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1.  INLEDNING 

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 

samhällets utveckling.”  1

Så lyder Sveriges nationella kulturpolitiska mål när denna uppsats skrivs. Mål som används som 

såväl hjälpmedel som styrmedel landet runt för att skapa och upprätthålla en gemensam strävan 

för statligt stödd kultur för nationen. Målen hjälper oss att förstå hur vi kan förhålla oss till den 

statliga kulturbudgeten och ger en riktlinje för vilken roll kulturen anses ska ha i landet. Inte minst 

avgör de kulturpolitiska målen vilken kultur som ska stödjas av staten och därmed också vilken 

kultur som inte är nationellt prioriterad. 

Ur ett kulturentreprenöriellt perspektiv är kvalitetsbedömning ofrånkomligt. Oberoende av om 

kulturentreprenören verkar under någon form av statligt finansierad/styrd verksamhet eller ej, vilken 

yrkesroll denne har och vilket fält inom kulturen som denne verkar är en strävan mot utveckling och 

förbättring synonymt med att komma i kontakt med kvalitetsbedömning. Varför vi verkar, hur vi 

verkar och med vilka vi väljer att samverka avgörs av våra egna och vår omvärlds uppfattning kring 

vad som är kvalitativt — eller vad som inte är det. 

Denna uppsats fokuserar på delmålet ”konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”  där 2

makt och motstånd står i fokus. Hur definieras begreppet konstnärlig kvalitet? Vilka hamnar utanför 

begreppsdefinitionen och kanske även i förlängningen det svenska kulturlivet idag? Olika 

situationer kräver olika kvalitetsdefinitioner och således även olika individer och grupper för att 

kunna göra denna bedömning. Är konstnärlig kvalitet ett hanterbart kulturpolitiskt mål i en 

demokrati och varför är det viktigt att sträva mot? 

I denna utgångspunkt tar studien sitt avstamp. 

 Kulturpolitiska mål, http://www.regeringen.se/sb/d/1897, Hämtad 2015-02-16.1

 Ibid.2
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur konstnärlig kvalitet som ett kulturpolitiskt mål används och 

definieras inom det kulturpolitiska fältet samt hur en strävan mot konstnärlig kvalitet kan påverka 

kulturlivet i Sverige. 

De centrala frågeställningarna för uppsatsen är:  

• Varför kan konstnärlig kvalitet anses vara ett eftersträvansvärt kulturpolitiskt mål? 

• Vad innefattas i begreppet konstnärlig kvalitet? 

• Hur ser relationen ut mellan konstnärlig kvalitet och övriga kulturpolitiska mål? 

1.2  Bakgrund 

Än idag ligger 1974 års kulturproposition till grund för stora delar av Sveriges kulturpolitiska 

strukturer. Nationens kulturpolitiska mål har sedan dess reviderats år 1996 och 2009.  För att kunna 3

titta på begreppet konstnärlig kvalitet i ett kulturpolitiskt sammanhang bör det has i åtanke att de 

kulturpolitiska mål som presenterades 1974 inte nämnde kvalitet.  Däremot löd ett av målen 1974: 4

”Kulturpolitiken ska motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet”,  vilket i 5

2009 års proposition ej föreslagits att stå kvar och därmed ströks ur de kulturpolitiska målen.   6

Inte förrän 1996 beslutade riksdagen ett mål som kom att inkludera kvalitet: ”att främja kulturell 

mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa 

verkningar”.  2009 lades ett förlag om att ta bort konstnärlig kvalitet som kulturpolitiskt mål, vilket 7

efter debatt drogs tillbaka. Detta resulterade i att kvalitetsmålet när denna studie genomförs finns 

kvar som ett mål inom Sveriges kulturpolitik. 

 Sveriges kulturpolitik, http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kulturpolitik, Hämtad 2015-02-24.3

 Ibid.4

 Regeringens proposition 1974:28, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Kungl-Majts-5

proposition-anga_FX0328/?html=true, Hämtad 2015-05-14.

 Tid för kultur - Prop. 2009/10:3, http://www.regeringen.se/sb/d/11704/a/132104, Hämtad 2015-05-14.6

 Sveriges kulturpolitik, http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kulturpolitik, Hämtad 2015-02-24.7
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Då detta skrivs diskuteras fortfarande begreppet konstnärlig kvalitet inom de svenska kulturfälten. 

Under samma tidsperiod som denna studie genomförs anordnar organisationen KLYS (Konstnärliga 

och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) en hel konferens på temat konstnärlig kvalitet med 

syfte att undersöka hur kvalitetsbegreppet hanteras idag.  Trots att debatten, för delar av kulturlivet, 8

kan tyckas vara överspelad visar sig ett behov av att fortsätta diskussionen och problematiseringen 

av begreppet konstnärlig kvalitet. 

1.3  Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel behandlar de teorier som studien grundar sig i. Utöver de valda teorierna innehåller 

kapitlet en begreppsförklaring av för studien relevanta begrepp. 

1.3.1  Teori 

Denna studie har haft diskursteori som primär utgångspunkt för att undersöka hur begreppet 

konstnärlig kvalitet behandlas, förändras och reproduceras genom språk. Vidare inkluderar detta 

avsnitt  intersektionalitet för att möjliggöra analys av diskurser ur detta perspektiv. 

Diskursteori 

Termen diskursteori kan syfta på en specifik diskursanalytisk riktning, men i detta arbete avses en 

bredare tolkning av diskursteori som teorin om diskurser. En diskurs kan definieras som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen”.  Med hjälp av diskurser tillåts människor använda språk 9

för att förstå varandra i tal och skrift, då dessa ger individer gemensamma förförståelser för ordens 

innebörd och således kan kommunicera utifrån samma premisser. Vår möjlighet att uppfatta 

verkligheten går alltid genom språket, där vi genom språk skapar representationer av den verklighet 

vi kan uppfatta. Dessa representationer är såväl speglingar av verkligheten så som vi upplever den 

som ett sätt att genom våra speglingar skapa vår omvärld.  De språkliga diskurser vi skapar är på så 10

vis konstituerande av den verklighet vi befinner oss i. Det är genom de diskursiva representationerna 

 KLYS kvalitetskonferens 2015, http://www.klys.se/klys-kvalitetskonferens-2015.html, Hämtad 2015-05-13.8

 Ibid.9

 Ibid., 15.10
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av vår fysiska omvärld som verkligheten får sin betydelse.  Samtliga diskursiva strukturer är 11

föränderliga eftersom att diskurser kring begrepp kan förändras genom konkret språkbruk och 

ordens betydelse kan på så vis ändra form över tid.  Eftersom det är omöjligt att tala utanför 12

diskurserna som skapats genom språkbruk finns det ingen möjlighet att kommunicera utanför den 

subjektiva representationen. Det är således omöjligt att nå fram till sanningen, och begreppet 

sanning bör ses som en produkt av ett maktsystem där diskurser kring sanning skapas och 

reproduceras.  13

Diskurser i sig kan ses som regelsystem där vissa kunskaper legitimeras och prioriteras i förhållande 

till andra, vilket definierar vilka människor som anses ha möjlighet att uttala sig med auktoritet.  På 14

så vis verkar diskurser och maktförhållanden hand i hand, där diskurserna skapar förhållanden 

genom vilka vi förstår auktoritet och legitimitet. Genom en rad procedurer som benämns som 

utestängningsmekanismer kontrolleras människor genom diskurser. Makt utvecklas således i 

relation mellan människor vilket skapar begränsningar och möjligheter för grupper och individer. 

