlar 

om dess effekter och påverkan på samhället. Grovt generaliserat, skulle kunna sägas att konstnärliga 

ambitioner fokuserar internt, medan kulturella ambitioner blickar utanför organisationen.191  

Guillet de Monthoux betonar i Det sublimas konstnärliga ledning – Estetik, Konst och Företag 

vikten av att kulturen och konsten samverkar och att ingen av dem tar överhanden.192 Guillet de 

Monthoux menar då att varken kulturen eller konsten kan existera utan detta samspel i ett längre 

tidsperspektiv. Denna samverkan mellan kulturens och konstens roller i organisationen kan också 

liknas vid hur relationen mellan konstnären och företagaren ofta beskrivs som av varandra beroende 

                                                
187 Langsted et al. (2005). 
188 Kultur Skåne, 
 http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=195337, [kontrollerad 2009-11-05]. 
189 Karen Hannah & R. Hoogland (2007) Malmö Opera och Musikteater AB 2006/2007 Utvärdering enligt 
Ønskekvistmodellen, Region Skånes kulturförvaltning. 
190 Ibid. Begreppet ”skullen” har i svensk användning av modellen inte översatts från danska. 
191 Konstnärliga ambitioner kan givetvis också sträcka sig utanför organisationen. Ett projekt skulle exempelvis 
kunna ha ambitioner att förändra synen på den utövade konsten i sig, vilket obestridligen vore en ambition som 
sträcker sig längre än till den egna organisationen. 
192 Guillet de Monthoux (1993), s 98. 
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kontraster i ett konstföretag.193 Dessa resonemang kan förklara, och i princip förespråka, något som 

annars ser ut som konflikterande mål i studieobjekten; att satsa på banbrytande konstskapande och 

samtidigt vilja tillfredsställa och tilltala en bred publik.  

Konsten och kulturen förefaller dels samverka inom en teaterproduktion på ett tidsmässigt 

växelvis sätt. När VBT sätter upp en ny produktion är det med konstnärliga ambitioner man arbetar 

fram en uppsättning. Studien har visat att hur uppsättningen tar form till stor del har med konstnärliga 

avvägningar att göra. När VBT sedan skickar ut produktionen på turné är det framför allt kulturella 

ambitioner som styr arbetet; det ligger en tydlig kulturell ambition bakom att åka långt för att sätta upp 

en föreställning med ekonomisk förlust.  

Samverkan förefaller också ske parallellt. När SST sätter upp en publiksuccé på stora scenen 

drar den in pengar som kan finansiera en avantgardeproduktion. På så sätt ges utrymme för 

experimenterande och gränsifrågasättande, vilket kan betraktas som en konstnärlig ambition, samtidigt 

som repertoaren breddas med förhoppningen att fler tilltalas, vilket är en del av en kulturell ambition 

att nå ut till fler. 

5.3 Konstnärlig ledning  

Den konstnärliga ledningens uppgift är att ”hålla det estetiska spelet vid liv”, menar Guillet de 

Monthoux.194 Guillet de Monthoux utgår i sina resonemang från Gadamers modell över ”det estetiska 

spelet” (se figur 2 på nästkommande sida), där konst uppstår i ett samspel mellan konstnär, publik, 

kritik och teknik.195 Att leda en konstnärlig organisation handlar i Guillet de Monthouxs mening om 

att se till att alla delar av modellen finns med, och att kopplingarna för samspelet finns.196 Ann-Sofi 

Köping vrider litet på detta när hon menar att ledningen finns i utrymmet mellan aktörerna i modellen, 

med uppgiften att skapa förutsättningar för alla parters deltagande.197 Ledarens roll framstår, enligt 

båda dessa resonemang, inte som en del av konstprocessen utan snarare som ett uppbackande stöd.  

                                                
193 Se till exempel Stenström (2000), Lindfors (2005), Lekvall & Karlsson (2002) och Ann-Sofie Köping ”Varför 
utbildar vi Arts Managers”, i: Binnaz, Ayata (red.) (2007) Kulturekonomi – Konsten att fånga osynliga värden, 
Lund: Studentlitteratur. 
194 Guillet de Monthoux (1993), s 97. 
195 Hans Georg Gadamer (1989[1960]) ”Play as the Clue to Onthological Explanation”, i Truth and Method, 2nd 
ed., övers. Joel Weinsheimer och Donald G. Marshall, New York: Crossroad, såsom refererat i Guillet de 
Monthoux (2004), s 73-79. Jag vill dock här reservera mig något mot kritikens inblandning i själva skapandet 
av konsten, men väljer ändå att använda modellen så som den är illustrerad i Guillet de Monthoux (2004). 
196 Guillet de Monthoux (2004), s 73-79. 
197 Köping (2007). 
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Fig 2. ”Det estetiska spelet”. 198 

Någon som utgår från ett annat perspektiv i sina resonemang är Elisabeth Lindfors, som i sin bok 

