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Sammanfattning 
Titel: Scenkonstens geografi: en explorativ studie över lägets betydelse för producerande 
scenkonstkompanier. 
Författare: Helga Ottengren 
Handledare: Philippe Rouchy 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
Syfte: Att undersöka huruvida scenkonstkompanier bildar industrispecifika kluster som ger 
upphov till gemensamma fördelar och därmed kan höja den konstnärliga kvaliteten.  
Metod: En kvantitativ enkätundersökning bland aktiva svenska scenkonstkompanier som 
analyserats genom principalkomponentanalys. 
Slutsatser: Det tycks finnas ett kluster av scenkonstverksamhet i Stockholm. Klustret 
inkluderar dock inte alla kompanier som finns på platsen, vilket indikerar att scenkonst inte är 
ett bra begrepp för att avgränsa kluster. Genre, professionalitetsgrad och närvaron av en 
konstnärlig ledare som inte också ingår i ensemblen tycks vara viktiga faktorer för att förstå 
vilka verksamheter som bildar gemensamma kluster.  
Sökord: Scenkonst, teater, nätverk, läge, närhet, regionala kluster, kulturell ekonomi, kreativa 
industrier, värde, konstnärlig kvalitet. 

Abstract 
Title: Geography of the Performing Arts: an Explorative Study on the Importance of Location 
in the Performing Arts. 
Author: Helga Ottengren 
Supervisor: Phillipe Rouchy 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology  
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits  
Purpose: To determine whether the Performing Arts form industry specific clusters that share 
positive externalities and improve artistic quality. 
Method: A quantitative study based on a survey among active Swedish performing arts 
companies, analyzed by means of a Principal Components’ Analysis. 
Results: A cluster of Performing Arts’ companies seems to exist in Stockholm. However, the 
cluster does not include all Performing Arts’ activities present in the area, indicating that 
Performing Arts is not a good delineator of the specific activities prone to form a common 
cluster. Genre, professionality and the presence of an Artistic Director who doesn’t take part 
in the ensemble seem to be important factors to predict liability to form local clusters.  
Key words: Performing arts, theatre, network, location, proximity, regional clusters, cultural 
economy, creative industries, value, artistic quality.  
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1. Inledning 
Scenkonst är en samlingsterm för en rad olika konstarter som alla framförs från en scen eller 
inför publik. Statens Kulturråd, som fördelar verksamhetsstöd till aktörer inom 
scenkonstområdet, räknar in ”dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga 
uttryck” i begreppet (Kulturrådet, 2017a). 
 
Scenkonst ingår i det övergripande området kulturell ekonomi, ett begrepp som Scott (1999) 
definierar som alla de verksamheter som tillgodoser konsumenters behov av upplevelser och 
utsmyckning eller av att uttrycka sin egen personliga eller sociala identitet. Smycken, kläder, 
film, muséer och olika turistrelaterade tjänster är exempel på produkter från den kulturella 
ekonomin. 
 
Kreativ ekonomi och de kreativa industrierna är andra termer som också ofta används, vilka 
dock kan vara något bredare. Vissa definitioner räknar t.ex. in leksaker, husgeråd och 
företagens R&D-labb (UNDP & UNESCO, 2013). Mommaas (2009) påpekar att 
begreppsförvirringen gör det svårt att veta vad som avses i olika sammanhang. Jag kommer 
att reda något i begreppen i avsnitt 3.2, men eftersom termerna tenderar att användas olika av 
olika forskare, så är det svårt att ange en exakt definition. 
 
De kreativa industrierna har fångat både politikers och forskares intresse de senaste 
decennierna p.g.a. den höga tillväxttakt som sektorn uppvisar. FN:s organ för utveckling och 
för utbildning och kultur presenterar tillsammans en rapport som visar på en global tillväxt på 
8,8% per år under perioden 2002-2011 (UNDP & UNESCO, 2013, s.10).  
 
Sektorn kännetecknas enligt flera forskare av en tendens till stor geografisk koncentration, 
framförallt i storstadsområden (se t.ex. Boix, Hervás-Oliver & De Miguel-Molina, 2014). 
Många aktörer inom samma fält samlas nära varandra och bildar något som brukar definieras 
kluster. Enligt klusterteorin kan geografisk närhet mellan verksamheter inom samma nisch ge 
upphov till gemensamma fördelar. Dessa ägs inte av någon enskild aktör, utan bildar en form 
av extern resurs som är fritt tillgänglig för alla som finns på platsen. Klustret tillåter varje 
aktör att öka sin produktivitet och hålla nere sina kostnader, utan att för den skull försaka 
flexibiliteten som ett småföretag kan ha (Porter, 1998). 
 
Scott (2006) ger exempel från musikindustrin i södra Kalifornien, där inflytelserika och 
kapitalstarka skivföretag har sina säten. Artister från hela USA flyttar dit för att försöka slå 
igenom. Genom att finnas på samma plats inspirerar de och lär av varandra och musiken 
utvecklas snabbare. När nya album ska spelas in så finns det redan bra studios, skickliga 
kompband, tekniker, marknadsförare o.s.v. direkt på plats, vilket betyder att lokalkostnader 
och gage kan hållas nere.  
 
Klusterforskning intresserar sig alltså för hur en viss specifik plats utvecklas till en 
samlingspunkt för verksamheter inom samma nisch. Att en viss plats väljs framför en annan 
tycks vara följden av en räcka närmast slumpartade händelser (Arthur, 1990). När det väl har 
skett kan dock resultatet vara mycket positivt. Genom att bli en magnet för all relaterad 
verksamhet kan nischen växa mycket snabbt och driva fram tillväxt för hela regionen.  
 
Att den kreativa industrin har kopplats ihop med både stark ekonomisk tillväxt och stark 
benägenhet att bilda kluster har inspirerat många politiker att försöka stimulera det lokala 
kulturlivet. Stevenson (2004) kallar detta en ”civic gold rush”. Enligt henne är 
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förväntningarna höga på vad kultursatsningar ska kunna åstadkomma: bl.a. större social 
sammanhållning, lägre brottslighet, bättre hälsa och (kanske framförallt) starkare ekonomisk 
tillväxt.  
 
Flera forskare menar dock att detta gett upphov till en form av paketlösning i form av ”a 
university, some incubators and a ‘creative hub’, with or without a cafe, galleries and fancy 
shops” (Oakley, 2004, s. 73). Oakley, men även rad andra forskare, påpekar att den lokala 
kulturen såväl som det lokala näringslivet är stigberoende och därför kopplad till lokala 
förutsättningar som inte reagerar likadant på en övergripande paketlösning (se t.ex. Chapain 
& Comunian, 2010). Det är alltså nödvändigt både att studera lokala förhållanden och att 
fördjupa kunskapen om på vilka sätt olika sektorer interagerar med varandra och med den 
lokala kulturen. 
 
Det är inte heller säkert att det skapas ett kluster bara för att det finns en stark geografisk 
koncentration på en viss plats. Beaudry och Breschi (2003) visar att närhet kan ge upphov till 
både för- och nackdelar. Transaktionskostnaderna skulle kunna minska, som Porter (1998) 
förutspår, men det kan också skapas trängseleffekter. Innovationstakten har visats vara större 
inom vissa existerande kluster, men det verkar inte vara fallet överallt. Scott (2006) tar t.ex. 
upp risken för en konstnärlig ”lock in”, d.v.s. att nätverket utvecklar en utpräglad stil som det 
blir svårt att bryta mot. Innovativa konstnärer söker sig då snarare till andra platser. 
 
Flera forskare påtalar att det saknas kunskap om hur olika typer av kluster inom de kreativa 
industrierna ser ut och fungerar, vilket gör att de politiska initiativen kan bli missriktade. Både 
Flew (2010) och Mommaas (2004) listar ett antal viktiga skillnader mellan olika typer av 
kluster, och Oakley (2004) påpekar att varje kulturell industrisektor har sina egna egenheter 
som gör det svårt att tala i generella termer. 
 
Sektorer som design, film, mode, konsthantverk, nya media, musik och reklam har alla 
studerats inom ramen för klusterteorin (för en lista på viktiga studier inom dessa sektorer, se 
Chapain och Comunian, 2010, s. 720). Området scenkonst är dock inte lika välstuderat, 
åtminstone inte utifrån ett klusterteoretiskt perspektiv. Jag hävdar att scenkonst skiljer sig från 
ovan nämnda mer välstuderade sektorer på två viktiga punkter: 
 

1. Scenkonstverksamhet innebär produktion och konsumtion av fysiska produkter, som 
är svåra och kostsamma att flytta.  

 
Scenkonstverksamhet är alltså inte en del av ”den viktlösa ekonomin” som Quah (1996) talar 
om och som flera kreativa klusterforskare refererar till. Scenproduktioner svåra att förflytta, 
åtminstone i jämförelse med digitalt material. En scenföreställning kan naturligtvis ge sig ut 
på turné, men det kräver mycket planering och resurser. Det finns alltså en poäng med att 
producera scenkonst nära den tilltänkta publiken, vilket knyter samman producenter och 
konsumenter till en gemensam plats. 
 

2. Professionell scenkonstverksamhet tenderar att vara ekonomiskt beroende av olika 
former av offentliga bidrag1. 

 

                                                 
1 Även andra sektorer är beroende av offentliga bidrag, men sektorn kanske ändå skiljer ut sig något p.g.a. att 
kommersiella inkomstkällor som biljettförsäljning eller sponsring utgör en så pass begränsad del av 
finansieringen (se t.ex. Månsson, 2009 och Gislén 2000).  
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Ökad scenproduktion på en viss plats leder alltså sannolikt till en ökad utgift för det 
offentliga, snarare än en inkomstkälla (åtminstone i omedelbar och uppenbar bemärkelse). 
Detta innebär att det inte finns samma politiskt instrumentella värde i att skapa just ett 
scenkonstkluster. 
 
Att kulturens roll i politiken reduceras till något med enbart instrumentellt värde kritiseras 
dock av bl.a. Belfiore och Bennett (2010). En av riskerna är att motiven att finansiera kultur 
försvinner om dessa andra effekter uteblir. Mommaas (2004) påpekar att just de 
instrumentella motiven bakom investeringar i lokalt kulturliv ibland resulterar i att 
inneboende värden hos kulturen trycks undan och nedprioriteras. 
 