Enligt denna teori är makt ingenting som brukas av eller mot ett subjekt, utan sker i utvecklingen av 

utestängningsmekanismer. ”Exempel på sådana utestängningsmekanismer är när något blir 

förbjudet, definieras som sjukt eller inte sjukt, är tradition eller inte tradition, ses som rätt eller fel.”  15

Denna uppsats är disponerad med separata teori- och metodavsnitt. Diskursanalysen bör dock ses 

som ett heltäckande angreppssätt, där teorin och metoden är sammankopplade. För att kunna 

använda diskursanalys som metod är de filosofiska och teoretiska premisserna kring 

diskursbegreppet en förutsättning i analysarbetet.  16

Intersektionalitet 

Intersektionalitet är en teori sprungen ur feministisk sociologi som syftar till att användas för att 

analysera hur olika former av diskriminering samverkar genom maktordningar. Teorin fungerar som 

hjälpmedel för att synliggöra maktordningars hierarkier och sammansättning på såväl politisk och 

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), 15.11

 Ibid., 18.12

 Ibid., 21.13

 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund, 2012), 358.14

 Ibid., 361.15

 Ibid., 10.16
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strukturell som representationell nivå. Upprätthållande av makt och ojämlikhet sammanvävs i olika 

identitetskategorier, där dessa samspelar med varandra. När denna uppsats skrivs räknas kön/

genus (inklusive överskridande könsidentitet), sexualitet, ålder, klass, funktionsvariation, etnicitet 

och religion som identitetskategorier inom intersektionalitetsbegreppet. Då teorin erkänner att det 

finns maktordningar som på olika sätt förhåller sig till varandra möjliggör ett intersektionellt 

förhållningssätt ett frågasättande, ett synliggörande och en upplösning av sociala kategorier genom 

att fokusera på hur dessa samverkar. Intersektionalitetsteorins syfte är att såväl synliggöra av hur 

underordnade identiteter skapas och reproduceras som att belysa normativa/överordnade 

identitetskategorier inom det studerade sammanhanget.  Utgångspunkten i denna uppsats är att 17

ett intersektionellt perspektiv kan lyfta fram fördomar och förförståelser inom kulturpolitiken och 

kring begreppet konstnärlig kvalitet. Intersektionalitet används för att analysera hur reproduktionen 

av begreppet konstnärlig kvalitet relaterar till olika maktstrukturer och normativitet inom 

kulturlivet.  18

1.3.2  Begrepp 

Begreppet kvalitet har flera användningsområden,  varav två är av relevans för detta arbete och 19

presenteras i detta avsnitt. Här introduceras även Önskekvistmodellen, en modell för diskussion 

kring konstnärlig kvalitet  och Armlängdsprincipen, en metafor som används för att beskriva 20

förhållandet mellan staten och kulturen.  21

Kvalitet 

För att kunna möjliggöra diskussion om begreppet konstnärlig kvalitet, dess innebörd och hur 

begreppet går att förhålla sig till bör skillnaden mellan två olika användningsområden för ordet 

 Intersektionalitet, http://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet, Hämtad 2015-05-21.17

 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet, (Malmö, 2005), 10.18

 kvalitet, http://sv.wiktionary.org/wiki/kvalitet, Hämtad 2015-02-20.19

 Pressmeddelande från Kultur Skåne Kulturnämndens möte 30 nov 2006, http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Skaneportalen-20

extern/Press/dokument/Pressmeddelande%20fr%C3%A5n%20Kultur%20Sk%C3%A5ne%20Kulturn%C3%A4mndens%20m
%C3%B6te%2030%20nov%202006.doc, Hämtad 2015-02-24, 3.

 Kulturrådet och armlängdsprincipen, http://www.dik.se/nyheter/2011/jul/kulturraadet-och-armlaengdsprincipen/, Hämtad 21

2015-03-22.
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kvalitet tydliggöras. Kvalitet är dels en synonym för egenskap,  dels ett begrepp som syftar till att 22

beskriva ett värde av egenskaper.  23

Kvalitet (även kvalité) avser värdet av egenskaper som objekt, subjekt eller aktiviteter har. Begreppet kan åsyfta 

det inre värdet av en materiell produkt (exempelvis råvaror, konstruktion, produktionsprocess), en tjänst eller 

verksamhet (utbildning, forskning, behandling), ett verk (tidningsartikel, konstverk, musikinspelning, fotografi), 

eller en person eller grupp (chefer, konstnärer, studenter). Att eftersträva hög kvalitet sätts ofta i motsats till hög 

kvantitet, det vill säga ett stort antal objekt eller subjekt som berörs av en aktivitet. Begreppet är besläktat med 

klass, rang, kvalificerad. Kvalitet kan utvärderas, mätas och systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring, 

kvalitetsarbete eller kvalitetsteknik.  24

Denna definition bör ses som primär utgångspunkt för studien. Begreppet kvalitet problematiseras 

ytterligare i analysavsnittet, samtidigt som denna problematisering utgår ifrån att konstnärlig 

kvalitet är ett eftersträvansvärt värde ur en kulturpolitisk synvinkel. Analysen fokuserar därmed på 

vilka värden av vilka egenskaper som kan tillåtas ingå i begreppet konstnärlig kvalitet idag.  

”Kvalitet handlar om karaktären eller egenskaperna hos någonting, medan kvantitet handlar om 

den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper”,  menar Widerberg. Med 25

utgångspunkten kvalitet som en antonym till begreppet kvantitet kan vi förmoda att en kvalitet 

(egenskap) är urskiljbar med hjälp av de diskurser som skapar vår verklighet, dock ej mätbar förrän 

denna kvalitet sätts i relation till ett kvantitativt mått (mängd/relativitet) eller möjlig att värdera 

förrän kvaliteten och kvantiteten tillsammans sätts i en större (social, kulturell etc.) kontext. 

kvalitet (latin quaʹlitas ’beskaffenhet’, ’egenskap’, av quaʹlis ’på något sätt beskaffad’), i filosofiska sammanhang i 

regel detsamma som egenskap. Man har traditionellt sökt skilja mellan kvaliteter av olika slag: primära, 

sekundära, tertiära etc. […] Primära egenskaper (t.ex. volym, massa) är sådana som anses tillhöra tingen 

oberoende av om vi varseblir dem, medan de sekundära (t.ex. röd, grå) beror på våra sinnesorgans sätt att 

fungera. Med tertiära kvaliteter har man inom estetiken ibland menat sådana (harmonisk, balanserad) som är 

beroende av de primära och sekundära.  26

Denna klassificering av kvaliteter i primära, sekundära och tertiära kategorier lyfter fram en 

möjlighet att urskilja olika varianter av egenskaper samt analysera hur dessa samverkar. 

 kvalitet, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitet, Hämtad 2015-02-18.22

 Kvalitet, http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitet, Hämtad 2015-02-18.23

 Ibid.24

 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, (Lund, 2002), 15.25

 kvalitet, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvalitet, Hämtad 2015-02-18.26
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Definitionen av kvalitet som egenskap har en sekundär roll i denna uppsats, samtidigt som den är 

av vikt för att synliggöra eventuell förvirring kring begreppet konstnärlig kvalitet. 

Önskekvistmodellen 

De intervjuer som gjorts i denna studie utgår delvis från Önskekvistmodellen, en dialogbaserad 

utvecklingsmodell som utvecklats av Århus Universitet med syftet att säkerställa såväl konstnärlig 

som kulturpolitisk kvalitet inom kulturinstitutioner genom samtal. Önskekvistmodellen bygger på 

att konstnärlig kvalitet ses som en kombination av villen, kunnen och skullen, vilket kan översättas 

till engagemang, färdigheter och nödvändigheter.  Figuren nedan visar sambandet mellan villen, 27

kunnen och skullen genom de tre vektorerna och är hämtad från Gyldendals Teaterleksikon.  28

Tidsaxeln (skullen/nödvändigheter) visar att synen på konstnärlig kvalitet kan förändras, då 

någonting kan anses vara av hög kvalitet under rätt förhållanden. Modellen menar inte att de tre 

vektorerna måste vara av samma längd för att konstuttryck ska anses vara bra (högkvalitativa), utan 

modellen i sig är tänkt som ett verktyg för samtal om konstnärlig kvalitet, inte en figur av den 

slutgiltiga definitionen. Modellen bör inte användas för att omvandla kvalitet till kvantitet.  29

 Pressmeddelande från Kultur Skåne Kulturnämndens möte 30 nov 2006, http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Skaneportalen-27

extern/Press/dokument/Pressmeddelande%20fr%C3%A5n%20Kultur%20Sk%C3%A5ne%20Kulturn%C3%A4mndens%20m
%C3%B6te%2030%20nov%202006.doc, Hämtad 2015-02-24, 3.

 kvalitet, http://www.denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Begreber/kvalitet#, Hämtad 2015-02-24.28

 Ibid.29
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Armlängdsprincipen 

Armlängdsprincipen är en metafor som används för att beskriva hur den styrande makten (staten) 

och kulturlivet förhåller sig till varandra.  Med detta avses att politiker inte själva ska ha åsikter om 30

kulturens innehåll utan de bör ha en armlängds avstånd ifrån definitionen av till exempel begreppet 

konstnärlig kvalitet. Själva åsikterna och styret ska skötas av myndigheter och institutioner inom 

kulturlivet.  Armlängdsprincipen visar sig inom de kulturpolitiska målen på följande vis: ”Kulturen 31

ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.” . Kulturen 32

som obunden kraft visar på armlängdsprincipens närvaro.  