Marknadsföring i konstföretag – en balansakt mellan konstnären och företagaren resonerar utifrån 

sina erfarenheter som tidigare marknadschef under många år vid Stockholms Stadsteater.199 Lindfors 

tonar här ned konstens roll i konstföretaget och beskriver ledningens uppgift som att sätta ramar för 

verksamheten.200 Där Köping och Guillet de Monthoux resonerar om att skapa förutsättningar för det 

estetiska spelet, talar Lindfors snarare om att strukturera strategiskt. Lindfors varnar för att 

romantisera konsten och menar att konstföretaget, inte konsten, skall skapa och upprätthålla relationen 

med publiken.201  

Denna åtskillnad i inställning till ledningens roll kan måhända förklaras av att det här råder 

olika uppfattningar av vad konst är. I kapitel 5.1 ovan diskuterades hur konst definieras, och Guillet de 

Monthoux menade att konstverkandet skapar konsten. Lindfors menar istället att konst skapas först i 

mötet mellan konst och publik.202 Lindfors påstår härigenom att konst blir konst först när det betraktas 

som konst – ett resonemang som påminner om sanningssökande i Latour & Woolgars mening.203 

Konstdefinitionen Lindfors använder är begränsande och lämnar inte mycket utrymme för exempelvis 

gränsifrågasättande konst som Ericsson beskriver. Kopplar vi Lindfors resonemang till modellen för 

det estetiska spelet, skulle det kunna tolkas som att hon sätter publiken utanför det estetiska spelet; 

alternativt att hon klyver modellen på mitten med teknik och konstnär i en del, publik och kritik i en 

annan. Ledningen får då till uppgift att se till att dessa två delar möts för att det, enligt Lindfors, skall 

uppstå konst. Härigenom framkommer hur konstsynen också påverkar uppfattningen om 

konstföretaget.  

Det är relativt lätt att applicera modellen för det estetiska spelet på ett så stort konstföretag som 

SST eller VBT, eftersom rollerna där är separerade i större utsträckning än i ett litet konstföretag.204 I 

både SST och VBT finns i princip dedikerade avdelningar för de olika ”spelarna” i modellen, och 

teaterledningen arbetar administrativt med att skapa förutsättningar för dessa att samspela. Ledningens 

roll kan alltså beskrivas som att den finns i utrymmet mellan spelarna, som Köping resonerade, men 

                                                
198 Gadamer (1989[1960]) så som illustrerat i Guillet de Monthoux (1993), s 97, samt i Guillet de Monthoux 
(2004), s 79. Egen bearbetning. 
199 Lindfors (2005). Elisabeth Lindfors arbetade som marknadschef vid SST under åren 1982-2003 och är sedan 
2009 marknadschef vid kungliga Dramaten. 
200 Ibid., s 39. 
201 Ibid., s 33, 36, 40.  
202 Lindfors (2005), s 33. 
203 Följ diskussionen i kapitel 2.1.1 Vetenskapsteori.  
204 Även en ensam konstnär kan betraktas som ett konstföretag, vilket innebär att en person står för både 
konstnärs-, teknik- och ledarrollen. Se till exempel: Guillet de Monthoux (2004); Lindfors (2005). 
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var teaterns ägare och bidragsgivare hamnar i det estetiska spelet framgår inte här.205 Bidragsgivarens 

roll i det estetiska spelet torde vara att backa upp ledningen, vilket placerar bidragsgivaren utanför 

modellen; som tidigare diskuterades så står även ledningen i princip utanför själva 

skapandeprocessen.206 Leah A. Hofkin varnar för hur bidragsgivare går in och styr hur verksamheten 

ska organiseras, vilket hon menar indirekt inskränker även på konstnärliga integriteten.207 Med det 

estetiska spelet som modell för organisationen, ter det sig inte heller lämpligt för bidragsgivaren att, 

som Hofkin talar om, ge sig in i skapandeprocessen.  

Guillet de Monthoux diskuterar teaterledningars olika fokus på frontstage respektive backstage 

och hur detta påverkar verksamheten och balansen i det estetiska spelet.208 Detta kan bero på, som 

tidigare diskuterat, olika ambitioner med konsten eller kulturen. Tolkat utifrån modellen för det 

estetiska spelet innebär ett överdrivet backstagefokus att koncentrera konstprocessen kring konstnären 

och tekniken, utan hänsyn till vad publik och kritik tycker eller efterfrågar. Ett frontstagefokus skulle 

tvärt om innebära att helt och hållet marknadsanpassa konstprocessen. Guillet de Monthoux 

exemplifierar detta med ett fall där ägarna bytte ut en backstagefokuserad teaterchef i syfte att teatern 

skulle orienteras mer mot publik.209  

När Guillet de Monthoux och Hofkin här talar om konstverksamheter framstår dessa som 

relativt oberoende agerande aktörer. Konstskapandet är i fokus, även om verksamheten måhända 

finansieras genom bidrag. Med ett intresse för konsten som utgångspunkt blir bidragsgivaren ett 

nödvändigt ont. Kanske är bidragsgivaren från detta perspektiv endast ytterligare något som ledningen 

har till uppgift att hantera; att se till så att det estetiska spelet får utrymme, dels ekonomiskt och dels 

utan yttre inblandning.  

Den huvudsakliga bidragsgivaren kallas dock i både SST och VBT istället för uppdragsgivare. 