För att odla högkvalitativ och innovativ scenkonst kan närhet och sociala kontaktnät vara 
centralt. I sin studie av filmbranschen knyter Ferriani, Corrado och Boschetti (2005) processer 
som kunskapsförädling till det sociala nätverket utanför själva organisationen. Många 
kulturella uttryck skapas i projektform och saknar därför stabila organisationer som kan ägna 
sig åt sådant som ”organisatoriskt lärande”. Den kunskap som upparbetas i varje projekt 
lagras därför snarare i sociala nätverk, vilket gör nätverket centralt för innovationsprocesser 
och förädlad konstnärlig kvalitet. 
 
Sammantaget ser vi en potentiell motsättning: Om scenkonst skiljer sig strukturellt och 
ekonomiskt från annan kreativ industri så har den dock samma behov av kontaktnät för att 
kunna utvecklas och hålla hög kvalitet. Det första förutspår mindre vinster med 
klusterbildning, det andra understryker istället vikten av det. Hur ser sektorn egentligen ut? 
 
Jag menar att klusterforskningen hittills varit alltför fokuserad på att studera en kulturform i 
taget (se t.ex. Chapain & Comunian, 2010). Grundantagandet riskerar att bli att 
uttrycksformen är viktigare än innehållet när det gäller klusterbildning. Det skulle dock kunna 
vara så att politiskt intresserade skådespelare har stort utbyte av annan politisk kultur, om det 
så är i form av skulpturer, dagstidningar, mode eller teater. Samtidigt skulle de kunna ha 
mycket mindre utbyte av ett kontaktnät av revysällskap eller operasångare, trots att båda dessa 
grupper delar den sceniska uttrycksformen.  
 
Holden (2015) studerar kultur som ett ekosystem. Han menar att alla kulturformer har 
beröringspunkter med varandra, precis som arterna i ett biologiskt ekosystem. Även om en 
enskild kulturell ”art” har flest beröringspunkter med närliggande arter, så är det mångfalden 
som får systemet att fungera. Ju större artrikedom av olika kulturuttryck som finns på en viss 
plats, desto mer välmående och komplext är systemet. Han jämför öppningsceremonin av 
olympiska spelen i London med de stora rovdjuren i den biologiska världen. Utan en stor 
artrikedom, med täta kontakter sinsemellan, kan sådana uttryck inte skapas.  

1.1 Sammanfattning och problemområde 

I resonemanget ovan identifierar jag viktiga kunskapsluckor på scenkonstens område. Precis 
som för andra delar av den kulturella ekonomin så uppvisar professionell scenkonst en stark 
tendens till geografisk koncentration, speciellt i storstadsregioner (se t.ex. Boix et al., 2014). 
Denna tendens brukar förstås utifrån klusterteorin, vilket bl.a. har att göra med att 
kunskapsutbyte anses vara en central del av kreativa aktiviteter. Klustret med dess lokala 
nätverk kan bli centrum för ett ”organisatoriskt lärande”, vilket genererar innovationer och 
hög konstnärlig kvalitet.  
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Närhet kan dock ge upphov till både för- och nackdelar. Fördelarna kan dels handla om sänkta 
produktionskostnader och dels om större andel nyskapande föreställningar och högre 
konstnärlig kvalitet. Nackdelar kan på motsvarande vis handla om högre 
produktionskostnader (till följd av trängsel) och en konstnärlig ”lock in”. 
 
Scenkonst skiljer sig från andra sektorer av kulturell ekonomi, eftersom produkterna, de 
färdiga föreställningarna, är svåra och kostsamma att förflytta. Det borde minska nyttan med 
klusterbildning, eftersom den lokala marknaden borde gå mot mättnad när antal lokala 
producenter ökar. 
 
Ur ett nyttoperspektiv beter sig också scenkonst annorlunda än andra kulturella sektorer, 
eftersom den tenderar att vara ekonomiskt beroende av offentliga bidrag. Trots att den 
kulturella ekonomin överlag förknippas med stark ekonomisk tillväxt bör det alltså inte vara 
lokalpolitiskt önskvärt att stimulera fram ett specifikt scenkonstkluster.  
 
Dessa aspekter leder fram till det huvudsakliga intresseområdet för denna studie, nämligen 
om scenkonstverksamhet analyseras bäst som egna separata kluster eller om man snarare bör 
leta efter andra definitioner av kulturella kluster.  
 
En närmast metodologisk fråga infinner sig då, nämligen vilka verksamheter som hör samman 
tillräckligt mycket för att motivera att de studeras tillsammans som ett kluster? Jag anser att 
det finns ett behov av mer övergripande, explorativa studier som försöker kartlägga på vilka 
sätt olika verksamheter samarbetar och med vem. I annat fall riskerar man att utgå från 
teoretiskt definierade kategorier, såsom industrisektorer, organisationstyper, genre eller en 
specifik geografisk plats.    

1.2 Syfte och problemformulering 

Scenkonst är en viktig utgiftspost för stat, landsting och kommuner. Teater och dansområdet 
fick 21,6% av de statliga och regionala kulturanslagen under 20152 (Myndigheten för 
kulturanalys, 2016). Enligt Johannisson (2006) är syftet med dessa bidrag tredelat. Man vill 
ha kultur som (1) håller god kvalitet, (2) är tillgänglig för alla och (3) utgör en resurs i 
byggandet av regionala och lokala sammanhang. 
 
För att hitta en bra balans mellan dessa ambitioner är det viktigt att förstå hur olika 
kulturyttringar samverkar eller inte samverkar. Investeringar riskerar att bli missriktade ifall 
man förväntar sig synergier som sedan inte uppstår. 
 
Ett problem i all vetenskap är att den baseras på ett studium av en begränsad del av 
verkligheten som man sedan vill kunna generalisera ifrån. Risken är att den lilla studerade 
delen inte överensstämmer med hela den kategori den förväntas representera.  
 
Studier om ”kreativa industrier” har fokuserat på vissa områden, men slutsatserna riskerar att 
ses som allmängiltiga. En vanlig utgångspunkt är att området indelas efter industrigränser, dvs 
varje uttrycksform för sig. Det finns också en tendens att enbart studera professionella 

                                                 
2 Kommunernas bidrag till teater och dansverksamhet är svårare att beräkna, men 2006 utgjorde de 11,7% av 
kulturanslagen, vilket skulle motsvara ca 1,2 miljarder idag. Det totala offentliga stödet uppgick i så fall till 3,5 
miljarder 2015, eller 16% av de totala kulturanslagen (Månsson, 2009 och Myndigheten för kulturanalys, 2016). 
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aktörer. Risken är att man missar skiljelinjer inom dessa grupperingar, samtidigt som likheter 
med andra kategorier döljs. Det kan också finnas en risk för att ekonomiskt motiverade 
samarbeten och kluster blandas samman med nätverk för kunskapsdelning som kanske 
snarare motiveras av konstnärliga eller genremässiga hänsyn.  
 
Avsikten med denna studie är att fördjupa kunskapen om vilka kategoriseringar som kan ha 
en empirisk giltighet vid studium av kulturella kluster. Ifall klusterbildningar tenderar att följa 
industrigränser, som exempelvis scenkonst, så borde det finnas skillnader mellan 
verksamheter förlagda till större städer, nära andra scenkonstnärer, jämfört med de som ligger 
mer isolerat.  
 
Skiljer scenkonstkompanier i Stockholm eller andra stora städer ut sig på något sätt jämfört 
med kompanier i mindre kommuner? Hur då i så fall? Vilka grupper av kompanier kan tänkas 
ha mest nytta av lokala nätverk och samarbeten? 
 
Förutom intresset för annan scenkonstverksamhet undersöks också vikten av andra 
inspirationskällor inom kultur och samhällsliv. Är närhet inom scenkonstområdet, oavsett 
genre, särskilt viktig jämfört med närhet till andra konstarter? Vilka genrer ligger nära 
respektive långt ifrån varandra?  
 
Undersökningen genomförs genom en kvantitativ enkätundersökning.  

1.3 Avgränsningar 

Eftersom en del av avsikten är att avgöra vilka verksamheter som kan tänkas ingå i 
gemensamma kluster och vilka som kanske inte gör det, så är upplägget på studien brett och 
explorativt. Den begränsar sig därför inte till den professionella sfären, och inte heller till en 
viss genre eller en viss geografisk plats. Den är dock begränsad till de verksamheter som täcks 
av Kulturrådets (2017a) definition av scenkonstverksamhet, nämligen: ”dans, teater, 
musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck”. Den är också begränsad till 
aktivt producerande kompanier.  
 
Syftet med detta fokus är att hitta en annorlunda utgångspunkt än merparten av forskningen 
på området. Därmed hoppas jag kunna upptäcka andra typer av kategorier som möjlig grund 
för framtida studium av kluster och nätverk inom den kulturella ekonomin. 

1.4 Begrepp inom scenkonst 

I detta avsnitt presenteras och definieras några centrala begrepp tillsammans med en del 
statistik om olika scenkonstkategorier. Tyvärr är statistiken något föråldrad. Det beror på att 
det är svårt att hitta nyare uppgifter som även räknat in kommunernas bidrag till just 
scenkonstens område.  

1.4.1 Kompani  

I denna studie används termen kompani som beteckning för alla organisationer och aktörer 
som producerar någon form av ”scenkonstprodukter”. Termen är kanske inte helt lyckad, då 
hela institutionsteatrar såväl som enpersonsföretag inkluderas i begreppet. Kompani är dock 
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mindre belastat med andra betydelser än ord som organisation och aktör, vilket gör det mer 
specifikt för just scenkonstproduktion.  
 
Kompanier kan vara amatörer eller professionella eller en blandning av båda. De kan vara hel- 
eller delfinansierade av skattemedel eller stå helt på egna ben. De kan vara inriktade på 
vuxen- eller barnpublik, eller också ligger fokus snarare på deltagarna, så att målet för 
verksamheten ligger närmare undervisning än föreställning. 