1.4  Metod 

I detta avsnitt redovisas analysurval och avgränsningar, de metoder som använts för 

materialinsamling och analys samt etiska ställningstaganden och disposition. 

1.4.1  Urval för analys 

Avgränsningar 

I ett första skede gjordes avgränsningen till två nationella myndigheter inom kulturområdet: 

Kulturrådet och Statens musikverk. Vidare avgränsades studien till myndigheternas verksamhet 

inom musikområdet, där Mika Romanus, enhetschef vid Kulturrådet,  och Stina Westerberg, 33

generaldirektör för Statens Musikverk,  kontaktades för hänvisningar till möjliga respondenter 34

bland de anställda. Samtliga föreslag på respondenter (Dan Lundberg, Jonas Burman och Magnus 

Lemark) valde att medverka i studien. Efter två genomförda intervjuer gav de två första 

respondenterna uttryck för att även Hasse Lindgren vid Konstnärsnämnden vore aktuell för denna 

studie, och i och med att även Lindgren efter att blivit tillfrågad valt att medverka i studien utgjordes 

 Alen Doracic & Petter Edlund, Armlängdsprincipen och Statens kulturråd: En fallstudie om maktfördelning i svensk kulturpolitik, 30

http://bada.hb.se/bitstream/2320/1384/1/05-103.pdf, Hämtad 2015-03-22.

 Berit Nygren, Vad är ”kvalitet” i kulturpolitiken?, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6143245, Hämtad 31

2015-05-21.

 Kulturpolitiska mål, http://www.regeringen.se/sb/d/1897, Hämtad 2015-02-16.32

 Personal, http://www.kulturradet.se/sv/kontakt/personal/, Hämtad 2015-05-18.33

 Kontakt, http://musikverket.se/kontakt/, Hämtad 2015-05-18.34
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det slutgiltiga urvalet av de tre nationella myndigheterna Kulturrådet, Statens Musikverk och 

Konstnärsnämnden med avgränsning till verksamhet inom musikområdet och totalt fyra 

respondenter. 

Respondenterna som medverkat i denna studie är Dan Lundberg, överbibliotekarie/arkivchef vid 

Statens Musikverk,  Hasse Lindgren, handläggare vid Konstnärsnämnden,  Jonas Burman, chef för 35 36

Musikplattformen vid Statens Musikverk  och Magnus Lemark, handläggare vid Kulturrådet.  Ur ett 37 38

intersektionellt perspektiv är detta urval ej optimalt då gruppen av respondenter är homogen ur 

många intersektionella parametrar, men för studiens syfte anser jag som forskare att det funnits ett 

egenvärde i att undersöka vilka respondenter jag hänvisats till inom och mellan institutionerna. 

1.4.2  Metod för materialinsamling 

Kvalitativ intervju 

Denna studie baseras på fyra kvalitativa intervjuer, där syftet med det kvalitativa förhållningssättet 

är att urskilja egenskaper och karaktärsdrag för respektive respondents uppfattning om det 

undersökta området.  För att uppmuntra ett öppet samtal med fritt utrymme för respondenterna 39

har intervjuerna varit av semistrukturerad karaktär med låg grad av standardisering.  40

Intervjumallen har delats in i tre delar som bestått av teman med huvud- och följdfrågor där 

intervjufrågorna fungerat som vägledning under intervjuerna. De tre teman som intervjuerna bestått 

av har rubricerats som Att komma i kontakt med konstnärlig kvalitet, Att bryta ner begreppet och Att 

förhålla sig till begreppet (se bilaga A). Respondenterna har givits stor frihet i att själva utforma sina 

svar eftersom att frågeställningarna ej behövt besvaras i någon specifik ordning, istället har 

respondenternas egna tankegångar och uttalanden i stor grad styrt vilka frågor som besvarats i 

vilken ordning.   41

 Inspelning av samtal med Dan Lundberg, 2015-04-08.35

 Inspelning av samtal med Hasse Lindgren, 2015-04-16.36

 Inspelning av samtal med Jonas Burman, 2015-04-17.37

 Inspelning av samtal med Magnus Lemark, 2015-04-09.38

 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, (Lund, 2011), 82.39

 Ibid., 81.40

 Ibid., 82.41
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Intervjuernas genomförande har präglats av ett hermeneutiskt forskningsperspektiv, där forskarens 

egna erfarenheter och förförståelser för forskningsområdet ses som tillgångar istället för hinder.  42

Genom att forskaren tillåts dela med sig av sin egen upplevelse av forskningsområdet samt relatera 

till och förstå respondenternas svar kan likartade eller avvikande uppfattningar lyftas fram av 

respondenten under intervjun. Forskaren tillåts på så vis nå en djupare insikt av de respektive 

respondenternas perspektiv och omvärld.  Att utforma intervjuerna utifrån ett hermeneutiskt 43

perspektiv ställer krav på såväl forskarens förmåga till medkänsla och förståelse som dennes insikt i 

forskningsämnet,  vilket gått helt i linje med mina egna värderingar som forskare i denna studie. De 44

hermeneutiska intervjuerna liknar närmast ett samtal, där forskaren givits plats att belysa egna 

erfarenheter och perspektiv kring de ämnen som respondenterna tagit upp för att mötas av medhåll 

eller invändningar av respondenterna. Ur det hermeneutiska perspektivet tillåts forskaren utveckla 

sina värderingar och förförståelser för det studerade ämnet genom de olika delmomenten i studien. 

Detta benämns som den hermeneutiska spiralen, där text, tolkning och förståelse upprepas och ses 

som delar av en helhet, vilken tillåter forskaren att växa och utvecklas i takt med studien.  45

Två av intervjuerna har genomförts på respondenternas respektive arbetsplatser i Stockholm och 

två via videosamtal. De frågeställningar som rör Önskekvistmodellen är bildbaserade och har av 

praktiska skäl exkluderats i de intervjuer som baserats på videosamtal (se bilaga A). Samtliga 

intervjuer har spelats in med respondenternas samtycke för att möjliggöra transkribering av 

intervjudelar och vidare textanalys. Det faktum att intervjuerna spelats in kan ses som ett hot för 

studier där forskaren strävar mot att vara osynlig i sammanhanget. Samtidigt skulle detta perspektiv 

kunna hävda att forskarens närvaro stör området som skall undersökas.  Ur det hermeunitistiska 46

forskningsperspektivet tillåts forskaren ta plats i samtalet och därmed blir detta mindre 

problematiskt i denna studie. Såväl forskaren som dennes val att spela in intervjuerna ses som en 

tillgång istället för ett hinder. 

 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder, (Lund, 2011), 29.42

 Ibid., 85.43

 Ibid., 84.44

 Ibid., 30.45

 Barbro Klein, Transkribering är en analytisk akt i RIG 1990 Häfte 2, http://journals.lub.lu.se/index.php/rig/article/download/46

8274/7447, Hämtad 2015-02-19, 45.

 12

http://journals.lub.lu.se/index.php/rig/article/download/8274/7447


Textinsamling 

Studiens ursprungliga utgångsläge var att utöver kvalitativ intervju som insamlingsmetod även titta 

på arbets- och policydokument som delgivits av respondenterna. Då dessa sammantaget inte 

behandlar kvalitetsbegreppet vidare ingående utan primärt konstaterar det faktum att konstnärlig 

kvalitet ska genomsyra verksamheten och eftersträvas i beslut har dokumenten exkluderats från 

studien.  Detta skulle kunna ses som ett resultat i sig, men behandlas inte i denna analys. 

1.4.3  Metod för analys 

Transkribering 

För att kunna behandla insamlat intervjumaterial som text under studiens analys har utvalda delar 

av intervjuinspelningarna transkriberats. Samtliga intervjuinspelningar har genomgått fyra 

genomlyssningar vardera, varav de första tre syftat till att ge en översikt över intervjuerna.  Under 

den sista genomlyssningen har de uttalanden som citeras under analysredovisningen 

transkriberats. Urvalet för transkribering har baserats på kategorierna Vad är konstnärlig kvalitet?, 

Bedömning och intersektionalitet samt Varför konstnärlig kvalitet?, där intervjuinspelningarna 

lyssnats igenom för att samla de uttalanden som kan relatera till dessa kategorier. Vidare har dessa 

uttalanden citerats med fokus på intervjuernas sakinnehåll. Detta innebär att talspråkliga uttryck 

såsom upprepningar, pauser och utfyllnadsord exkluderats ur transkriberingsarbetet.  Då 47

respondenternas talspråkliga uttryck skiljer sig åt har detta möjliggjort ett fokus på det innehåll 

respondenterna delgivit till studien snarare än de individuella språkliga differenser som visats under 

samtalen. 