Denna språkliga skillnad kan tänkas ha konsekvenser för hur vi betraktar parternas relationer. Medan 

ordet bidragsgivare utgår från verksamheten, riktar ordet uppdragsgivare fokus mot ägaren och 

ägarens syfte. Fokus på ägarens syfte sätter det estetiska spelet ur spel, då syftet i det estetiska spelet 

framstår vara själva konstprocessen. Med bidragsgivarens vision i centrum kommer vi tillbaka till 

rollerna i agentteorin, men också till Hofkins varning för bidragsgivares påverkan på konstprocessen.  

                                                
205 Jfr: Köping (2007) 
206 Jfr: Guillet de Monthoux (2004), samt Köping (2007). 
207 Hofkin (1997). 
208 Guillet de Monthoux (2004), s 210-219. 
209 Ibid., s 211. I exemplet eftersträvades inte marknadsefterfrågansstyrd teater utan, något mer lukrativt, att 
använda teatern som en kanal för vissa politiska budskap.  
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6. Redovisningens roll i estetisk kontraktstyrning 

6.1 Styrningsmodell 

Genom de två föregående kapitlen har diskuterats att det finns problem i kommunikationen mellan 

teatern och uppdragsgivaren, samt att den informationsassymetri som diskuteras i agentteorin också 

återfinns i analysobjekten. I styrningen av institutionsteatern är kontraktet (det vill säga uppdraget) 

centralt och rapporteringen till ägarna utgår från detta. Verksamheten i sig är komplex då 

kärnverksamheten är av konstnärligt slag, vilket innebär att värden skapas genom ett interagerande av 

flera parter i ett estetiskt spel. Där siffror inte synliggör värdeskapande har de studerade teatrarna, 

utöver rapportering, också redogjort för verksamheten i berättande text. De två föregående kapitlens 

utgångspunkter kan föras samman i en sammanfattande skiss över kontraktstyrning av konstföretag (se 

figur 3). 

 
Figur 3. Kontraktstyrning av konstföretag. 210 

Modellen ovan kan betraktas ur olika perspektiv, beroende på vilken del av modellen som används 

som utgångspunkt. Arts management-teorin som diskuterades i kapitel 5 utgår till exempel från det 

estetiska spelet och förefaller inte blicka mycket längre utanför detta än till teatern. För att 

verksamheten skall fungera förutsätts i detta perspektiv att övriga parter arbetar på konstens villkor, 

med konsten som syfte. Det kan i detta perspektiv framstå som ett problem att kontraktet i sig 

utformas och formuleras utanför det estetiska spelet. 

Utgår vi från ägarna så visar modellen teatern som utförare av kulturuppdrag – på ägarnas 

villkor. Fört att inte agentteoriproblem skall uppstå, bör teatern helst inte ha något eget syfte annat än 

att följa ägarnas uppdragsformulering. Redovisning och rapportering följer upp uppdraget och ägarnas 

syfte. Rapporteringen utformas därmed av ägarna genom uppdraget och fungerar således som svar på 

av ägarna ställda frågor.  

Vrider vi slutligen perspektivet till att utgå från teatern så blir denna istället ett bidragsunderstött 

konstföretag. Teatern hamnar i detta perspektiv möjligen i en dragkamp mellan finansiärers intressen 
                                                
210 Egen bearbetning utifrån figur 1 och figur 2. 
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och konstprocessen, där det estetiska spelet kan vara teaterns syfte, samtidigt som bidragsgivare också 

måste tillfredsställas. Ett annat tänkbart syfte, att döma av studiematerialet, kan röra prestationer i 

jämförelse med andra teatrar. Rapporteringen till bidragsgivare syftar i detta perspektiv till att visa upp 

vilka värden bidraget skapat, alternativt att visa hur verksamheten lever upp till bidragsgivarens vision 

och syfte. Rapportering och redovisning fyller här ytterligare en funktion genom att presentera 

jämförelsetal mot andra teatrar.   

Både SST och VBT har, som tidigare diskuterats, bidragsgivarna som ägare, varpå ägarna borde 

bli utgångspunkten i en analys utifrån denna modell. Studieobjekten skulle även kunna betraktas ur 

teaterns perspektiv. Kanske borde både ägar- och teaterperspektivet beaktas, för att undvika delar av 

problematiken som agentteorin diskuterar. I fallet med VBT, när den professionella kulturen besöker 

avlägsna orter, skulle beställarens (ägarens) perspektiv se till vilka värden som eftersträvas och hur 

dessa värden kan följas upp, medan utförarens (teaterns) perspektiv skulle se till vilka värden som 

skapas och hur dessa kan synliggöras. En fullständig redovisning av teaterns värdeskapande torde ha 

ambitionen att fånga upp båda dessa aspekter.  

Två huvudsakliga problem framgår i denna analysmodell. Det ena är att ägaren och teatern kan 

ha olika syften. Ägarens syfte formuleras i uppdraget, men det är inte säkert att ägaren och teatern 

delar uppfattning om vad verksamhetens syfte är. Det andra problemet är att redovisning och övrig 

redogörelse är alltför åtskilda (se figur 3).  

6.2 Ett förhållningssätt 

För att föreslå ett förhållningssätt till kontraktstyrning med icke-mätbara värden inblandade, har den 

föregående skissen av iakttagelser (figur 3) reducerats ned till en enklare principskiss att utgå från i 

följande resonemang (se figur 4).  