1.4.2 Institutioner 

Till institutioner räknas de kompanier som verkar inom ramen för ett offentligt uppdrag. Hit 
hör de två nationalscenerna3, Riksteatern, 18 regionala teatrar och 6 stadsteatrar. 
Institutionerna finns i huvudsak i större städer – fram till 1990-talet med något undantag 
endast i Stockholm, Göteborg och Malmö (Gislén 2000). 
 
Olika utbildningar och kurser, som t.ex. scenskolorna vid Stockholms, Göteborgs, Malmös 
och Luleås universitet, sker visserligen även de i någon mån på offentligt uppdrag. Uppdraget 
är dock i dessa fall mer inriktat på utbildningsuppdraget än på den sceniska gestaltningen. 
Dessa räknas därför inte in i begreppet institutionsteater.  
 
Enligt Månsson (2009) fick institutionerna 91% av de offentliga bidragen år 2006 och 
producerade 62% av föreställningarna. Amatörteatrar är dock inte inräknade i statistiken, och 
inte heller fria grupper som inte fick något offentligt stöd. Enligt Kulturrådet (2005) så utgör 
biljettförsäljning 13% och sponsring  drygt 1% av de totala intäkterna för institutioner år 
2003. 

1.4.3 Fri grupp 

Fria grupper är ett vanligt begrepp i scenkonstsammanhang, men det är svårt att hitta någon 
enhetlig definition. Tanken att grupperna står ”fria” gentemot offentliga uppdragsgivare är 
dock central. Statens Kulturråd tillämpar en definition som handlar om att man ska bedriva 
professionell verksamhet (Kulturrådet 2017a). För att räknas som professionell ska man 
antingen ha genomgått en högre utbildning inom scenkonstområdet eller ha utövat 
scenkonstverksamhet som huvudsakligt yrke under de senaste tre åren (Kulturrådet 2017b). 
 
De fria grupperna fick 6% av de offentliga bidragen år 2006 och producerade 36% av 
föreställningarna (Månsson, 2009). Eftersom fria grupper utan offentligt stöd inte ingår i 
statistiken, så kan den totala andelen föreställningar för fria grupper vara högre. Statistik från 
amatörsällskap, kurser och utbildningsverksamhet ingår inte heller.  
 
Enligt Kulturrådet (2005) uppgick biljettförsäljningen till 31% och sponsringen till 1% av de 
fria gruppernas intäkter år 2003. Gislén (2000) påpekar dock att det kan vara svårt att 
kvantifiera totala bidrag till fria grupper, eftersom anställningsstöd och olika hyresförmåner 
kan utgöra ett ”dolt” stöd. Mycket repetitionsarbete sker också som obetalt arbete, och utgör 
därmed an annan form av ”dolt” privat stöd till verksamheten. 
 
 

                                                 
3 Kungliga dramatiska teatern och Kungliga Operan 
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1.4.4 Utbildningar eller kursverksamhet 

I denna studie används termerna utbildning och kursverksamhet för att beteckna: (1) Högre 
utbildningar inom scenkonstområdet där målet är att forma professionella utövare. (2) 
Kursverksamhet vars syfte är att förmedla färdigheter i scenisk framställning utan att för den 
skull sikta mot professionalitet. (3) Verksamheter som främst erbjuder en ledarledd 
fritidsverksamhet utan särskilda pedagogiska ambitioner.  
 
Det är problematiskt att klumpa ihop så pass olika verksamheter med varandra. Samtidigt är 
gränsdragningar alltid problematiska och alltför många kategorier skapar andra typer av 
problem. Jag har identifierat 17 universitetsutbildningar, 45 folkhögskoleutbildningar och 40 
gymnasieprogram med inriktning på scenproduktion runt om i Sverige. Härutöver finns 
kommunala kulturskolor samt en mängd amatörsällskap och fria grupper som bedriver 
verksamhet i kursform för barn, unga eller vuxna. 

1.4.5 Amatörsällskap 

Definitioner av begreppet tenderar att variera. Risken finns att begreppet definieras negativt, 
som de kompanier som inte kan anses tillhöra övriga kategorier. Jag har dock låtit 
respondenterna själva avgöra vilken kategori de anser att deras kompani tillhör.  
 
Månsson (2009) efterfrågar statistik som även tar hänsyn till utbildningar och amatörsällskap. 
Jag har dock inte lyckats hitta några sammanställningar över dessa områden.  
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2. Metod 
Jag har valt att använda mig av enkäter för denna undersökning. Det är en kvantitativ metod 
som bygger på självskattning. Berntson et al. (2016) tar upp problemet med om det går att lita 
på självrapporterade data av denna typ. Deras inställning är att det finns faror med att göra 
det, men det finns å andra sidan faror även med att lita på alternativa informationskällor. Det 
viktigaste är att vara medveten om på vilka sätt självrapporterade data kan vara 
problematiska, och om möjligt försöka skapa ett undersökningsupplägg som minimerar 
problemen (ss. 250-251).  
 
Ett sådant problem är risken för bias, d.v.s. att det finns systematiska mätfel som snedvrider 
resultaten. Det kan t.ex. bero på att en viss del av de tillfrågade valt att inte svara (bortfall) 
och att denna del har åsikter eller egenskaper som skiljer sig från de som valt att svara. Det 
kan också bero på att ett antal personer som borde ha getts möjlighet att delta aldrig blivit 
tillfrågade. I avsnitt 2.1 beskriver jag hur urvalet av tillfrågade gått till och i avsnitt 2.3 
redogör jag för de metoder jag använt för att försöka minska risken för bortfall. I avsnitt 2.4 
diskuterar jag hur jag valt att handskas med bias-problem. 
 
Alla vetenskapliga undersökningar kan också förvanskas vid sammanställning och analys av 
resultaten. De metoder jag använt för att undvika detta diskuteras i avsnitt 2.4 om 
analysmetoder.  
 
En annan risk handlar om frågornas utformning och det medium som används. Det finns t.ex. 
forskning som pekar på att tillfrågade i enkätundersökningar undermedvetet eller medvetet 
kan redovisa åsikter som inte stämmer med vad de faktiskt tycker. Detta är ett exempel på 
problem med undersökningens reliabilitet, d.v.s. huruvida enkätsvaren speglar individernas 
inställning på ett sant och likvärdigt sätt. En annan central fråga gäller undersökningens 
validitet, d.v.s. huruvida frågorna och svaren går att använda för att besvara forskningsfrågan. 
Validitet och reliabilitet diskuteras i avsnitt 2.5 om metodkritik. 

2.1 Population 

Berntson et al. (2016) använder termen målpopulation för att definiera den grupp av 
människor som studien vill kunna uttala sig om. I denna studie utgörs målpopulationen av alla 
organisationer, stora som små, som har som huvudsaklig verksamhet att producera någon 
form av scenkonst, och som har sin hemvist i Sverige.  
 
För att kunna studera någon måste man dock ha tillgång till kontaktuppgifter, som vanligen 
finns i någon form av lista. Den lista man väljer att använda kallar Berntson et al. (2016) för 
rampopulation. Problemet med sådana listor är att de sällan eller aldrig helt stämmer överens 
med målpopulationen. Dels kan det finnas många organisationer som tillhör populationen, 
men som inte finns upptagna på listan, s.k. undertäckning, dels kan några av organisationerna 
ha upphört med sin verksamhet och därmed inte längre tillhöra populationen, s.k. 
övertäckning.  
 
Målpopulationen för denna studie inkluderar diverse olika typer av verksamhet som sällan 
förekommer i ett och samma register. Ett annat problem är att många kompanier upphör med 
sin verksamhet efter några år, vilket ökar risken för att befintliga register ska vara inaktuella. 
Vid en egen kontroll av medlemsregistret för Amatörteaterns Riksförbund (ATR), kunde jag 
t.ex. konstatera att många listade medlemmar inte längre tycks vara aktiva, samtidigt som 
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många föreningar som sysslar med amatörteater inte är medlemmar i ATR. Det var inte heller 
alltid som ATR:s kontaktuppgifter stämde överens med dem som föreningens hemsida 
uppgav. 
 
Med tanke på dessa problem upprättades ett eget register över aktiva scenkonstkompanier. 
Kriterierna för att inkluderas i registret var att kompaniet skulle vara aktivt producerande och 
att det fanns tillgång till internetbaserade kontaktuppgifter. Upprättandet av registret gav i sig 
också värdefull information genom att ge ett statistiskt underlag för hur fördelningen av 
kompanier ser ut i olika kommuner.  

2.1.1 Sökmetoder 

Flera sökvägar utnyttjades för att identifiera aktiva kompanier. Dels genomsöktes 
kommunernas föreningsregister efter registrerade kultur- eller teaterföreningar. För de större 
kommunerna (över 90.000 inv.) genomfördes också sökningar i Google på kommunnamnet i 
kombination med exempelvis ”revy” eller ”teatersällskap”. Dels undersöktes också olika 
amatörteaterföreningars medlemslistor samt Kulturrådets lista över fria scenkonstgrupper som 
sökt verksamhetsstöd för 2016 och 2017. 
 
En särskild sökning genomfördes för att identifiera gymnasie-, folkhögskole- och 
universitetsutbildningar inom dans, musikal eller skådespeleri. Regissörsutbildningar, 
dramapedagogutbildningar och kursverksamhet specifikt inriktad på filmskådespeleri uteslöts 
dock, liksom kursverksamhet med kortare löptid än en termin. 

2.1.2 Aktivt producerande 

Jag har valt att definiera ett kompani som ”aktivt producerande” ifall det genomfört 
föreställningar, workshops eller kursverksamhet i egen eller delad regi efter juni 2016. Med 
”delad regi” avses dock inte samarbeten där parten i fråga ”endast” bidragit med lokaler eller 
pengar. Verksamheter som öppet deklarerat att verksamheten kommer att ligga nere under 
2017 har inte heller inkluderats. 
 
Ibland var det svårt att avgöra när den senaste produktionen genomförts, eftersom annonser 
om föreställningar ofta saknar årtalsangivelser. Om en närmare undersökning (t.ex. av 
facebook-sidor) inte kunde ge belägg för aktivitet efter juni 2016, så uteslöts kompaniet. 