Diskursanalys 

Inom begreppet diskursanalys ryms en mängd olika ideologiska grunder och metoder. Gemensamt 

för dessa är den delade utgångspunkten att hur vi talar inte är en objektiv representation för den 

omvärld vi befinner oss i. Hur vi talar är i allra högsta grad konstituerande av vår verklighet, där vi 

genom kommunikation skapar och förändrar världen omkring oss.  48

 Eva Fägerborg, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 2011), 107.47

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), 7.48
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Analysen i denna studie bygger på Foucaults genealogiska perspektiv för diskurser. Det 

genealogiska angreppssättet innebär att fokus inte primärt utgår ifrån analysområdets historik, 

istället riktas analysens huvudsakliga fokus mot att kunna se på det studerade området (i detta fall 

begreppet konstnärlig kvalitet) med nya ögon.  Detta innebär att den historik bakom begreppet 49

som presenterats i början av denna uppsats (1.2) inte utgör en central roll i analysarbetet. 

Blickfånget i analysen ur det genealogiska arbetssättets utgångspunkt riktas istället mot hur 

diskurser möjliggörs, vilket tillåter analysen att lägga ytterligare fokus på maktstrukturer.  50

Diskursanalysen i denna studie fokuserar på begreppet konstnärlig kvalitet och vilka kontexter 

begreppet befinner sig i. Kategorierna Vad är konstnärlig kvalitet?, Bedömning och intersektionalitet 

samt Varför konstnärlig kvalitet? utgör analysens huvudområden under vilka intervjuerna 

presenteras och behandlas. Vidare anläggs ett intersektionellt perspektiv på de identifierade 

diskurserna för att analysera dessa i ett större socialt sammanhang. 

Kritik mot diskursanalys som teori och metod 

Diskursanalysens teoretiska förutsättningar belyser att människans kunskap om världen är 

konstituerad av sociala processer, det vill säga att ingen kunskap är av naturen given utan skapas av 

människan.  När detta appliceras på konstnärlig kvalitet blir begreppet något vi skapar, 51

reproducerar och förändrar beroende på hur vi väljer att tala om det. Det blir därmed relevant att 

åskådliggöra min egen roll som forskare i denna studie. Då jag inte har möjlighet att ställa mig 

utanför varken mig själv eller konstituerandet av diskursen konstnärlig kvalitet under studiens gång 

är det omöjligt att inta en objektiv roll som forskare. Såväl mitt utformande av intervjusamtalen som 

min tolkning av dessa kommer således att prägla diskursen under studien. Kritik kan riktas mot 

diskursanalysen som helhetsgrepp då det inte går att garantera validitet i studien på grund av detta. 

Jag är medveten om att min roll som forskare i denna studie kommer att bidra till diskursens 

reproducering och att mitt resultat, liksom alla andras, är ett av många perspektiv på begreppet 

konstnärlig kvalitet. 

 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund, 2012), 359.49

 Ibid., 360.50

 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), 15.51
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1.4.4  Etiska överväganden 

Under genomförandet av denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav.  52

Informationskravet 

Respondenterna har informerats om deras roll i denna studie och de villkor som gäller för deras 

deltagande. Vidare har  respondenterna upplysts om att deras deltagande är frivilligt och om de har 

rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet 

Respondenternas samtyckte till både medverkan som inspelning av intervjuer har inhämtats. 

Materialinsamlingen har skett på respondenternas villkor och de har därmed själva beslutat om sin 

medverkan i denna studie. De har givits möjlighet att såväl avbryta sin medverkan som att välja 

vilka frågor de vill besvara under intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter om de medverkande i denna studie har inkluderats på respondenternas egna villkor. 

Med tanke på studiens fokus på musikverksamhet på nationell myndighetsnivå har inte anonymitet 

varit ett alternativ, då respondenterna enkelt skulle kunna identifieras även om anonymitet givits i 

studien. När respondenterna namngivit andra aktörer under samtalen har dessa inte skrivits ut i 

uppsatsen. 

Nyttjandekravet 

Respondenterna har informerats om att intervjuer enbart får användas i denna studies syfte. Ingen 

information har lånats ut till icke-vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk. Inga 

personuppgifter som insamlats under studien har använts för beslut som direkt påverkar någon av 

respondenterna. 

 Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, Hämtad 52

2015-05-21.
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1.4.5  Disposition 

Uppsatsen är strukturerad på följande vis: 

Huvudkapitlet Analys och resultat inleds med en diskursanalys av det insamlade materialet. 

Diskursanalysen är uppdelad i tre huvudrubriker, Vad är konstnärlig kvalitet?, Bedömning och 

intersektionalitet samt Varför konstnärlig kvalitet? Huvudkapitlet avslutas med en intersektionell 

analys av de diskursiva resultaten. Vidare följer kapitlet Avslutande diskussion där studiens resultat 

problematiseras i förhållande till det svenska kulturlivet. Detta kapitel innehåller även ett avsnitt om 

förslag till vidare forskning inom området.  

Slutligen avslutas uppsatsen med en kort sammanfattning av hela studien.  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2.  ANALYS OCH RESULTAT 

I detta avsnitt behandlas det insamlade intervjumaterialet under diskursanalys. Vidare sätts 

resultatet från diskursanalysen i ett intersektionellt perspektiv för att kunna analysera hur begreppet 

konstnärlig kvalitet förhåller sig till intersektionalitet som social praktik. 

2.1  Diskursanalys 

2.1.1  Vad är konstnärlig kvalitet? 

Kring begreppet konstnärlig kvalitet visar intervjuerna att det anses vara viktigt att inte definiera 

innebörden av begreppet konstnärlig kvalitet. Detta förklaras delvis genom att flera av 

respondenterna främst arbetar med att koordinera bedömningsprocesser där de själva inte har som 

uppgift att bedöma konstnärlig kvalitet, men samtidigt ges inget konkret svar på varför det är viktigt 

att inte definiera kvalitetsbegreppet. Burman uttrycker att han som musiker, producent och i sin 

nuvarande chefsroll har flera olika perspektiv på begreppet, men inte är intresserad av sitt eget 

förhållningssätt i sin arbetsroll då det är andra som gör kvalitetsbedömningarna under 

urvalsprocesserna vid Musikplattformen.  Lindgren belyser upprepade gånger att konstnärlig 53

kvalitet handlar om olika kvaliteter (egenskaper) som kan och bör förändras över tid.  Vidare 54

påbörjar Lindgren ett resonemang som tydligt gestaltar det perspektiv som ett flertal av 

respondenterna delger under samtalen: 

Det är också, tycker jag, viktigt att inte skriva fast vad kvaliteter är. Därför att om man börjar göra det, då börjar 

man liksom… Det räcker med att det finns såna som du som forskar på det. […] När det behövs en anledning till 

att man ska skriva riktlinjer för kvaliteter, då tycker jag i sig att ens förmåga att…  55

Samtalen visar en diskurs där det anses vara viktigt att inte definiera begreppet konstnärlig kvalitet. 

Vid frågan när respondenterna för första gången kommit i kontakt med kvalitetsbegreppet (se bilaga 

A) börjar samtliga respondenter sina resonemang utifrån ett ungdomsperspektiv där 

 Inspelning av samtal med Jonas Burman, 2015-04-17.53

 Inspelning av samtal med Hasse Lindgren, 2015-04-16.54

 Ibid.55
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grupptillhörighet, identifikation och i vissa fall genretillhörighet skapat ett personligt 

förhållningssätt till kvalitetsbegreppet. I beskrivningen av att som ungdom komma i kontakt med 

kvalitetsbegreppet uttrycker även samtliga respondenter hur kvalitetsbegreppet delvis skapats i 

relation till vad de ansett vara icke-kvalitativt.  