 
Figur 4. Det estetiska kontraktet. 211 

För att kunna fånga värdeskapandet har studien antytt att en styrmodell bör beakta svårigheterna med 

att bedöma kvalitet, vara behjälplig i att balansera konstnärliga och kulturella ambitioner, samt hantera 

en balans mellan accountability och responsibility. En fundamental förutsättning är här att alla 

inblandade parter delar ett gemensamt syfte, vilket formuleras i uppdraget.  

Ägarna formulerar syfte och uppdrag, samt anger budgetramar. Framtagande av ekonomiska 

nyckeltal för uppföljning sker rimligtvis i samråd med teatern (då problem med ägarformulerade 

nyckeltal iakttagits i fallet med VBT). För att redovisa värdeskapandet använder sig teatern av 
                                                
211 Egen bearbetning. 
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metoder som de finner komplettera redovisningen och på bästa sätt redogör för verksamhetens 

värdeskapande. Det kan röra sig om kombinationer av publiksiffror, repertoarrelaterade nyckeltal, 

publikundersökningar, CVM eller andra metoder som till exempel Ønskekvisten.  

Där SST, i egenskap av stadsteater, räknar publiksiffror och mäter antal sålda biljetter i 

förhållande till antal platser kanske VBT, i egenskap av turnerande teater, kunde relatera publikantalet 

till något annat som kan indikera turnerandets värdeskapande. Det kunde till exempel relateras till 

antal invånare i orten de spelar på, hur avlägsen spelplatsen är, hur långt avstånd det är från 

spelplatsen till närmsta kulturinstitution, eller kanske redovisa hur stor andel teatern stod för av alla 

årets kulturevenemang på respektive spelplats.  

Jämförelser teatrar emellan är en annan fråga. I studien har teatrarna själva konstaterat att det är 

svårt. Jämförbarheten beror av många aspekter och svårigheterna med redovisningen av 

värdeskapande gör det orimligt att jämföra teatrar i sin helhet. Det går emellertid att jämföra monetära 

värden och ställa dem i relation till vissa andra mätbara värden, till exempel bidrag/besökare eller 

bidrag/årsverke. Det går också att i viss utsträckning jämföra publikstatistik, men det är alltid några 

värden som ”beror på” och det är omöjligt att sammanställa någon total jämförelse. En fråga som bör 

övervägas är vad jämförelsen skall användas till. Olika syften ställer olika krav på jämförelser, och 

måtten de bygger på, för att de skall vara relevanta.  

6.3 Redovisningens roll i teatern 

Redovisningen utgår i analysobjekten från de värden som går att redovisa. Där denna rapportering inte 

räcker till redogör teatrarna huvudsakligen i berättande text för verksamhetens utförande, vilket är ett 

försök att synliggöra värden som inte syns i rapporteringen. Redovisningens två delar behöver inte 

nödvändigtvis innebära att skilja rapportering och berättelse åt (jfr: figur 3 och figur 4). Det vore nog 

tvärtom vilseledande att betrakta dem som åtskilda, då ingen av dessa enskild kan ge fullvärdigt 

beslutsunderlag för verksamheten. Snarare än att se det som att redovisningen här fyller två 

funktioner, kan det kanske vara rimligt att föreställa sig att redovisningen har en tvådelad funktion 

eller en funktion uppbyggd av två dimensioner. Den mest konkreta av dessa är dock rapporteringen, då 

denna uteslutande består av tydliga siffror, vilket ger den intryck av att vara absolut sanning och kan 

således leda till att ägarna i vissa situationer fattar beslut grundade på missvisande eller ofullständig 

information.212   

Även för utomstående parter är den konkreta redovisningen lättare att överblicka och än övrig 

redogörelse. Siffror ger också sken av att vara direkt jämförbara, även om så inte visat sig vara fallet 

med till exempel teaterpubliksiffror.213 Det leder till att jämförelser mellan teatrar ofta kan ske med 

                                                
212 Jfr: Holmblad Brunsson (2005). 
213 Se kapitel 3.4.  
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bristfällig eller vilseledande information och innebär antagligen i många fall att värdeskapandet inte 

synliggörs.  

Redovisningen fyller härigenom två funktioner, dels en inre funktion genom redovisning till 

ägare och bidragsgivare, dels en yttre funktion genom presentation av jämförelsetal för statistik och 

andra jämförelser teatrar emellan. Beträffande den inre funktionen så har studien visat på två 

dimensioner av redovisningen, vilket skulle kunna sammanfattas som en konkret och en abstrakt 

dimension. Vissa värden kan rapporteras konkret, medan andra värden inte är mätbara och därför 

måste redovisas på annat sätt. Den empiriska studien antyder att ägarens perspektiv tenderar fokusera 

på den konkreta rapporteringen, samt att den ytterligare redogörelsen utgår från utförarens perspektiv. 

Den inre redovisningsfunktionen skulle således kunna beskrivas som att verksamhetsstyrningen utgår 

från den konkreta redovisningen, medan uppföljningen till stor del härrör till den abstrakta 

dimensionen av redovisningen.  