2.1.3 Kontaktuppgifter 

En del kompanier kunde uppvisa tecken på aktivitet, men inga kontaktuppgifter hittades. Det 
gällde framförallt mindre amatörkompanier som saknade både hemsida och facebook-sida, 
men vars föreställningar annonserades på arrangörers hemsidor. Om kontaktuppgifter till 
kompaniet inte heller fanns angivna på arrangörens sida, så uteslöts kompaniet. 
I enstaka fall fanns uppgifter om telefonnummer som ända kontaktväg, men dessa kompanier 
uteslöts ändå av tidsrelaterade orsaker.  
 
Vissa organisationer (t.ex. ungdomsgårdar) sysslade även med andra aktiviteter än det jag 
definierat som scenkonstproduktion. För att inkluderas i rampopulationen krävdes då att det 
fanns kontaktuppgifter till någon ansvarig för scenkonstområdet. 
 
Många universitet, gymnasier och folkhögskolor erbjuder flera olika utbildningar inom 
scenkonstområdet. Eftersom jag ville kontakta någon relativt nära verksamheten krävdes då 
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att jag valde mellan de olika inriktningarna. Valet gjordes slumpmässigt, men jag 
kontrollerade att förhållandet mellan musikteaterutbildningar, skådespelarutbildningar och 
dansutbildningar i det slutgiltiga registret stod i proportion till det ursprungliga antalet. 
 
I viss utsträckning gällde detta även institutionsteatrar, eftersom flera institutioner har 
verksamhet på olika platser eller med olika inriktning. I de fall det fanns separata 
kontaktpersoner för de olika avdelningarna så kontaktades båda, med en specificering i 
inbjudan om vilken avdelning som avsågs. 
 
Jag har i första hand valt att kontakta konstnärliga ledare, i andra hand kursansvariga eller 
producenter, i tredje hand angivna kontaktpersoner och i sista hand allmänna 
informationskanaler utan namngiven mottagare.  

2.1.4 Rampopulationens sammansättning 

Den slutgiltiga rampopulationen bestod av 595 kompanier. Det ska på inga sätt uppfattas som 
en fullständig förteckning över aktiva kompanier, men ambitionen har ändå varit att få ett så 
brett register som möjligt, med spridning över hela landet. Rampopulationen indelades efter 
kommuntillhörighet och tilldelades även en eller flera av följande kategorier: Institutioner, 
fria grupper, utbildningar och amatörföreningar.  
 
Indelningen av registret gjordes baserat på tillgänglig information. Samma kompani 
tilldelades ibland flera kategorier, eftersom bl.a. många fria grupper och amatörsällskap även 
sysslar med kursverksamhet. Enligt min indelning ingick 43 institutioner, 196 fria grupper, 
148 utbildningar och 234 amatörsällskap i rampopulationen. I avsnitt 2.3 presenteras en tabell 
där rampopulationens sammansättning jämförs med de insamlade svaren. Det kan dock finnas 
stora skillnader i hur jag kategoriserat de olika kompanierna jämfört med hur respondenterna 
själva svarat.  
 
En kategori scenkonst kan ha blivit särskilt förbisedd i rampopulationen, nämligen scenkonst 
inom ramen för etniska intresseföreningar. Dessa fanns ofta listade i kommunernas 
föreningsregister med angivelse om att de bl.a. sysslade med teater. I de enstaka fall som det 
fanns någon hemsida för föreningen så syntes det där inga spår av teaterverksamheten. 
Studiens slutsatser gäller därför i första hand scenkonst som skapas inom ramen för en 
rikssvensk etnisk-kulturell tillhörighet.  

2.2 Enkätens utformning 

2.2.1 För- och nackdelar med webbenkäter 

Undersökningen har genomförts med hjälp av en internettjänst för Webbenkäter. Trost och 
Hultåker (2016)  nämner webbenkäter som ett billigt alternativ till postade pappersenkäter. 
Webbenkäter har också fördelen att minska tidsåtgången mellan utskick av inbjudan och 
mottaget svar. Eftersom svaren är digitala minskar också risken för transkriptionsfel.  
 
Trost och Hultåker (2016) tar dock även upp negativa aspekter. I tabell 1 presenteras tre 
viktiga nackdelar och de åtgärder som vidtagits för att minska deras inverkan på studien. 
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Nackdel* Anledning* Åtgärd Relevans  

Sämre 
anonymitets-
skydd än för 
pappersbrev. 

Internetburen 
kommunikation kan lätt 
dechiffreras genom 
signalspaning. 

Inkomna svar förflyttades snabbt in i 
statistikprogrammet och raderades 
därefter från internettjänsten. 

Enkäten bedömdes 
inte innehålla känsliga 
frågor. 

Risk för lägre 
svars-
frekvens. 

Öppnad epost glöms 
lättare än pappersbrev. 
Spamskydd och 
brandväggar blockerar 
många inbjudningar. 

Inbjudningar skickades även via mer 
personliga vägar som enskilda email 
och meddelanden via Messenger. 

Risken är relevant och 
har sannolikt påverkat 
svarsfrekvensen. 

Risk för flera 
svar från 
samma individ. 

Om inte webbkakor4 
används kan samma 
länk användas upp-
repade gånger. Påmin-
nelser kan förvärra 
risken ifall de går ut till 
samtliga inbjudna.  

Spårning via IP-nummer tillät att svar 
med identisk IP kunde uteslutas (ett 
fall). Inga påminnelser utgick när det 
inte gick att avgöra om svar 
inkommit. Vid kontroll konstaterades 
att inga kompanier avgett identiska 
svar på de oberoende variablerna.  

Eftersom webbkakor4 
inte användes är 
risken relevant. 
Åtgärderna bedömdes 
dock som tillräckliga 
för att minimera risken.  

Tabell 1. Hur nackdelar med Webbenkäter hanterats. 
*Bearbetat från Trost och Hultåker (2016, ss. 141-144)  
 
Tillvägagångssättet att registrera IP-adresser är problematiskt ur anonymitetssynpunkt, 
eftersom tydligt angivna IP-adresser förenklar möjligheterna att spåra avsändaren. Alla 
anteckningar om IP-adresser har skett analogt och har förstörts så fort syftet med spårningen 
var uppnått. I avsnitt 2.5.1 diskuteras etiska aspekter av metodvalen. 
 
I ett fall hände det att samma IP-adress avgett två svar. Det första svaret var då inte 
fullständigt, vilket bekräftades genom att avsändaren kontaktade mig och påpekade att hen 
inte lyckats ladda ner andra delen av undersökningen vid första försöket, utan behövt börja 
om. Det ofullständiga svaret raderades från undersökningen.  
 
Ytterligare en nackdel med webbenkäter är att internettjänsten jag använt är begränsad till 
max 10 frågor, något som starkt påverkat utformningen. 

2.2.2 Oberoende variabler 

Eftersom syftet med denna studie var explorativt och menat att täcka många olika typer av 
scenkonstverksamhet så blev valet av oberoende variabler centralt. Hälften av utrymmet i 
enkäten ägnas åt oberoende variabler, vilket torde vara relativt mycket. Kline (1994) 
framhåller studier som använt sig av ett liknande upplägg som goda exempel, eftersom det då 
blir lättare att urskilja vilka variabler som har starkast samband med en viss faktor. Om t.ex. 
andelen amatörsällskap som delar lokal är lägre än andelen fria grupper, så kan detta kanske 
förklaras av att amatörsällskapen i högre utsträckning befinner sig på mindre orter där 
lokalkostnader och förutsättningar för samarbete kan se annorlunda ut. 
 
I tabell 2 presenteras de oberoende variabler som ingick i studien. Enkäten i sin helhet finns 
även bifogad i bilaga 1. 
 

                                                 
4 En webbkaka är en textfil som sparas på den dator som laddar ner enkäten. Användare som redan besvarat 
enkäten kan då identifieras och blockeras (Trost & Hultåker, 2016). 
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Variabel Motiv till frågans utformning  Problem 

Verksam-
hetskategori 

Flera val 
möjliga bland 
4 alternativ 

 Mycket forskning om kulturproduktion skiljer 
på professionella utövare, skolor och 
amatörer.  

 Termerna ”fri grupp” och ”institution” är en 
vanlig indelning av den professionella 
sektorn i Sverige.  

 Ingen vedertagen definition av 
”fri grupp” och ”amatörsällskap”. 
Respondenter för näraliggande 
verksamhet kan ha svarat olika. 

 All kursverksamhet klumpas 
ihop trots stora skillnader i syfte 
och professionalitetsgrad.  

Hemkommun 

Endast ett 
svar bland 5 
alternativ 

 Geografisk hemvist central för 
frågeställningen. Fem alternativ bedömdes 
som rimlig detaljnivå. 

 Stockholm är av särskilt intresse som 
tänkbar plats för ett existerande 
scenkonstkluster. 

 Kommuner i Storstockholm5 skiljer sig 
genom sin närhet till detta tänkbara kluster. 

 Övriga kommuner delades i tre grupper efter 
invånarantal. 

 Kategorin bygger på att 
respondenten gör en rimlig 
bedömning av invånarantal. 

 Kategorin ”kommun i 
Stockholms län5” bör ha varit 
svår att ringa in. Någon kan ha 
kryssat för Stockholm utan att 
läsa övriga alternativ. Andra kan 
ha valt större stad eller 
mellanstor kommun.  

Scenisk 
genre 

Flera val 
möjliga bland 
25 alternativ 

 En bred bild av kompaniernas verksamhet 
fördjupar tolkningsmöjligheterna vid analys. 

 Standardiserade valmöjligheter erbjöds för 
att hjälpligt fånga den genrebredd som 
kompaniernas hemsidor uppvisar. 

 ”Totalteater” är en vanligt förekommande 
fackterm på många kompaniers hemsidor 
och betecknar: sceniska uttryck där musik, 
röst, rörelse och bild förenas till ett enda 
uttryck*. Termen kan därför skilja kompanier 
som blandar uttryck från de som håller sig till 
en genre per föreställning. 

 Mängden valmöjligheter gör 
enkäten tidskrävande både att 
besvara och att tolka.  

 Alternativ kan ha dolts av 
mängden. 