Trots diskursen att det är viktigt att inte definiera konstnärlig kvalitet ger respondenterna under 

samtalen exempel på vad begreppet kan innefatta inom musikfältet. Termer som återkommit under 

studiens samtal är smak, ekonomisk framgång, kommit förbi gate-keepers (ex: var har de spelat?), 

komplexitet, förnyelse, välkomponerat, skickliga musiker, hantverksskicklighet, känsla, autenticitet, 

att man är äkta, kulturell mångfald, objektivt tillstånd, förhålla sig till ett kulturarv, god kvalitet på 

media, grupptillhörighet, estetiskt ställningstagande, berörande konst, relevans för samtiden, 

formkänsla, anpassat till produkten samt något som nya målgrupper kan ta del av. Vissa av dessa 

termer relaterar till andra kulturpolitiska mål än konstnärlig kvalitet — mångfald, konstnärlig 

förnyelse och ett levande kulturarv.  Genretillhörighet är återkommande i flera samtal, där 56

tonvikten ligger på att belysa att olika musikgenrer har olika relationer till vad som kan anses vara 

kvalitativt och inte. Om de egenskaper som kvalitetsbegreppet kan innehålla säger Lundberg: 

Jag tycker att de flesta av de här egenskaperna är tillskrivna egenskaper. Det är ingenting som finns. Jag menar, 

jag skulle aldrig säga att det finns kvalitet, utan det är någonting vi skapar som är intersubjektivt i vår kultur. Det 

kommer att ändras med tid. Och det kommer också att skrattas åt i nästa värld.  57

Kvalitetsbegreppets intersubjektivitet (egenskapen att en subjektiv uppfattning delas av en grupp)  58

i förhållande till respondenternas vitt spridda svar om att vad kvalitet kan tänkas innehålla visar att 

begreppet konstnärlig kvalitet är en bred diskurs även inom det avgränsade fältet musik. Vidare 

hänvisar Lundberg till Gramscis teori om kulturell hegemoni, där makt upprätthålls genom att 

främja en kultur där makthavarnas sätt att se på världen anses vara en självklarhet:  59

Betyder hegemonin kvalitet eller betyder den det erkända?  60

 Kulturpolitiska mål, http://www.regeringen.se/sb/d/1897, Hämtad 2015-02-16.56

 Inspelning av samtal med Dan Lundberg, 2015-04-08.57

 Intersubjektivitet, http://sv.wikipedia.org/wiki/Intersubjektivitet, Hämtad 2015-05-18.58

 Antonio Gramsci, http://sv.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci, Hämtad 2015-05-18.59

 Inspelning av samtal med Dan Lundberg, 2015-04-08.60
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Inom kulturlivet skulle därmed kvalitetsbegreppets breda diskurs kunna ses som ett uttryck för ett 

upprätthållande av makt, där begreppet konstnärlig kvalitet baseras på de intersubjektiva 

perspektiv som är gemensamma för människor i ledande positioner inom kulturfältet. 

2.1.2  Bedömning och intersektionalitet 

Samtalen visar att säkringen av konstnärlig kvalitet vid bedömningar av musik i olika format sker via 

personlig konstnärlig kompetens. En arbetsgrupp/referensgrupp/konstnärligt råd, bestående av för 

detta arbete specifikt utvalda sakkunniga alternativt anställda vid myndigheten, gör en samlad 

bedömning av urvalet. Lemark förklarar hur sammansättningen av dessa ser ut vid Kulturrådet idag: 

Sammansättningen i arbetsgrupperna och referensgrupperna är A och O över hur vår trovärdighet egentligen ska 

kunna fungera gentemot omvärlden: kulturlivet, sökanden och alla andra. De är väldigt brett sammansatta och 

det är styrelsen som beslutar om ledamöterna. Men förslagen kommer från — det är ett ständigt pågående 

arbete här på kansliet att plocka fram bra förslag.  61

Samtliga respondenter uttrycker att ett kontinuerligt arbete med olika intersektionalitetsperspektiv  

pågår såväl inom referensgrupper/konstnärliga råd som i den musikaliska bedömningen. Samtalen 

visar att några av respondenterna anser att dessa parametrar är på väg att arbetas in i vad som 

anses vara kvalitativt inom kulturlivet. Utöver de intersektionella parametrarna i är musikaliskt 

uttryck och genrerepresentation något som värderas på liknande vis som intersektionalitet i detta 

sammanhang. Här får begreppet mångfald en dubbel betydelse, där det stundtals brukas som 

synonym till etnicitet och stundtals i en vidare benämning där en mångfald av både genrer och 

musikaliskt uttryck anses vara eftersträvansvärt. De intersektionalitetsperspektiv som tas upp av 

respondenterna själva är främst kön (binärt förhållningssätt), etnicitet och ålder, även klass 

förekommer — om än i färre av samtalen. Sexualitet, religion, funktionsvariation eller överskridande 

könsidentitet nämns inte i något av samtalen. Av de intersektionalitetsperspektiv som 

respondenterna lyfter fram under samtalen finns det olika svårigheter med olika perspektiv inom 

det musikaliska urvalet respektive urvalet av medlemmar i bedömningsgrupperna. Burman lyfter 

fram jävsproblematik som ett hinder för en bred åldersrepresentation inom det konstnärliga rådet: 

 Inspelning av samtal med Magnus Lemark, 2015-04-09.61
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Ett problem för oss, det är det att om vi har unga, väldigt aktiva musiker, kvinnor eller män som är runt 30 till 40, i 

en karriär […] de känner sig så involverade i olika musikprojekt så att de är nästan alltid jäviga. Plus att några 

aktiviteter de är med i i sin karriär söker projektstöd så att de har inte kunnat vara med, de har fått tacka nej. Så 

man behöver så att säga personer som finns lite grann — lite mer seniora, för att det ska kunna funka. Eller som 

finns i en annan del utav musikvärlden. Så någon musikjournalist kanske kan finnas med.  62

Här tenderar yngre ledamöter i det konstnärliga rådet att anmäla jäv i större utsträckning än äldre 

ledamöter. En lösning på detta är att titta på främst äldre människor vid urval till det konstnärliga 

rådet, en annan att titta på yrkesgrupper inom musiklivet utanför musikerkretsar. Det senare lyfts 

fram som en möjlighet snarare än en verklighetsbeskrivning.  

I samtalet med Lemark lyfts vikten av att ifrågasätta sitt eget urval av ledamöter fram. Under den tid 

Lemark arbetat vid Kulturrådet upplever han att kommunikationen mellan olika referensgrupper 

förbättrats, vilket skapat en tydligare helhetsblick över de olika bedömningsprocesserna såväl som 

utökat antalet individuella perspektiv som påverkar urvalet. Denna utveckling ses som en resurs 

genom att olika intersektionella perspektiv, syn på begreppet konstnärlig kvalitet och musikalisk 

tillhörighet breddas och referensgrupperna representerar en bredare kompetens. För att utveckla  

detta har myndigheten planen att i framtiden starta en internetbaserad anmälan för intresse att 

medverka i referens- och arbetsgrupper, där människor kan anmäla sig själva och andra via ett 

webbformulär på Kulturrådets hemsida.   63

Samtalen visar att konstnärlig kvalitet är av högsta prioritet under ett första urval under 

bedömningen som sker inom de olika referensgrupperna, arbetsgrupperna och det konstnärliga 

rådet. Termen tvärmål används här för att beskriva intersektionella perspektiv. 

Om man tittar på min erfarenhet med att jobba med en referensgrupp så skulle jag ändå vilja säga att i hierarkin 

så kommer ändå den konstnärliga kvaliteten först. Och sen kommer alla andra mål direkt efter. Det är en 

urvalsprocess där man börjar att ha ett hyggligt urval som måste bli mindre. Och sen när man gör den här 

bortgallringen så blir det att de här tvärmålen är väldigt närvarande i att vi ska kunna få fram ett bra slutresultat. 