Vad gäller den yttre redovisningsfunktionen så har studien indikerat på problematik, genom att 

teatrar inte obetingat är jämförbara. Även i den yttre redovisningen kan urskiljas en konkret och en 

abstrakt dimension. Den konkreta dimensionen består i att redovisningen levererar jämförelsetal som 

till exempel publiksiffror och produktionsstatistik. Det är också denna dimension av redovisningen 

som behandlats när branschorganisationen tillsatt en projektgrupp för att ta fram redovisningspraxis.214 

Vidare skulle teaterns legitimitet kunna härledas ur en abstrakt dimension av den yttre redovisningen, 

då legitimitet ställer krav på redovisningen som inte nödvändigtvis har med redovisningens övriga 

funktioner att göra. Redovisningens yttre funktion faller egentligen utanför undersökningens ramar, 

varför den abstrakta dimensionen inte kan förklaras närmare genom denna studie. Studiematerialet 

indikerar att det även här finns en abstrakt dimension, och den har här samlats under benämningen 

legitimitet. Utvecklande resonemang och undersökning kring redovisningens yttre funktion och dess 

mottagare skulle kunna vara föremål för vidare forskning.  

  
Figur 5. Redovisningen som två dimensioner av två funktioner. 215 

Redovisningens roll i teatern är således mångfacetterad. Studien indikerar att redovisningen fyller två 

olika funktioner, vilka tjänar olika syften, samt att respektive funktion kan ses ur två dimensioner. I 

Figur 5 illustreras redovisningen i en matris med fyra karaktärer: styrning, uppföljning, jämförelse 

och legitimitet. Undersökningens observerade och analyserade delar av analysobjektens redovisning 

kan också härledas till matrisen. I de olika dimensionerna av de skilda funktionerna produceras också 

                                                
214 Se bilaga 3 ”RIS Förslag på nyckeltal”. 
215 Egen bearbetning. 
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olika delar av redovisningen som studien tagit del av. För den inre funktionen produceras rapporter 

och uppföljningsberättelser. För den yttre funktionen produceras statistik, samt att teaterns legitimitet 

delvis kan urskiljas i dess rykte (om någon indikator för det kan hittas) eller genom till exempel CVM-

undersökningar. Figur 6 visar den producerade redovisningen som en matris.  

 
Figur 6. Produkterna som indikerar redovisningens olika karaktärer. 216 

6.4 Att synliggöra värdeskapande 

Studien har visat på svårigheter i att såväl definiera, som att fånga och synliggöra, värdeskapande i 

institutionsteatern. Vissa indikatorer för delar av värdeskapandet förefaller dock kunna identifieras och 

synliggöras i olika delar eller dimensioner av redovisningen. Något övergripande, eller sammantaget, 

värdeskapande har inte framträtt, då de olika dimensionerna av redovisningen till synes också tjänar 

olika syften.  

I sökandet efter ett sammantaget substantiellt värdeskapande skulle diskussionen i kapitel 5.1, 

om hur konst uppstår, kunna tjäna som utgångspunkt. Liksom i Guillet de Monthouxs resonemang om 

hur konst uppstår i samspelet mellan aktörerna i det estetiska spelet, kanske värdeskapandet i teatern 

uppstår i samverkan mellan de fyra funktionerna av redovisning som identifierades figur 5. 

Redovisningens roll blir i denna modell analog med konstföretagarens i Guillet de Monthouxs 

resonemang, det vill säga att skapa förutsättningar för de olika delarna att samspela. Värde skapas i 

samverkan mellan delarna, alternativt i mellanrummet mellan dem, och indikatorer i delarna speglar 

olika delar av värdeskapandet. Använder vi den producerade redovisningen som indikatorer, eller som 

spelare, kan värdeskapandet illustreras som ett samverkande spel mellan rapporter, berättelser, statistik 

och rykte (se figur 7).    

 
Figur 7. Värdeskapandet kan betraktas som ett spel mellan 
redovisningens olika karaktärer och kan således synliggöras 
genom redovisningens olika produkter . 217 

Redovisningen kan endast visa delarna, men om alla delar beaktas kan det substantiella 

värdeskapandet kan bli synligt. En risk, som diskuterats tidigare i texten, är dock att endast de 

konkreta dimensionerna beaktas, eller att de väger tyngre vid bedömning. Även om exempelvis ägarna 

                                                
216 Egen bearbetning. 
217 Egen bearbetning. 
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i första hand kanske associeras till den konkreta dimensionen av inre redovisningsfunktionen (se figur 

5, 6), så måste även övriga delar beaktas för att de ska kunna följa upp alla delar av uppdragets syfte. 

Värdeskapandet kan träda fram och bli synligt för institutionsteaterns intressenter, om alla 

redovisningens olika karaktärer betraktas som delar av en redovisning.  
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7. Sammanfattning 

7.1 Sammanfattande slutsatser 

Utgångspunkten för undersökningen har varit frågeställningar kring redovisningens funktion i 

verksamheten, samt hur icke-finansiella och icke-mätbara värden kan synliggöras genom 

redovisningen. En ambition med studien har varit att kunna föreslå ett förhållningssätt till icke-

mätbara värden i redovisning och styrning.  

Vad institutionsteaterns substantiella värdeskapande består i är givetvis upp till subjektiv 

bedömning, vilket också innebär att det kan skilja sig avsevärt mellan tillsynes likvärdiga 

verksamheter. Hur redovisningen bör utformas är därmed inte generaliserbart, utan kräver anpassning i 

varje enskilt fall. Studien har även noterat ett dilemma mellan å ena sidan en vilja redovisa alla värden, 

å andra sidan ett behov av att samtidigt lämna utrymme för redogörelse utöver redovisningen. Det 

förefaller såtillvida vara rimligt att i sammanhanget söka ett förhållningssätt, snarare än att utforma 

redovisningsprinciper.  