 ”Totalteater” förstås sannolikt 
inte av alla svarande. Någon kan 
också ha misstagit ordet för 
”talteater” eftersom ordbilderna 
är mycket lika. 

Ålder på 
tilltänkt publik 

Flera val 
möjliga 

Kompanier som riktar sig till en eller flera 
specifika målgrupper skulle särskiljas från 
kompanier som riktar sig mot alla. 

Kategorin fungerade inte, då 
många kryssade för samtliga 
alternativ. Omöjligt att avgöra vilka 
kompanier som faktiskt har en 
specifik målgrupp i åtanke. 

Responden-
tens uppdrag 
i kompaniet  

Flera val 
möjliga bland 
5 alternativ 

 Kontrollvariabel för att undersöka möjliga 
bias beroende på respondentens roll i 
kompaniet.  

 Variabeln användes som indikator på att 
kompanier sysslar med kursverksamhet 
även om alternativet inte markerades i 
verksamhetskategorin 

Gav upphov till tolkningsproblem: 
Beror systematiska skillnader i 
svar på att scenaktörers bedöm-
ning skiljer sig från konstnärliga 
ledares? Eller på att respondenter 
som inte är konstnärliga ledare 
också ”företräder” kompanier som 
saknar konstnärlig ledare? 

Tabell 2. Oberoende variabler. 
*Ref. Oxford Reference (u.å.) 
 
Alla variabler utom geografisk plats tillät flera svar, d.v.s. kategorierna är överlappande. I 
avsnitt 2.4.3 beskriver jag hur jag handskats med detta vid analysen och jag återkommer även 
till detta i avsnitt 2.5 om metodkritik. 
 

                                                 
5 Storstockholm definieras av Statistiska Centralbyrån (u.å.) som de 27 kommuner som tillhör Stockholms län. 
Häribland ingår t.ex. Nacka, Botkyrka och Lidingö, men även Norrtälje och Södertälje. 
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En kontrollvariabel som kanske borde ha ingått är respondentens kön. Det är känt att kvinnor 
statistiskt sätt oftare svarar på enkäter än män och Smith (2008) visar att detta gäller även för 
webbenkäter. Frågan uteslöts dock av utrymmesskäl, samt för att vissa kan uppleva den som 
svårbesvarad eller ovidkommande och därmed irriterande. 

2.2.3 Undersökningsfrågor 

Trost och Hultåker (2016) rekommenderar att avsluta enkäten med en öppen fråga där 
respondenten ges möjlighet att lämna egna kommentarer. Jag valde att följa denna 
rekommendation. Eftersom enkäten var begränsad till tio frågor så återstod endast fyra frågor 
till undersökningsdelen. Därför organiserades alla 36 undersökningsfrågor i fyra  
”paraplyfrågor”. På så vis innehöll enkätens ”fråga 6” i själva verket 7 påståendesatser, eller 
delfrågor, för respondenten att ta ställning till med hjälp av en gemensam svarsskala. Alla 36 
undersökningsfrågor använder sig av 5-gradiga skalor av Likerttyp, men skalorna skiljer sig 
något mellan olika frågegrupper. I tabell 3 illustreras upplägget. Hela enkäten finns också 
bifogad i bilaga 1. 
 
 

Tabell 3. Undersökningsfrågor. 
 
Undersökningsfrågorna var relativt många och likartade, vilket Trost och Hultåker (2016) 
diskuterar som ett riskmoment, eftersom respondenter tenderar att tröttna och därmed hoppa 
över frågor (s.k. internt bortfall) eller besvara frågor med mindre eftertanke, vilket sänker 
reliabiliteten. Samtidigt är det viktigt att ha flera frågor som täcker närliggande aspekter för 
att det ska vara meningsfullt att göra en faktoranalys (se vidare avsnitt 2.4.2). 
 

                                                 
6 Siffran inom parantes visar hur svaren transkriberades, vilket också innebär att svaren omvandlades från en 
ordinalskala till en intervallskala (se nedan). 

Frågegrupp Frågeområde Svarsskala6 Syfte med frågorna 

Grupp 1: 
undersök-
ningsfråga 
1-7 

Skillnader i 
förutsättningar för 
scenproduktion i 
större städer vs 
mindre kommuner 

Instämmer helt (5) 
Instämmer delvis (4) 
Varken ja eller nej (3) 
Instämmer inte (2) 
Instämmer inte alls (1) 

Att undersöka hur olika kategorier av 
kompanier skiljer sig åt eller liknar 
varandra i bedömningen av för- och 
nackdelar med produktion på en viss 
typ av plats.  

Grupp 2: 
undersök-
ningsfråga 
8-15 

Möjliga positiva 
effekter av närhet till 
andra kompanier 

5, 4, 3, 2, 1.  

5: ”instämmer helt” 
1: ”instämmer inte alls”. 

Att undersöka om det finns indikatorer 
på klusterbildning mellan någon eller 
några kategorier av kompanier. 

Grupp 3:  
undersök-
ningsfråga  
16-19 

Ekonomiska 
begränsningar och 
olika produktions-
strategier 

Mycket ofta (5) 
Ofta (4) 
Ibland (3) 
Sällan (2) 
Aldrig (1) 

Att se om det finns kopplingar mellan 
övriga undersökningsfrågor och  
ekonomiskt samarbete, turné-
benägenhet eller upplevelse av 
ekonomisk begränsning.  

Grupp 4:  
undersök-
ningsfråga  
20-36 

Olika tänkbara 
inspirationskällor för 
det konstnärliga 
arbetet 

Mycket viktig (5) 
Viktig (4) 
Inte oviktig (3) 
Mindre viktig (2) 
Oviktig (1) 

Att undersöka hur viktigt det är med 
närhet inom samma genre och mellan 
olika genrer av scenkonst, men också 
ställa det i relation till vikten av andra 
inspirationskällor. 
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Den viktigaste frågegruppen i enkäten var grupp 2, som var tänkt att mäta indikatorer som 
kunde tyda på klusterbildning av nätverkstyp. Övriga frågegrupper var delvis tänkte som 
kontroller för att se om ”nätverkande” kompanier utmärkte sig i sina åsikter eller beteenden 
på några andra plan. T.ex. skulle den första gruppen frågor kunna ge utslag som en allmän 
faktor av ”storstadstillvändhet” eller liknande, där vissa variabler hade negativ laddning och 
vissa en positiv.  
 
Den första gruppen frågor kan dock ha upplevts som särskilt svårbesvarade. Flera 
respondenter påpekar att de endast har erfarenhet av produktion i sin egen kommun, och 
därför fått svårt att svara. Några efterfrågar alternativet ”vet ej”. Syftet med frågan var dock 
inte att utreda huruvida påståendet stämde eller ej, utan ifall det fanns skillnader i hur olika 
kompanier ser på för- och nackdelar med kommuner av olika storlek.  
 
Trost och Hultåker (2016) diskuterar för- och nackdelar med att inkludera alternativet ”vet 
ej”. En viktig fördel är naturligtvis att respondenter som faktiskt inte vet hur de ska svara får 
möjlighet att berätta det, vilket också ökar reliabiliteten för de svar som faktiskt uttrycker en 
åsikt. Risken är dock att många väljer alternativet för att slippa ta ställning, vilket är 
anledningen att det inte inkluderats (se även avsnitt 2.5.2).  
 
Svarskalorna är olika varianter av ordinalskalor, d.v.s. det går att sortera svaren i en viss 
ordning efter kriterier som ”mer” eller ”mindre” (Trost & Hultåker 2016). Däremot är det 
problematiskt att hävda att avståndet mellan varje skalsteg är lika långt och ser ut på samma 
vis för alla individer, vilket istället är fallet för intervallskalor (som t.ex. temperatur).  
 
Trost och Hultåker (2016) påpekar att skalor av Likerttyp ofta hanteras som om de vore 
intervallskalor i samhällsvetenskaplig forskning. De pekar på många olika osäkerhetsmoment 
vid en sådan procedur och varnar för att tolka resultaten man får fram som vetenskapligt 
bevisad sanning. Norman (2010) argumenterar istället för att skalor av Likerttyp kan 
analyseras som intervallskalor utan att resultaten förvanskas. I hans studie påverkas inte 
resultaten nämnvärt ens när skalstegen medvetet förvanskats till att bli mycket olika varandra. 
Svaren på frågorna i denna studie kommer att analyseras som en intervallskala, men 
slutsatserna ska ses i ljuset av både detta och övriga osäkerhetsmoment och därmed hanteras 
med försiktighet (se vidare i avsnittet om metodkritik 2.5).  
 
Inbjudan till enkäten skedde i två omgångar (se avsnitt 2.3). Två förändringar gjordes av 
enkäten mellan första och andra inbjudan. I den första versionen bestod enkäten av två 
sammanlänkade webbsidor, en för de oberoende variablerna och en för 
undersökningsfrågorna. Fyra svarande tycktes dock ha missat andra delen av undersökningen 
och ytterligare ett svar inkom två gånger (se avsnitt 2.2.1), den första gången utan svar på 
undersökningsdelen. För att i möjligaste mån undvika denna typ av problem så sammanfördes 
frågorna till samma webbsida i den nya versionen. 
 
Den andra förändringen gällde tillägget av en ny undersökningsfråga, ”fråga 17a”, som gällde 
huruvida kompaniet i fråga turnerar. Frågan hade glömts bort i den ursprungliga versionen, 
men bedömdes som viktig för att kunna besvara studiens frågeställning. Eftersom frågan 
tillkom under pågående studie så finns dock inte samma svarsunderlag för denna fråga, vilket 
gör att svaren analyserats separat (se avsnitt 2.4.4).  
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2.3 Insamlade svar 

Berntson et al. (2016) menar att ”noggrannheten i urvalet är viktigare än storleken” (s.55). 
Stora undersökningar ger bättre precision och större statistisk kraftfullhet. Men detta kan 
undergrävas om bortfallet är stort eller om flera svarande inte tillhör målpopulationen. 
 
I utgångsläget var därför ambitionen att kontakta ett mindre urval ur rampopulationen (ca 1/6) 
och sedan följa upp ordentligt med påminnelser för att få ner bortfallet. 113 kompanier 
kontaktades, varav 70 gick via internettjänstens massmail som tillät spårning av svarande. 
Därmed kunde påminnelser skickas endast till de kompanier som ännu inte svarat. 
 