Alltså — utgångspunkten är hela tiden en hög konstnärlig kvalitet.  64

 Inspelning av samtal med Jonas Burman, 2015-04-17.62

 Inspelning av samtal med Magnus Lemark, 2015-04-09.63

 Ibid.64
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Hierarkin mellan konstnärlig kvalitet och de intersektionella målen visar att ledamöternas 

perspektiv på vad som anses vara av hög konstnärlig kvalitet måste uppnås av sökanden för att bli 

aktuella för bedömning. Vidare blir intersektionella perspektiv något som kommer in efter att detta 

urval gjorts. Lindgren gör en liknelse mellan denna bedömningsprocess och att hoppa höjdhopp, 

där en första gallring fokuserar på vilka som hoppar tillräckligt högt för att komma med i 

bedömningen — först efter detta urval gjorts tas tvärmålen in i bedömningsprocessen.  65

2.1.3  Varför konstnärlig kvalitet? 

Vad gäller syftet till själva kvalitetsmålet har respondenterna olika argument för och emot dess 

existens. Diskurserna ser olika ut, där flera av respondenterna anser att så länge konstnärlig kvalitet 

är ett utskrivet kulturpolitiskt mål kommer kvalitetsbegreppet ständigt att behöva diskuteras och 

omformas. Samtalen visar att en diskussion om kvalitetsbegreppets innehåll i sig är väsentlig för att 

kunna närma sig konstnärlig kvalitet i bedömningar och urval. Lindgren menar att det är 

ofrånkomligt att sträva mot konstnärlig kvalitet oavsett om det står utskrivet i de kulturpolitiska 

målen eller ej: 

Jag skulle säga att det är en del av mänskligt liv, man söker efter hög kvalitet, som människa. Oavsett om det 

gäller mina privata relationer eller vilken bil jag köper eller vilket resmål jag letar efter. Så man jobbar med 

värderingar.  66

Det faktum att värderingar kring begreppet bör utvecklas och diskuteras uttrycker samtliga 

respondenter, där begreppet mångfald används i olika sammanhang. Dels uttrycks att värderingar 

som mångfald, jämställdhet och jämlikhet systematiskt bör vävas in i kvalitetsbegreppet och dels 

anses kvalitetsbegreppet i sig leda till mångfald. Om kvalitetsbegreppet uttrycker sig Burman: 

För våran del gör det det hela väldigt tydligt. Att vi ska verkligen jobba för begreppet hela tiden. Och ständigt 

omdefiniera kvalitet: Vad är kvalitet och vilka kvalitéer finns i våran verksamhet? Vad är det som ska vi lyfta fram? 

Det blir en levande diskussion i konstnärliga rådet. Och jag tror att i och med att rådet hela tiden kommer att 

bytas ut, så att säga, så kommer det bli en stor mångfald också i kvalitetsbegreppet. […] Det handlar ju om att 

fler ska få del utav statligt medel och att man ska nå nya målgrupper.   67

 Inspelning av samtal med Hasse Lindgren, 2015-04-16.65

 Ibid.66

 Inspelning av samtal med Jonas Burman, 2015-04-17.67
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Här kopplas kvalitetsbegreppet åter till mångfald och även till ett kontinuerligt utvecklingsarbete. 

Förutsatt att det konstnärliga rådet byts ut kontinuerligt antas en större mångfald i 

kvalitetsbegreppet att kunna utveckla musiklivet. Burman kopplar, liksom Lindgren, kvalitet till 

någonting som människan strävar efter:  

Jag hade inte varit intresserad av det här jobbet om det inte vore för att vi skulle jobba för hög kvalitet. […] Alla 

strävar ju efter det. Det finns ju så många olika kvalitéer man kan sträva efter, helt klart.  68

I resonemanget nämns inte konstnärlig kvalitet utan enbart kvalitet, det är därmed oklart om detta 

uttalande avser en strävan efter konstnärlig kvalitet eller enbart kvalitativa egenskaper i generell 

benämning. Detta är genomgående för flera av samtalen — när konstnärlig kvalitet ska motiveras 

brukas ytterst sällan begreppet i sin helhet. Generellt sätt använder respondenterna benämningen 

kvaliteter och konstnärlig kvalitet när begreppet ska definieras och enbart uttrycket kvalitet när det 

kulturpolitiska målet ska motiveras. Lundberg belyser att kvalitet är enkelt att motivera: 

Och så tror jag att det är sådär med såna begrepp som kvalitet, att det är svårt att säga till någon, om du säger till 

en kulturpolitiker: Jag tycker inte att vi ska ha kvalitet i kulturen i Sverige. Då kommer de att säga: Jo, men det 

måste vi visst ha. Så det är inte så svårt att motivera för folk att skriva in det där utan att man egentligen vet vad 

det betyder. För det är ju ett positivt begrepp. […] Det är ett sätt för de som bestämmer, för kulturpolitiker, att 

säga: Vi gör i alla fall saker som är väldigt, väldigt bra. Vi stödjer inte skit, utan det som får stöd av statliga 

myndigheter — det är bra kultur.  69

Här kan kvalitetsbegreppet ses som en försäkran av att armlängdsprincipen fungerar. När kulturlivet 

själva anser att statens kulturmedel går till kvalitet kan kulturpolitiker känna en försäkran om att 

den statliga finansieringen tilldelats ”rätt” individer och verksamheter, trots att beslutsfattarna inte 

nödvändigtvis behöver veta vad begreppet konstnärlig kvalitet innehåller. Vidare uttrycker Lundberg 

under samtalet: 

Jag blev, precis som jag skriver i artikeln där, så otroligt inspirerad när jag såg att kulturutredningen då, den 

senaste, ville ta bort konstnärlig kvalitet ur kulturpolitiken. Det tyckte jag var otroligt friskt! Friskt ur ett såhär lite 

anarkistiskt - nu slår vi bort det här och så börjar vi fundera på nytt.  70

 Inspelning av samtal med Jonas Burman, 2015-04-17.68

 Inspelning av samtal med Dan Lundberg, 2015-04-08.69

 Ibid.70
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Att ta bort målet om konstnärlig kvalitet skulle ur detta perspektiv kunna ses som en potentiell 

nystart för det kulturpolitiska fältet. Det faktum att en sådan förändring beskrivs som inspirerande 

och frisk visar på att det kulturpolitiska målet kan ha en förlegad roll i kulturpolitiken när denna 

studie genomförs. De respondenter som varit aktiva inom fältet innan konstnärlig kvalitet skrevs in i 

de kulturpolitiska målen 1996 uttrycker att bedömningar och urval delvis eller nästan helt baserats 

på en kvalitetsnorm redan innan denna förändring skett: 

Jag tror att det är många ute i kulturlivet som håller med mig att det var nästan allenarådande, eller det var 

väldigt mycket fokus på det.  71

Diskursen är tvetydig kring huruvida det kulturpolitiska målet har en önskvärd funktion i praktiken. 

Argumenten såväl för som emot att ha ett utskrivet mål för konstnärligt kvalitet inom kulturpolitiken 

relaterar till mångfald och demokrati. Samtidigt visar samtalen att ett bibehållet kvalitetsmål kan 

vara en motsättning till de kulturpolitiska mål som handlar om mångfald, tillgänglighet och 

jämlikhet. Under samtalen framkommer att den hierarki som bildas mellan de olika kulturpolitiska 

målen kan anses hindra övriga kulturpolitiska mål från att uppnås. Ur detta perspektiv ses 

kvalitetsnormen återigen som ett uttryck för kulturell hegemoni. Detta framkommer tydligast då 

Lundberg refererar till ett resonemang han lånat från en respondent ur sin egen artikel om 

konstnärlig kvalitet: 

Behåller vi kvalitetsbegreppet, då kommer bedömarna utav kvalitet vara samma personer som alltid. Då kommer 

det vara en slags borgerlig, etablerad, ja — kulturelitskvalitet som man går efter.  72

2.2  Ett intersektionellt perspektiv 

Samtalen visar även att när intersektionalitet diskuteras inom begreppet konstnärlig kvalitets 

innebörd och utveckling är det endast ett fåtal av dessa perspektiv som kommer på tal. 

Respondenterna pratar om kön i binär benämning och lyfter fram jämställdhet, mångfald, klass och 

ålder som resurser för utvecklingsarbete. Mångfald i form av etnicitet och mångfald i form av 

musikaliska uttryck/genrer återkommer ofta i samtalen. Genretillhörighet kan härmed antas 

prioriteras över funktionsvariation, religiös tillhörighet, könsöverskridande identiteter och sexualitet 

som inte nämns i något av samtalen. Mångfald ses som en önskvärd kvalitet i sig och en resurs inom 

 Inspelning av samtal med Magnus Lemark, 2015-04-09.71

 Inspelning av samtal med Dan Lundberg, 2015-04-08.72
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både referensgrupper och musikaliskt urval, samtidigt visar inte samtalen vad som avses med 

mångfald i detta sammanhang.  