Undersökningen har konstaterat att värdeskapandet i de studerade teatrarna är komplicerat, och 

det kan inte synliggöras ur endast ett perspektiv. Beaktas endast rapportering av mätbara värden är 

risken stor att delar av verksamhetsmålen inte synliggörs eller följs upp. Om man omvänt bortser från 

rapporteringen, och endast beaktar verksamhetens berättelse, är risken istället att legitimiteten fallerar. 

Siffror symboliserar trovärdighet, men kan inte beskriva alla värden. För att synliggöra 

värdeskapandet måste därför både mätbara och icke-mätbara värden representeras i redovisningen. 

Vidare har studien antytt att redovisningen fyller flera funktioner i de studerade verksamheterna, 

dels en inre funktion för styrning och uppföljning, dels en yttre funktion för legitimitet och jämförelser 

med andra teatrar. Redovisningens två funktioner visar sig dessutom i två dimensioner – en konkret 

och en abstrakt. Sammantaget kan redovisningen sägas vara uppbyggd av fyra karaktärer, en inre 

konkret, inre abstrakt, yttre konkret och yttre abstrakt karaktär. Det förhållningssätt studien föreslagit 

innebär att icke-mätbart värdeskapande kan synliggöras endast genom ett samspel mellan alla 

redovisningens karaktärer. För att även icke-mätbara värden skall synliggöras bör alla dimensioner av 

redovisningen beaktas, och inte minst att de betraktas tillsammans. Emellertid kräver detta att 

redovisningen är utformad så att utrymme finns för alla karaktärer. En förutsättning är också att 

redovisningens användare accepterar att så är fallet och antar detta förhållningssätt, det vill säga att 

användare beaktar alla delar av redovisningen.  

För att avsluta uppsatsen i teatermetaforer, så kan institutionsteaterns värdeskapande beskrivas 

som en pjäs, där det förefaller vara teatern som står för regin. Redovisningens roll är i denna pjäs 

sammansatt av fyra karaktärer. Men, föreställningen i fråga kräver en engagerad publik för att 
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budskapet (det vill säga värdeskapandet) ska gå fram. Budskapet återfinns här inte i replikerna, utan i 

samspelet mellan de olika karaktärerna.  

7.2 Vidare forskning 

För att ta denna undersöknings resultat vidare skulle det kunna vara intressant att undersöka ämnet på 

en mer konkret, operativ nivå. En fallstudie kunde, utifrån lärdomar om värdeskapandets komplexitet, 

försöka utarbeta en praktiskt användbar modell för en enskild organisation. 

För att bredda kunskap kan en undersökning av redovisningens användares syn på information 

om icke-finansiella värden vara intressant. Hur tas redovisningen emot? Vilken information har störst 

inverkan på beslut? Hur behandlas problematiska värden i externa jämförelser, eller vid ägarnas 

bidrags- eller budgetarbete? 

Vidare har denna undersökning indikerat på en abstrakt dimension av redovisningens externa 

funktion, vilken skulle kunna utforskas och undersökas närmare. Vad består den av? Vad påverkar den 

och vad påverkas den av? Hur ser användarna av redovisning i denna dimension på redovisningen? I 

den abstrakta dimensionen finns substans för vidare forskning som skulle kunna kopplas till 

resonemang och teorier kring intellektuellt kapital. 
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Stadsteatern 

Stockholms Stadsteater AB 

Bolagets mål och uppgifter  

Stockholms Stadsteater AB ska göra teater av hög konstnärlig kvalitet. Produktioner 

för barn och ungdom ska vara en prioriterad del av verksamheten. Teatern ska fortsätta 

behålla sin publik och samtidigt arbeta för att nå allt större och bredare publikgrupper. 

Det arbete som genomförts under senare år har gett resultat. 

 

Stadsteatern har under ett antal år ökat sin produktion och nått allt fler besökare, sam-

tidigt som många arbetstillfällen har skapats inom teaterns ram. Genom detta fram-

gångsrika arbete uppfyller teatern väl sitt åtagande att vara en angelägenhet för alla 

stockholmare. Med publiken i centrum har teaterns lyckats nå ut till en ny och yngre 

publik, samtidigt som den tidigare publiken behållits. Detta visar ett lyckosamt recept 

– bra teater kombinerat med aktivt publikarbete leder till ett stort antal varierande pro-

duktioner, en större teaterpublik och många nya arbetstillfällen. Detta arbete ska fort-

sätta. Stadsteatern ska också arbeta för att öka biljettintäkterna. 

Ägardirektiv för 2010-2012  

! ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och 

ungdomar är prioriterade 

! aktivt arbeta för att engagera barn och ungdom som publik och deltagare i olika 

typer av verksamhet 

! präglas av såväl konstnärlig som organisatorisk utveckling. Arbetet med att finna 

mer effektiva former för att utveckla teatern konstnärligt och organisatoriskt ska 

fortsätta 

! försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansade 

konstnärer 

! fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer 

! fortsätta arbetet med att genom till exempel sponsring bredda teaterns finansiering  

! särskilt uppmärksamma teaterns 50-årsjubileum 2010 

! i samarbete med andra aktörer ansvara för Strindbergsjubileet 2012 i staden 

! söka samarbete med det fria kulturlivet och andra intressenter, exempelvis genom 

den nya gästspelsscenen 

! på sikt minska behovet av koncernbidrag 

! fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader 

! bolaget ska följa upp nedan angivna indikatorer. 