29 kompanier kontaktades istället via enskilda mailutskick. Anledningen var att mailadressen 
inte innehöll kompaniets namn och därför specificerades i varje mail vilken verksamhet som 
avsågs. 14 kompanier saknade mailadresser och kontaktades via Messenger eller via 
kontaktformulär på kompaniets hemsida. Dessa sammanlagt 43 kompanier gavs tillträde till 
enkäten via en webblänk. Genom att följa svarsfrekvensen i de båda grupperna (23% för 
massutskicket och 44% för övriga) kunde jag konstatera att de personliga kontaktvägarna var 
betydligt mer framgångsrika. Dessa kompanier fick dock endast en inbjudan och inga 
påminnelser, eftersom det via webblänken inte gick att avgöra vilka som svarat.  
 
De 70 förstnämnda kompanierna kontaktades en tredje och sista gång via personliga 
mailutskick eller via Messenger, och den slutliga svarsfrekvensen för samtliga 113 kompanier 
blev 47% (53st.). 
 
Jag bedömde dock att antalet svarande var alltför lågt för att tillåta den typ av explorativa 
analyser jag planerat att använda på materialet (se avsnitt 2.4) och därför beslöt jag att 
kontakta samtliga kompanier i rampopulationen (ytterligare 482 kompanier). Även denna 
gång gick det första utskicket via webbenkätens massmail. 111 kompanier saknade dock en 
mailadress kopplad till ett visst kompani, så de kontaktades via enskilda mailutskick eller via 
Messenger. Endast en påminnelse gick ut denna gång, och då via enskilda mailutskick eller 
via Messenger. 
 
Svarsfrekvensen från denna andra grupp var lägre: 130 svarande av 482 tillfrågade ger endast 
27%. Att frekvensen blev lägre kan ha flera orsaker; dels skickades endast en påminnelse ut, 
dels uppstod tekniska problem för den internettjänst jag använde för undersökningen. Det 
gick därför inte att besvara enkäten under två dagar. Tajmingen för inbjudan var också 
annorlunda denna gång, vilket kan ha inverkat negativt. I mitten på maj är terminen i sitt 
slutskede för många verksamheter. Andra, som har sin huvudsakliga aktivitet under 
sommarmånaderna, kan också ha fått mer att göra jämfört med slutet av april. 
 
Sammantaget fick jag in 183 svar, vilket utgör 31% av rampopulationen. 144 av dessa var 
fullständiga (79%) medan de återstående 39 saknade svar på en eller flera frågor (s.k. internt 
bortfall).  
 
För att kontrollera för möjliga bias bland de insamlade svaren så har antalet svarande i olika 
kategorier ställts mot rampopulationens sammansättning. Utfallet presenteras i tabell 4.  
 
Jag vill dock understryka att indelningen av rampopulationen gjordes av mig med ledning av 
information tillgänglig via kompaniernas hemsidor samt Statistiska Centralbyråns (2017) 
statistik över folkmängd per kommun. Siffrorna över antalet svar i varje kategori är istället 
baserade på respondenternas egen bedömning, vilken sannolikt skiljer sig till viss del både 
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vad gäller kategori och geografisk hemvist. Detta kan vara en del av förklaringen till den 
anmärkningsvärt sneda fördelningen av svarande institutionsteatrar, då många länsteatrar 
ligger i kommuner just över gränsen till ”stor kommun” eller ”mellanstor kommun”.  
 
Tabell 4 visar dock ett så pass tydligt mönster över geografisk snedvridning att det inte kan 
förklaras enbart med dessa faktorer: Bland institutioner och fria grupper är det mer än dubbelt 
så hög svarsfrekvens från mellanstora och små kommuner som det är från större kommuner 
och Stockholm (med omnejd). I avsnitt 2.4 redovisar jag hur jag handskats med biasproblem.  
 
 

Tabell 4. Fördelning efter kommunstorlek och kategori.  
*p = rampopulation, n = insamlade svar. 
 
Förutom de 38 kompanier som själva placerat sig i kategorin utbildningar så finns ytterligare 
15 svarande som uppger sig vara kursansvariga. Sannolikt sysslar även dessa kompanier med 
någon form av kursverksamhet. Om dessa läggs till antalet utbildningar så kommer man upp i 
53st. (36%), vilket ligger i nivå med andelen fria grupper. Endast en av dessa 15 finns i 
Stockholmsområdet, vilket innebär att den geografiska fördelningen bland svarande 
utbildningar jämnas ut till mellan 29% (mellanstor kommun) och 47% (liten kommun). 

                                                 
7 Storstockholm definieras av Statistiska Centralbyrån (u.å.) som de 27 kommuner som tillhör Stockholms län. 
Häribland ingår Nacka, Botkyrka och Lidingö, men även Norrtälje och Södertälje. 

 Institutioner Fria 
grupper 

Utbildningar Amatörer Totalt 

 p* n* % p* n* % p* n* % p* n* % p* n* % 

Stockholm 10 5 50 44 14 32 15 6 40 15 4 27 85 29 34 

Kommun i 
Stockholms 
län7 

2 1 50 13 1 8 14 4 29 17 4 22 40 9 23 

Större stad 
(över 90.000 
inv.) 

21 5 24 96 28 29 48 11 19 54 21 39 211 61 29 

Medelstor 
kommun 
(30.000-
89.999 inv.) 

8 8 100 21 14 67 35 7 17 71 11 15 128 39 30 

Liten 
kommun 
(max 29.999 
inv.) 

2 2 100 22 14 64 36 10 24 77 22 28 130 45 35 

Totalt 43 21 49 196 71 36 148 38 26 234 61 26 595 183 31 
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2.4 Analysmetoder 

Det empiriska materialet har analyserats i flera omgångar, med en metod som inspirerats av 
Glaser och Strauss kvalitativa forskningsmetod grundad teori. Metoden sätter empirin i 
centrum och försöker avvakta med valet av teoretisk tolkningsram. Min tolkningsram har 
varit relativt tydlig, något som torde vara oundvikligt vid kvantitativa studier. Men jag har 
inspirerats av tanken att respondenternas svar kan tolkas och kombineras på olika sätt och från 
olika synvinklar. Därför har jag försökt ”ställa så många frågor som möjligt” till materialet för 
att se vilka tänkbara svar som kan dölja sig i det.  
 
Jag har därför kombinerat ganska komplexa matematiska analysmetoder med enklare 
jämförelser mellan en oberoende variabel och utfallet på en viss undersökningsfråga. Även i 
de fall jag hittat signifikanta samband så har jag fortsatt undersöka om dessa kan förklaras 
bättre av någon eller några andra bakomliggande faktorer. Som framgår av diskussionskapitlet 
har jag också jämfört resultaten med flera olika teoretiska förklaringsmodeller. Ambitionen 
har mer varit att ifrågasätta de olika modellernas giltighet än att lämna fram färdiga bevis. 
 
I följande avsnitt beskrivs de olika metoderna översiktligt, för att underlätta tolkningen av 
resultatens reliabilitet och validitet. Jag kommenterar även hur pass lämpat mitt material är för 
att kunna använda metoderna. Ett antal svagheter identifieras, vilket jag diskuterar mer 
ingående i avsnitt 2.5 om metodkritik. 

2.4.1 Bortfall och bias 

Bortfall minskar tillförlitligheten i en undersökning, eftersom man aldrig kan veta 
anledningen till att individer valt att inte svara. Denna undersökning har en svarsfrekvens på 
31%, vilket är ganska lågt. Enligt Trost och Hultåker (2016) är det rimligt att vänta sig en 
svarsfrekvens på 50-75% på postade pappersenkäter, men att webbenkäter kan ligga lägre. 
Den låga svarsfrekvensen minskar tillförlitligheten så att man bör vara försiktig med att dra 
slutsatser utifrån studiens resultat. Samtidigt inbjöds samtliga kompanier i rampopulationen, 
vilket innebär att täckningen i förhållande till ramen trots allt är relativt god. 
 
Ifall det finns gemensamma drag i den del av de tillfrågade som inte svarat, så är bortfallet 
systematiskt. Risken att inte spegla populationen på ett korrekt sätt blir då ännu större, 
eftersom åsikterna hos de som inte valt att svara kan skilja sig från de som svarat (Berntson et 
al. 2016). 
 
Som framgår av avsnitt 2.3 finns det systematiska problem med urvalet för denna studie, 
eftersom det är ungefär dubbelt så många institutioner och fria grupper från mellanstora och 
små kommuner som svarat, jämfört med övriga grupper.  
 
Trost och Hultåker (2016) beskriver hur systematiska bortfall som detta kan hanteras vid 
analys för att minska de snedvridande effekterna. Det sker genom att svaren viktas om, så att 
de överrepresenterade grupperna bara räknas en halv gång per svar.  
 
P.g.a. begränsade statistiska kunskaper fanns det inte möjlighet för några avancerade 
viktningstekniker, men alla analyser som specifikt gällde fria grupper, institutioner och/eller 
hemkommun gjordes i två versioner. En där alla svar fanns med och en viktad version. 
Viktningen gjordes genom att beräkna parvisa medelvärden för de överrepresenterade 
grupperna, så att 8 institutioner från mellanstora städer minskades till 4 medelvärden, o.s.v. 
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2.4.2 Explorativ faktoranalys genom principalkomponentanalys 

Explorativ faktoranalys är en analysmetod som förenklar stora och komplexa datasamlingar 
genom att undersöka om svaren på frågorna påverkas av ett mindre antal gemensamma 
faktorer (Kline, 1994). 
 
Principalkomponentanalys (PCA) är en enklare variant av analys i förhållande till ”riktiga” 
faktoranalyser. I PCA kan man inte få fram faktorer i egentlig mening, utan komponenter8. 
Skillnaden ligger i att PCA utgår från all varians som frågebatteriet ger upphov till, medan 
”riktiga” faktoranalyser utgår från den del av variansen som har med minst två frågor att göra. 
Man sorterar alltså bort ”unik” varians. Eftersom PCA inte gör det, så letar datorn upp 
gemensamma faktorer även när sådana inte finns. Tanken är att detta kan undvikas genom 
”riktig” faktoranalys, men Kline (1994) påpekar samtidigt att vid stora datamassor är 
resultaten i det närmaste identiska. 
 