Samtalen visar att olika musikgenrer har olika relation till vad konstnärlig kvalitet innebär. Musik 

som finns mellan genrer anses av två respondenter kommit längre med att integrera 

intersektionalitet och olikheter inom begreppet konstnärlig kvalitet. I detta sammanhang nämns 

även folk- och världsmusiken i Sverige som ett föredöme vad gäller balans av etnicitet, kön och 

ålder. Förhållandet mellan genrer belyses av samtliga respondenter som något som är under 

utveckling, där den ekonomiska fördelningen mellan dessa visar på en tydlig hierarki mellan olika 

konstformer. Huruvida hierarkin mellan genrer påverkas av intersektionella perspektiv förtäljer inte 

intervjuerna. Diskurserna delas i frågan om hur intersektionalitet och konstnärlig kvalitet bör 

behandlas i praktiken där respondenternas åsikter om huruvida konstnärlig kvalitet bör stå med i de 

kulturpolitiska målen eller ej skiljer sig åt. Vanja Hermele skriver i Framtiden är nu - Kultursverige 

2040: 

Det som allra mest hindrar konsten från att nå jämställdhet är den konstruerade motsättningen mellan 

konstnärlig kvalitet och rättvisa. Tanken är att jämställdhet skulle begränsa konsten. Det är en märklig 

invändning med tanke på att konsten idag är begränsat, likriktad och alltför präglad av en vit, manlig och 

borgerlig kvalitetsnorm. Det är just därför jämställdheten behövs för att knuffa konsten över tröskeln, ut ur 

trygghetszonen och herrklubben till mer intressanta och spännande världar.”  73

Denna argumentation förs såväl för jämlikhet mellan kön som för ett möjliggörande av konstnärlig 

kvalitet utan att uttrycka att kvalitetsmålet måste tas bort ur de kulturpolitiska målen. 

Problematiken sitter i det som i respondenterna under samtalen uttryckt om kulturell hegemoni 

och hierarkier mellan de kulturpolitiska målen, där konstnärlig kvalitet rangordnas före 

intersektionalitetsperspektiven. Att konstnärlig kvalitet ges friheten att definieras oberoende av 

intersektionella perspektiv av de olika bedömningsgrupperna, för att i ett senare skede titta på 

representationen inom det redan beslutade konstnärligt kvalitativa urvalet visar att ambitionen 

med att värdera intersektionella perspektiv inom begreppet konstnärlig kvalitet inte kommit långt 

på vägen. 

 Vanja Hermele, Framtiden är nu - Kultursverige 2040, (Stockholm, 2010), 97.73
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2.3  Resultat 

Här kopplas analysens resultat till studiens frågeställningar: 

• Varför kan konstnärlig kvalitet anses vara ett eftersträvansvärt kulturpolitiskt mål? 

När denna studie skrivs är det huvudsakliga argumentet för det kulturpolitiska målet konstnärlig 

kvalitet att bibehålla en kontinuerlig diskussion om vilka kvaliteter begreppet kan innebära och vad 

som ska prioriteras inom kulturlivet. Studien visar även att konstnärlig kvalitet tenderar att likställas 

med hög kvalitet i generell benämning och argumentet för att behålla konstnärlig kvalitet som 

kulturpolitiskt mål är i detta fall att det anses ligga i människans natur att sträva efter hög kvalitet. 

Slutligen visar studien att urvalsgruppen har delade meningar om huruvida konstnärlig kvalitet bör 

bibehållas som kulturpolitiskt mål. 

• Vad innefattas i begreppet konstnärlig kvalitet? 

Det finns en utbredd åsikt om att konstnärlig kvalitet ej bör definieras. Detta kopplas både till 

begreppets kontinuerliga utveckling och till en syn där förmågan att bedöma konstnärlig kvalitet 

innefattar att inte behöva riktlinjer eller definitioner för det konstnärliga bedömningsarbetet. Denna 

tystnad kan ses som ett uttryck för ett maktbibehållande inom kultursektorn. Vidare visar studien 

att när begreppet definieras framkommer en bred diskurs där såväl musikaliska och konstnärliga 

aspekter som övriga kulturpolitiska mål inkluderas i begreppet konstnärlig kvalitet. 

• Hur ser relationen ut mellan konstnärlig kvalitet och övriga kulturpolitiska mål? 

Studien visar att det finns en tydlig hierarki mellan de kulturpolitiska målen där en hög konstnärlig 

kvalitet har högst ställning. Urvalet görs primärt med konstnärlig kvalitet som mål, sekundärt med 

övriga kulturpolitiska mål.  Slutligen visar studien att denna hierarki leder till att konstnärlig kvalitet 

blir en motsättning till att övriga kulturpolitiska mål uppnås om inte samtliga övriga kulturpolitiska 

mål integreras i synen på vad konstnärlig kvalitet innehåller. 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3.  AVSLUTANDE DISKUSSION 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till kulturlivet i stort. Vidare ges förslag till 

fortsatt forskning inom studiens ämne. 

3.1  Resultatdiskussion 

Denna studies syfte var att undersöka hur konstnärlig kvalitet som ett kulturpolitiskt mål används 

och definieras inom det kulturpolitiska fältet samt hur en strävan mot konstnärlig kvalitet kan 

påverka kulturlivet i Sverige. Studien har visat att begreppet konstnärlig kvalitet är svårt att definiera 

och att det finns en idé om att en begreppsdefinition kan motverka konstnärlig utveckling inom 

kulturfältet. Oviljan att definiera begreppet har visat sig kopplas till en gemensam syn inom 

branschen där ett behov av definitioner och riktlinjer tolkas som oförmåga att förstå och arbeta 

med begreppet. Vad händer med maktförhållanden inom det kulturpolitiska fältet när begreppet 

inte definieras? Denna tystnad kan i sig bli ett maktmedel och ett upprätthållande om vad som av 

de redan invigda anses vara ”bra” kultur, vilket i förlängningen blir en allmängiltig bild för ett helt 

samhälle. De som tillåts definiera begreppet har en stor samhällelig makt och därtill kopplat ett 

stort ansvar i vilka strukturer som upprätthålls genom definitionen och hanteringen av konstnärlig 

kvalitet. 

Studien visar även att det finns en tydlig hierarki mellan de kulturpolitiska målen, där konstnärlig 

kvalitet står högst i rang. Om inte samtliga kulturpolitiska mål inkluderas i begreppet konstnärlig 

kvalitet kommer ett bibehållet kvalitetsmål därmed fungera som en motpol till de mål som inte 

lyckas integreras i begreppet konstnärlig kvalitet. Detta är vad som berört mig mest under studien. 

Det faktum att respondenterna så tydligt förklarat hur konstnärlig kvalitet rangordnas först i de 

kulturpolitiska målen har gjort mig såväl förvirrad som fått mig att känna mig maktlös. Om det finns 

en sådan hierarki vid bedömningen blir syftet att ha andra kulturpolitiska mål inte särskilt tydliga i 

praktiken. Hur ska de mål som handlar om demokratiska värderingar kunna uppnås så länge 

konstnärlig kvalitet är ett mål som inte fungerar demokratiskt och samtidigt prioriteras över andra 

kulturpolitiska mål? Studien har visat svårigheter med att integrera intersektionalitet i synen på vad 

konstnärlig kvalitet är, vilket tyder på en hegemoni som kan upplösas genom att stryka begreppet 

konstnärlig kvalitet ur de kulturpolitiska målen. Studien har visat att kvalitet är något som 
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människan alltid strävar efter, varför det inte bör vara så laddat att stryka begreppet ur de 

kulturpolitiska målen som det verkar vara. Strävan mot kvalitet kommer inte att försvinna om målet 

stryks, snarare kommer det bli möjligt att närma sig konstnärlig kvalitet när kulturlivet kan prioritera 

alla kulturpolitiska mål lika högt och kvalitet tillåts handla om mer än en intersubjektivitet i en liten 

grupp. ”Jämställdhet är inte en motsats till konstnärlig utveckling, den är dess förutsättning.”   74

Studien visar också att kulturpolitiken i Sverige verkar i en demokrati för att bredda kulturutbudet 

för medborgarna. Ur detta hänseende anser jag att det är högst relevant att titta på hur statligt 

finansierad verksamhet förhåller sig till ekonomiskt självgående kultur. Dessa värderingar som 

studien visar kan kopplas till 1974 års kulturpolitiska utgångspunkter, där målet motverka 

kommersialismens negativa verkningar fortfarande ges utrymme, om än inte lika synligt, i det 

kulturpolitiska fältet. För att helt ta bort en sådan funktion inom kulturpolitiken krävs mer än att 

stryka det redan existerande målet ur sitt sammanhang — det skulle krävas att strukturera om hela 

det kulturpolitiska fältet. 