 

Stockholms Stadsteater AB 2009 2010 2011 2012 

Resultat efter finansnetto (mnkr) -210 -210 -208 -208 

Avkastning på totalt kapital (%) neg neg neg neg 

Investeringar (mnkr) 9 29 10 10 

Medelantal anställda  300 minska minska minska 

 

 

Finansborgarrådets förslag till budget 2010  
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Vasterbottensteatern  AB.  Agardirektiv  Iran  och  med  ar  2009 
Gemensamma  agardirektiv  for  Vaslerbottens  lans  landsting  och  Skelleftea  kommun 
avseenda  Vasterbottensteatern  AB  fran  och  med  ar  2009. 

Vasterbottens  lans  iandsting  och  SReiiefte^  Kommun  har  fattat  beslut  om 
gemensamma  agardirektiv  for  Vasterbottensteatern  AB.  (Konsortlalavtaiet  ､  1) 

    

「。 

Bakgrund, ・ syfte  och  strategi 

Vasterbottensteatern  AB  ags  till  60  procent  av  Vasterbottens  lans  landsting  och  til1 
40  procent  av  Skelleftea  kommun.  Skelleftea  kommun  svarar  for  att  tillhandahalla  f6r 
verksamheten  erforderliga  lokaler  i  SksSleftea, 
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DIrekllven 

De  agardirektiv  som  Vasterboltens  lans  landsting  och  Skelleftea  kommun  enats  om 
aaller  fran  och  med  bolaasstamman  2009  och  tills  vidare.  Artia  Oversvn  av 

  

  

  agardirektiven  gors  for ntuell ・ revidering.  Syftet  med  agardirektiven  ar  att 
tyLHgQ6ral8ndsnnoeL kommunens  anibttioner  med  verksamheten.  Det 
anko     erpaboiaQe 卜 else  och  verkstallande  director  att  folja  utfardade  direktiv   
ForvallningsberattBlsBns  innehall 

  "L ― Aktiebolagets  styrelse  ska  i  (orvaltningsberattelsen  redovisa  hur  verksamheten 
bedrivits  och  utvecklats  mot  bakgrund  av  det  kommunala  andamaiet  med 
aktiebolaget  enligt  budget  och  overgripande  mal  Wr  verksamheten  samt 
rapportering/uppfoljning  om  hur  uppdragen  genomforts.   
Agarnas  yttranderatt 
Del  Sligger  aktiebolaget  att  bereda  agarna  tilllalle  att  yttra  sig  innan  beslut  fattas  som 
ar  av  principiell  beskaffenhet  eller  annars  av  storre  vikt.  bland  annat 

    forandring  av  aktiekapitalets  stortek 
    bildande.  forvarv  eller  forsaljning  av  dotterbolag 
    forvarv  eller  forsaijning  av  fast  egendom 

  
q3     
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    borgensfttaganden     andring  av  bolagsordning 
Uppdraget 
  Vasterbottensleatern  AB  ska  verka  for  att  utywkla.  f6tnia  och  tillganaliqaaia 

den  profess  io  neila  teatern  och  scenkonsten  i  regionen   
･  Vasterbottensteatem  AB  ska  samarbeta  med  organisationer  som  har  ti1! 

uppgift  att  arbeta  med  publik-  och  airangorsfragor   
ﾇ  Vasterbottensteatern  AB  ska  samverka  med  andra  organisationer  och 

institutioner  s&val  regionalt,  nationellt  som  internationellt     

olika  kulturer  samt  aterspegia  den  kulturella  mingtalden  i  lanet. 
･  Vasterbottensteatern  AB  ska  i  alia  de!ar  av  sin  verksamhet  arbeta  for 
l 色川 StA@M 卜 et   

Malgrupp 

･  Barn  och  unga  ar  en  prioriterad  malgrupp. 

1nformatlonsskyldighet 

Vasterboltens  lans  iandsting  och  Skelleftea  kommun  ager  ta  del  av  bolagets 
handlingar  och  rakenskaper  samt  Qvrigt-inspehtera  bolaget  <x;h  dess  verksamhet   
Bolaget  oversander  fortlopande  foljande  handlingar  till  agarna: 

    protokoll  fran  styrelsesammantrade 
    verksamhetsplan/rambudget  for  pafoljande  ar  enligt  agarnas  anvisningar 
    bolagets  arsredovisning 
    revislonsberattelse 
    ekonoinisk  rapportering  under  lopande  ar  enligt  agarnas  anvisningar 

BIktilnjer  for  flnanslell  vprksamhet 

Del  digger  aktiebotaget  att  folja  de  av  SkeliefteA  kommunfulimaktige  antagna 
  rikliinjer  for  kommLtnkoncemens  ^ finansleSia ver ト Sa 山ト et   

  

  Ekonomi 

Vasterbottensteatern  AB  ska  aktivt  strava  efter  alt  flnna  fler  och  andra  finansiarer 
liksom  nya                                                       r  som  komplement  till  agartillskolten   
Kommunalraitsliga  principer  ska  beaktas   
Botagets  tertialrapporter  ska  tillstaftas  ehonomlansvarig  inom  landstinget  och 
Rom  m  men. 