Faktoranalys är tekniskt komplext och jag bedömde att det låg bortom formatet för denna 
studie att kunna sätta sig in i vilken modell som bäst lämpar sig i detta fall. Av denna 
anledning har jag använt mig av PCA, trots att den anses mindre lämpad än andra modeller. 
Jag anser det säkrare att hålla sig till metoder man förstår, så att man också är i stånd att 
bedöma dess svagheter (se avsnitt 2.5). 
 
PCA utgår från en korrelationsmatris, där svaren på alla undersökningsfrågor ingår. En enkel 
korrelationsmatris kan visa att svaren på vissa frågor samvarierar, men kan bara jämföra två 
frågor åt gången. Vid PCA sammanställs korrelationerna för att avslöja om flera frågor 
samvarierar samtidigt. Alla dessa frågor ”laddar” då i en viss ”faktor”. En faktor är just detta: 
en konstruktion som mäter något gemensamt drag hos de frågor som laddar starkt i den. 
Faktorladdningar antar värden mellan 0 och 1. Kvadraten på en viss laddning visar hur stor 
del av variansen på en viss fråga som kan förklaras av faktorn. Enligt Kline (1994) brukar 
laddningar över 0,6 räknas som starka, medan 0,3-0,6 räknas som mellanstarka. Övriga 
laddningar kan man bortse från, då de förklarar mindre än 9% av variansen hos en viss fråga. 
 
En enskild faktor är en matematisk produkt som statistikprogrammet spottar fram baserat på 
de data som matats in och den formel som programmet är tillsagd att följa. Det är alltså inte i 
sig en observerad egenskap hos den studerade populationen. Varje faktor behöver därför 
tolkas och därefter behöver tolkningen kontrolleras mot existerande teoribildning och genom 
framtida empiriska studier (Kline, 1994). 
 
För att få bra resultat bör man använda centrerade frågor, d.v.s. frågor som i 
”normalbefolkningen” ger upphov till medelvärde och median mitt i svarskalan, med en 
normal fördelning över hela skalan. För att skapa ett sådant frågebatteri måste man alltså först 
testa frågorna i en förstudie eller använda sig av beprövade frågor (Berntson et al., 2016 och 
Kline, 1994). I denna studie räckte inte tiden till en förstudie och jag har heller inte haft 
tillgång till några beprövade formulär. Det betyder att undersökningsfrågorna är ett tveksamt 
underlag för denna analysmetod, och att resultaten behöver följas upp i framtida studier. Jag 
återkommer till detta i avsnitt 2.5.  
 
Ett sätt att kontrollera kvaliteten på analysen är att använda faktorerna som grund för att 
reproducera en korrelationsmatris. Om skillnaderna mellan den riktiga och den reproducerade 

                                                 
8 Vid studier som använder sig av PCA skriver man dock oftast faktor även för komponenter; så även i denna 
studie. 
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matrisen är små så är analysen av god kvalitet (Kline, 1994). PCA är dock sämre på att skapa 
bra reproduktioner, eftersom analysen utgår från all varians. Det märks i denna studie genom 
att reproduktionerna har en hög andel ”icke-redundanta” skillnader (upp mot 50%). Detta är 
ännu en anledning att hantera resultaten med försiktighet.  
 
En PCA görs bäst på stora empiriska material. En vanlig rekommendation är n>200, men 
Kline (1994) menar att 100 är gott nog om faktorerna framträder tydligt. Faktoranalyser kan 
endast göras på fullständiga svar, vilket innebär att underlaget i denna studie är 144.  
 
Vid PCA utgår statistikprogrammet från att all varians kan förklaras med samma antal 
faktorer som det finns undersökningsfrågor. De första faktorerna förklarar mest varians och 
de sista minst. Därför är det viktigt att välja hur många faktorer som ska studeras och 
analyseras. Man mäter därför faktorns egenvärde, där 1,0 innebär att faktorn förklarar lika 
mycket varians som en enskild undersökningsfråga ger upphov till. Faktorer som förklarar 
mindre varians än så sorteras bort.  
 
Kline (1994) rekommenderar att man gör ett scree test. Faktorernas egenvärden ritas då upp 
som en graf. Där grafen ändrar riktning formas ett ”knä” och detta anses vara en bra indikator 
på vilka faktorer som bör ingå. Om man begränsar analysen till för få faktorer så riskerar man 
att någon aspekt ”försvinner” in i andra faktorer. Om man istället väljer ut för många så kan 
de splittras upp. I båda fallen blir resultatet svårtolkat. 
 
När antalet faktorer valts ut så roteras de i ett mångdimensionellt koordinatsystem. Datorn 
letar efter punkter som ligger så nära ett stort antal svar som möjligt, men också långt ifrån 
andra. Då kommer vissa undersökningsfrågor att ladda högt i faktorn, samtidigt som andra 
frågor laddar lågt eller helst inte alls. Detta kallas simple structure. 
 
Det finns många olika rotationsmetoder. En grupp utgår från att varje faktor är oberoende av 
andra faktorer, d.v.s. varje enskilt svar hör samman med en och endast en faktor. Dessa 
metoder förutsätter alltså att faktorerna är okorrelerade. Kline (1994) rekommenderar 
Varimax bland dessa metoder, men menar samtidigt att det oftast finns anledning att tro att 
faktorerna kan vara korrelerade. Därför är rotationsmetoder som tillåter korrelation oftast att 
föredra. Han rekommenderar Direct Oblimin som den metod som är bäst på att hitta simple 
structure. Sass och Schmitt (2010) jämför olika rotationsmetoder och understryker vikten av 
att göra medvetna val, eftersom det kan ha stor inverkan på tolkningen av resultatet. 
 
Kunskaperna om hur eventuella bakomliggande faktorer kan tänkas bete sig i denna studie är 
dock begränsade, vilket bl.a. beror på att frågebatteriet är oprövat. Därför ansåg jag det svårt 
att göra ett övertänkt val av rotationsmetod. Jag har därför använt både Varimax och Direct 
Oblimin, för att kunna jämföra resultaten. 

2.4.3 Korrelationer med oberoende variabler 

Det finns en rad olika test för att kunna undersöka om svaren på en undersökningsfråga skiljer 
sig åt på ett signifikant sätt i förhållande till en oberoende variabel. Testen går även att 
använda på de faktorer som faller ut vid faktoranalys. 
 
För att skapa tillförlitliga resultat med dessa olika testmetoder måste dock kategorierna 
ömsesidigt utesluta varandra (Lærd Statistics, 2013). Eftersom de flesta oberoende variabler i 
denna studie tillät flera svar betyder det att kategorierna måste justeras för att kunna jämföras 
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med varandra. I annat fall räknas samma svar två gånger, vilket förstorar upp totalt antal svar. 
Vid jämförelser mellan exempelvis fria grupper och utbildningar uteslöts därför alla som 
svarat både och.  
 
För att avgöra vilken typ av test som kan användas måste man först veta om den variabel man 
vill undersöka är normalfördelad. Om den är det så kan man göra ett parametriskt test. I 
denna studie använder jag t-test när jag jämför två grupper med varandra och one-way 
ANOVA när jag jämför fler grupper med varandra. 
 
För att kontrollera om en viss variabel är normalfördelad kan man göra ett Kolmogorov-
Smirnov-test  (KS-test). Kim (2013) rekommenderar dock att kombinera det med en egen 
kontroll av värden på skewness och kurtosis, eftersom undersökningar som baseras på Likert-
skalor tenderar att få svarsfördelningar som avviker från en normalfördelning (se även Leung, 
2011).  Skewness är ett mått på om toppen på utfallskurvan är förflyttad i sidled jämfört med 
toppen på en normalfördelad kurva. Kurtosis mäter istället hur hög utfallskurvan är jämfört 
med en normalfördelad kurva. 
 
Många KS-test som gjordes i denna studie var positiva, vilket innebär att svarsfördelningarna 
med hög sannolikhet inte är normalfördelade. Enligt Brown och Forsythe (1974) kan dock 
anova-testet fungera även för svarsfördelningar som avviker något från det normala. Kim 
(2013) ger som hållpunkter värden på skewness större än 2,1 och kurtosis större än 4. De 
variabler som låg inom intervallet -1,96<x<1,96 undersöktes därför med anova-test även om 
KS-testet var positivt. 
 
För variabler som inte kunde antas vara normalfördelade använde jag Mann-Whitney U 
(MW) vid jämförelser mellan två grupper och Kruskal-Wallis H (KW) vid jämförelser mellan 
fler grupper. 

2.4.4 Analys av fråga 17a 

Fråga 17a om kompaniernas turnévanor tillkom i ett senare skede av undersökningen (se 
avsnitt 2.2.3), vilket innebär att antalet svarande är lägre för denna fråga. Därför inkluderades 
den inte i de huvudsakliga PCA-analyserna. Antal fullständiga svar om 17a inkluderas uppgår 
till 82 svar, vilket är alltför litet enligt Kline (1994). 
 
För att kunna säga något om huruvida kompaniernas turnébenägenhet samvarierar med några 
av de andra svaren så gjordes dock separata PCA på detta mindre material. I den mindre 
gruppen ingår endast kompanier som svarat i ett senare skede, vilket är en potentiell källa till 
bias. PCA-analysen på detta mindre material tycks dock ge upphov till samma faktorer som 
analysen på hela materialet, även om faktorladdningarna skiftar något (se även avsnitt 4.1). 
Det indikerar att det inte finns några systematiska skillnader mellan de kompanier som svarat 
tidigt och de som svarat sent. 

2.5 Metodkritik 

I tabell 5 sammanfattas huvudsakliga för- och nackdelar med de metoder som presenterats i 
föregående avsnitt. Tabellen diskuteras mer ingående i följande avsnitt, dels utifrån etiska 
aspekter (avsnitt 2.5.1), men framförallt utifrån de konsekvenser metoderna får för studiens 
tillförlitlighet (avsnitt 2.5.2 och 2.5.3).  
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Metod  Fördel Nackdel 

Upprätta egen 
rampopulation 

 Lägre risk för över- och undertäckning. 
 Ger kunskap om geografisk fördelning 

och kompaniernas bredd. 