Konstnärlig kvalitet är en bred diskurs med många olika perspektiv, åsikter och värderingar 

kopplade till begreppet. I denna studie har jag riktat fokus på kulturmyndigheters verksamhet inom 

musikområdet. Urvalet som givits av myndigheternas chefer och vidarebefordring respondenterna 

emellan bestod slutligen av fyra till synes intersektionellt homogena respondenter. Studiens syfte 

har inte varit att analysera denna process, samtidigt funderar jag på om detta kan vara ett uttryck 

för den kulturella hegemoni som lyfts fram i samtalen. 

Fokus i denna studie har varit att titta på hur konstnärlig kvalitet skapas och reproduceras under 

samtal med anställda vid kulturmyndigheter i Sverige. Teori- och metodutformningen har tillåtit 

mina egna perspektiv och värderingar att ifrågasättas, utvecklas och förändras under studiens gång. 

Jag har fått större förståelse för hur komplext det kulturpolitiska fältet blir när konstnärlig kvalitet är 

ett kulturpolitiskt mål. Det känns viktigt att ta med mig alla de perspektiv jag berikats med under 

studien i mina framtida uppdrag inom sektorn. Framför allt tar jag med mig ett mod och en 

motivation till att våga diskutera vad som avses med konstnärlig kvalitet i olika bedömnings-

sammanhang. Dialogen är viktig och jag vill påminna mig själv om att i framtiden ständigt våga 

ifrågasätta normer och definitioner av konstnärlig kvalitet, då detta är väsentligt för att över huvud 

taget kunna närma sig konstnärlig kvalitet inom kulturfältet. 

 Vanja Hermele, Framtiden är nu - Kultursverige 2040, (Stockholm, 2010), 97.74
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När denna diskussion skrivs har Kulturrådet just lanserat den webbaserade anmälningsfunktion 

som syftar till att hitta nya kompetens till referens- och arbetsgrupperna.  Kan det bli någon 75

skillnad i gruppsammansättning om urvalet till grupperna ser annorlunda ut när det är samma 

människor som gör bedömningen av vilka som är kvalificerade att ingå i grupperna? Och kommer 

detta att förbättra bedömningen? Huruvida konstnärlig kvalitet kommer att stå kvar i de 

kulturpolitiska målen i framtiden återstår att se. Om så blir fallet hoppas jag innerligt att kulturlivet 

inte blir rädda för att definiera och omdefiniera begreppet framöver. I detta sammanhang är det 

viktigt att alla vågar vara sårbara och föränderliga i sin syn på vad som är konstnärligt kvalitativt. Att 

ifrågasätta sina egna och andras föreställningar trots att detta kan innebära maktförlust i stunden. 

Konsten och kvalitetsbegreppet riskerar att fastna och befästas av att människor räds att ifrågasätta 

sig själva och sin egen världsbild. Det gör ont — men alternativet utesluter möjligheten att kunna 

närma sig ärlighet inom kvalitetsbegreppet. Med denna slutsats inser jag hur viktiga mina olika 

roller inom kulturfältet är och vilket arbete jag har framför mig. 

3.2  Förslag till vidare forskning 

Efter att denna studie genomförts har jag många idéer kring hur detta område skulle kunna studeras 

vidare. Några av dessa presenteras nedan. 

• Varför tycker politiker att samhället bör präglas av konstnärlig kvalitet? Hur påverkar en hög 

konstnärlig kvalitet samhället ur ett medborgarperspektiv? 

• Hur ser den praktiska bedömningen ut inom de olika typer av grupper som gör urval som delvis 

grundas på begreppet konstnärlig kvalitet? 

• Hur ser trenderna ut för vad som ansetts vara kvalitativt genom tiden? Vad har kvalitetsbegreppet 

innehållit och hur ser en framtidsprognos ut? 

Slutligen efterfrågar jag en kvantitativ studie på hur de intersektionella perspektiven förhåller sig 

under alla nivåer som påverkar besluten. Hur ser representationen ut i kulturdepartementet, 

myndigheternas styrelser, personal vid myndigheterna och bland verksamheter som beviljas bidrag. 

 Bli ledamot, http://www.kulturradet.se/Om-kulturradet/Organisation/Arbetsgrupper/Ledamot/, Hämtad 2015-05-22.75
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4.  SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur konstnärlig kvalitet som ett kulturpolitiskt mål används och 

definieras inom det kulturpolitiska fältet samt hur en strävan mot konstnärlig kvalitet kan påverka 

kulturlivet i Sverige. Uppsatsens centrala frågeställningar är:  

• Varför kan konstnärlig kvalitet anses vara ett eftersträvansvärt kulturpolitiskt mål? 

• Vad innefattas i begreppet konstnärlig kvalitet? 

• Hur ser relationen ut mellan konstnärlig kvalitet och övriga kulturpolitiska mål? 

Studiens teoretiska utgångspunkter har varit diskursteori och intersektionalitet. De metoder som 

använts är hermeunetisk kvalitativ intervju, transkribering och diskursanalys. Resultatet har visat att 

konstnärlig kvalitet anses vara ett eftersträvansvärt kulturpolitiskt mål för att bibehålla en 

kontinuerlig diskussion om kvalitetsbegreppets innebörd och prioriteringar inom kulturlivet i 

Sverige. Vidare visar studiens resultat att konstnärlig kvalitet är en bred diskurs, där såväl 

konstnärliga attribut som andra kulturpolitiska mål kan inkluderas. Studien har resulterat i ett 

synliggörande av en hierarki mellan de kulturpolitiska målen, där konstnärlig kvalitet värderas 

högst.  

Sammantaget visar studien att det kulturpolitiska målet konstnärlig kvalitet kan fungera som en 

motsättning för att uppnå andra kulturpolitiska mål med sin höga hierarkiska ställning inom det 

kulturpolitiska fältet. Vidare visar studien att konstnärlig kvalitet idag inte är varken ett 

intersektionellt inkluderande eller demokratiskt grundat begrepp. Slutligen visar studien att det 

finns en idé om att en vilja att definiera begreppet konstnärlig kvalitet skulle vara en motsättning till 

begreppets utveckling såväl som ett tecken på personlig konstnärlig kompetensbrist. 
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BILAGA  A 

Intervjufrågor 

• Att komma i kontakt med konstnärlig kvalitet 

• Kan du presentera dig själv kortfattat, hur din bakgrund inom kulturbranschen ser ut? 

• Vilka typ av uppgifter arbetar du med idag? 

• När upplever du att du för första gången kom i kontakt med kvalitetsbegreppet i ett konstnärligt 

sammanhang? 

• Att bryta ner begreppet 

• Hur ser du på konstnärlig kvalitet idag? 

• Vad anser du att begreppet innehåller? 

• Förändras begreppet med tid, och i sådana fall på vilket sätt? 

• Finns det dokument/förordningar på din arbetsplats om hur konstnärlig kvalitet ska kunna bedömas? 

• Är du bekant med Önskekvistmodellen? (Visa och presentera Önskekvistmodellen)* 

• Vad tänker du om detta? 

• Att förhålla sig till begreppet 

• På vilka sätt kommer du i kontakt med kvalitetsbedömning och -säkring i ditt arbete idag? 

• Finns det någon problematik i att bedöma vad som är konstnärligt kvalitativt? 

• Vilka bedömer kvaliteten? 

• Vilka bedömer vilka som ska bedöma kvaliteten? 

• Hur tänker du kring det? 

• Hur samverkar intersektionalitetsutveckling med begreppets betydelse? 

• Hur tror du att samhället påverkas av att konstnärlig kvalitet är ett av landets nationella kulturmål? 

• Kvalitet stod inte med i de ursprungliga kulturpolitiska målen från 1974. Anser du att det går att ta bort 

delar av ett mål genom nya utredningar och att bedömningen helt förändras i och med dessa? 

• Upplever du att det finns kvar tankar kring att motverka kommersiella krafter när bedömning sker idag, 

och i sådana fall på vilket vis? 

* Bildbaserade frågor har exkluderats i de intervjuer som baseras på videosamtal.