Senast  den  1  mars  ska  bolaget  presentera  bokslut  som  uncterlag  for  agarsamrid  och 
agarnas  forberedelse  av  sin  medverkan  vid  bolagsstamman. 

Samtliga  kostnader  for  revision  i  bolaget  ska  belasta  bolaget.  Uppdrag  som  laggs  i 
samband  med  revision  ska  ske  efter  samrad  med  bolaget. 

2 " ― " 
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Bilaga 

Vasterbottensteatern  AB.  Indihatorertill  agardirektiv  ar  2009 

Vasterbottensteatern  AB  ska  verka  for  att  utveckia,  fomya  och  tillgangliggora  den  professionella 
teatern  och  scenkonsten  i  regionen   

･  Antal  produkttoner  per  Sr, 
ﾇ  Antal  forestailningar  pA  tume/bussningar  per  Sr. 
･  Antal  insatser  for  att  nfl  nya  publikgrupper. 

Vasterbottensteatem  AB  ska  samarbeta  med  organisationer  som  har  till  uppgift  att  arbata  med  publik- 
och  arrangflrsfragor   

･  Antal  aktiva  arrangorer. 

Vasterbottensteatern  AB  ska  sanrwerka  med  andra  organisationer  och  institutioner  saval  regionalt. 
nationellt  som  internationellt. 

･  Antal  organisationer/institutioner  med  vilken  samverkan  har  skett. 

Vasterbottensteatern  AB  ska  genom  sin  verksamhet  framja  moten  mellan  oliha  kulturer  samt 
                      denkU 卜 UreHa ，川日 nQ g 十 aldeMenll ヨ net   

･ A 巾 a ， evene 山ヨ叩 日川 叩司 lark 川 ureH 山ゑ叩向 L   

Vasterbottensteatern  AB  ska  i  alia  delar  av  sin  verksamhet  arbeta  ferjamstalldhet. 
･  Andel  representation  kvinnor  och  man   

Barn  och  unga  aren  prioriterad  malgrupp   
･  Antal  forestallningar/aktiviteter  riktade  till  barn  och  unga. 

Vasterbottensteatern  AB  ska  aktivt  strava  efter  att  flnna  Her  och  andra  finanslarer  liteom  nya 
                            ilosningar  som  komplement  till  agartillskotten. 

･  Andel  offentlig  finansiering,  exklusive  projekt. 
･  Andel  Ovrig  finansiering   

Samtliga  indikatorer r  rapoorteras  if vid  arsbokslutet. 
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Nagra  ytterligare  attfundera  over-  lagg  garna  till  nagrafler 
pL ぱ低て L     L が     
Konto  4xxx 

Turne 
Forestallningar  utanfor  den  egna  verksamhetsonen 

GastspeVkoptforestallning 
Uppsattning  fran  annan  producent  som  arrangeras  av  den  egna  teatern 

Samproduktion 
Sadan  produktion  diir  tva  (eller  flera)  parter  bidrar  med  resurser  av  en  sadan  omfattning  ati  del 
inte  gar  att  saga  att  enbart  en  av  partema  ar  producent. 

Spelifttaktsgrad   Andel  (i  procent)  av  de  totala  intakterna  som  utgors  av  spelintakter 

    

  

杵・ 
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STOCKHOLMS UNIVERSITET   

Företagsekonomiska Institutionen 

Andreas Sundström  

andreas@johnpaul.se 

Intervjuguide / förslag på samtalsämnen
• Vilka värden synliggörs och vilka värden synliggörs inte genom den styrmodell som 

används? 

• Hur kan ickemonetära och ickekvantifierbara värden synliggöras (och redovisas) bättre? 

Mål 

Hur värderar ni er verksamhet, vilka värden 

skapas ur det ni gör? 

 

Vilka mål har ägare och understödsgivare satt 

upp för verksamheten? 

 

Hur följer de upp dessa mål? Följs allt upp?  

Hur vet ni om de är nöjda? 

 

Hur hanterar ni dessa mål? (Delat in i andra 

mål/delmål eller olika områden?)  

 

Har ni själva satt upp några andra mål utöver 

verksamhetsmålen? 

Styrning 

Hur ser er styrmodell ut?  

 

Hur använder ni den? Och hur ser ni på den? 

 

Vilka mål och värden ”täcks in” av 

styrmodellen? 

 

Finns det värden som styrningsmodellen inte 

fångar upp? Hur hanteras dessa?  

Ickekvantifierbara värden 

Hur resonerar ni kring värden som är svåra 

att mäta eller kvantifiera? 

 

Hur redogör ni för vad ni uppnått, när det 

gäller sådana värden? 

 

Hur resonerar uppdragsgivare / ägare / 

understödsgivare / ev sponsor? 

 

Hur står sig egentligen mjuka mål mot hårda? 

(Internt? Externt?) 

 

 



 

Stockholm University School of Business 

106 91 Stockholm, Sweden 

Telephone: +46 8 16 20 00 

www.fek.su.se 

 

 

 

 