Kompanier med en annan etnisk profil 
än den rikssvenska var svåra att hitta. 

Inget urval Trots stort bortfall ingår en ansenlig del av 
rampopulationen i studien.  

 

Webbenkät  Snabb och billig metod. 
 Digitala svar minskar transkriptionsrisken.  

 Ökar risken för bortfall. 
 Risk för dubbla svar. 
 Lägre anonymitetsskydd 

Spårning av 
svar 

Minskar risken för dubbla svar från samma 
individ. 

Risk att enskilda svar kan kopplas till 
ett visst kompani. 

Självrappor-
terade data 

Enkäter kan fånga aspekter som är svåra 
att mäta med andra metoder.  

 Svaren kan påverkas av negativ 
affekt eller acquiescence bias. 

En svarande 
för varje 
kompani 

Underlättar tolkning. Gäller svaren för kompaniet eller bara 
för respondenten? Särskilt viktig fråga 
för 4:e gruppen frågor (fråga 20-36). 

Många obero-
ende variabler 

Bättre identifikation av de kategorier som 
bäst förklarar svarsvariansen. 

Tröttande för respondenten. Vissa 
alternativ kan ha dolts av mängden. 

Många under-
sökningsfrågor 

Möjliggör PCA, då flera frågor rör 
närliggande aspekter. 

Tröttande för respondenten. Liknande 
frågor förvärrar problemet. 

Oprövat 
frågebatteri 

  Risk att frågorna inte är centrerade.  
 Risk att frågorna mäter fel aspekter. 
 Risk för sämre frågeformuleringar.  

5-gradiga 
Likert-skalor 

 Standardiserade graderingsalternativ.  
 Fem skalsteg minskar tidsåtgången och 

ger acceptabel reliabilitet. Neutral 
mittpunkt ger utväg för osäkra*. 

 Ordinalskala hanteras som intervall. 
 Fem skalsteg kan ge icke 

normalfördelade svar och kan öka 
risk för acquiescence bias*. 

Systematisk 
bias viktades 

Förbättrar reliabiliteten något. Viktningen skedde manuellt, vilket kan 
ha inverkat negativt på analysen. 

Faktoranalys 
genom PCA 

 Kondenserar datamängden och letar upp 
underliggande drag eller faktorer. 

 Relativt lättbegriplig, vilket gör att 
svagheter med metoden lättare kan tas i 
beaktande. 

 Matematiska konstruktioner kan 
misstas för empiriska bevis. 

 PCA använder sig av all varians, 
snarare än endast delad varians. 

 Förutsätter centrerade frågor. 
 Materialet är kanske inte stort nog 

för att skapa tillförlitliga resultat. 

Två rotations-
metoder 

Möjliggör jämförelse. Finns risk att hoppa mellan tolkningar, 
om en annan rotation passar bättre. 

Korrelationer 
med 
oberoende 
variabler 

 Identifierar de kategorier som tydligast 
särskiljer sig i sin syn på faktorer och 
aspekter på scenkonstproduktion. 

 Anova är en beprövad metod som över 
tid visats vara tillförlitlig. 

 Mängden oberoende variabler delar 
materialet i små grupper, vilket ökar 
risken för typ II fel. 

 Anova kräver normalfördelning, vilket 
enligt KS-test inte alltid förelegat. 

Tabell 5. För- och nackdelar med använda metoder. 
*Ref. Leung (2011). 
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2.5.1 Etisk diskussion 

Metodvalen har gett upphov till vissa etiska problem som kan delas upp i två delar: 
 

1. Risk för att jag som forskare kan identifiera svar från enskilda kompanier, vilket skulle 
kunna färga min analys och tolkning. 

2. Risk för att utomstående ska kunna koppla ihop svar med enskilda kompanier. 
 
Den första risken får betecknas som hög av flera orsaker: Dels gjorde spårningen av vilka 
mailadresser som svarat i kombination med den snabba förflyttningen in i statistikprogrammet 
att det var stor sannolikhet att koppla ihop svar med sändare. Dels hade sammanställandet av 
rampopulationen gett mig en ganska god bild av enskilda kompanier. I kombination med det 
stora antalet oberoende variabler gjorde det att det ibland var möjligt att identifiera ett visst 
kompani. 
 
Analysen av materialet har dock skett med tre månaders fördröjning, vilket minskar risken att 
tolkningarna ska färgas. Inga anteckningar om enskilda kompanier har förts och all analys har 
utgått från aggregerade data och kategorier. 
 
Vad gäller den andra risken så finns möjligheten att spåra respondenter genom signalspaning. 
Eftersom enkäten inte bedömdes innehålla känslig eller attraktiv information, antogs dock 
risken vara ganska låg. De svar som kom in till internettjänsten flyttades också snabbt in i 
statistikprogrammet och raderades från webben, vilket möjligen minskar risken ytterligare. 
 
För att inte riskera att enskilda kompanier ska kunna identifieras genom detaljrika oberoende 
variabler så har inga detaljer om enskilda svar inkluderats i denna redovisning över studien. 
Därför bör studien kunna anses garantera konfidentialitet, om än inte anonymitet. 

2.5.2 Reliabilitet 

Även reliabiliteten kan delas upp i tre huvudfrågor: 
 

1. Stämmer enkätsvaren med hur respondenten faktiskt tycker om de olika frågorna? 
2. Kan resultaten ha förvanskats genom tillvägagångssättet vid analysen? 
3. Kan resultaten antas vara giltiga för hela målpopulationen?  

 
1. Vad gäller den första frågan så finns ett antal relativt allvarliga invändningar. Den 
viktigaste är förmodligen att jag använt mig av ett oprövat frågebatteri. Många frågor ber 
respondenten att mäta ganska komplexa begrepp som ”konstnärlig kvalitet” i förhållande till 
olika inspirations- eller kunskapskällor. Konstnärlig kvalitet kan dock vara både 
svårdefinierat och laddat (se vidare avsnitt 3.4), vilket kan göra frågorna svåra att besvara. 
 
Flera respondenter har efterfrågat alternativet ”vet ej”. Att jag ändå inte inkluderat alternativet 
beror på risken att många väljer alternativet för att slippa ta ställning. Enligt Leung (2011) kan 
Likert-skalor som innehåller en neutral mittpunkt fungera som ett alternativ till ”vet ej" och 
därmed vara en hjälp för osäkra. 4- 6- eller 10-punktsskalor tvingar istället respondenten att ta 
ställning, vilket å andra sidan kan vara en fördel för att minska risken för acquiesence bias. 
 
Acquiescence bias betyder att respondenter tenderar att svara så som de tror att undersökaren 
tycker, d.v.s. man redovisar en modifierad version av sin egen åsikt för att framstå i så god 
dager som möjligt. För att minska problemen kan man använda sig av frågor som ibland utgår 
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från ett positivt perspektiv och ibland från ett negativt – s.k. vända frågor (Berntson et al., 
2016).  
 
Negativ affekt är istället ett begrepp som fångar en tendens hos respondenter att fokusera på 
negativa aspekter och känslor mer än de positiva. Det kan t.ex. ha inverkat på första 
frågegruppen, då dessa frågor fokuserar på för- och nackdelar med större städer. Risken är att 
nackdelarna framstår som oproportionerligt stora.  
 
Andra aspekter som drar ner reliabiliteten i detta avseende är att enkäten kan uppfattas som 
lång med flera likartade frågor. Genom internettjänsten är det möjligt att se hur lång tid 
respondenterna använt för att svara, där majoriteten legat mellan 5 och10 minuter. Det skulle 
kunna tolkas som kort tid för att ge tillförlitliga svar på relativt komplexa och många frågor.  
 
2. Analysen blir självklart bättre om materialet man har tillgång till är av god kvalitet. Ett stort 
problem med analysen av det här materialet hänger samman med det oprövade frågebatteriet. 
Det går därför inte att veta om frågorna är centrerade i förhållande till en ”normal” 
population, vilket betyder att frågorna kan vara en dålig grund för faktoranalys. Dessutom har 
jag använt PCA, som inte är ett optimalt val av faktoranalys. Detta märks i studien genom att 
reproduktionerna av korrelationsmatriserna innehåller stor andel icke-redundanta skillnader 
jämfört med originalmatriserna.  
 
Eftersom respondenterna ombads svara i 5-gradiga Likert-skalor finns också ett problem med 
att analysera svaren som om alla skalsteg var lika stora – d.v.s. som en intervallskala. Flera 
olika studier har dock kunnat visa att detta inte tycks vara något stort problem (se t.ex. 
Norman, 2010). 
 
Anova-testet förutsätter att svaren är normalfördelade. Det finns vissa frågetecken kring det i 
detta material. Eftersom flera studier har visat att anova fungerar tillfredsställande även när 
det finns avvikelser från normalfördelning (se t.ex. Schmider et al., 2010), så har jag ändå valt 
detta test i de flesta fall. Huvudskälen är att icke-parametriska tester är mindre vanligt 
förekommande och deras olika för- och nackdelar är svåra att sätta sig in i.  
 
Eftersom materialet är relativt litet (144 fullständiga svar, 183 totalt) så finns också risken att 
missa skillnader som faktiskt existerar mellan grupper i populationen – s.k. typ II fel. Risken 
förvärras av att det fanns så pass många valmöjligheter bland de oberoende variablerna, vilket 
innebär att vissa kategorier blir väldigt små. 
 
3. Vad gäller frågan om generaliserbarhet mellan de som svarat och målpopulationen, så har 
bortfallet varit stort, vilket alltid minskar reliabiliteten ganska mycket. Har de som valt att 
svara t.ex. mer tid än övriga? Betyder det att det finns skillnader i aktivitetsgrad hos de 
kompanier som svarat jämfört med de som inte svarat?  
 
Positivt är dock att andelen svarande är relativt högt i förhållande till rampopulationen, 
eftersom inbjudan riktats till alla identifierade kompanier. Tack vare att jag själv satt samman 
listan som utgör rampopulationen finns också ganska goda kunskaper om den del av 
populationen som inte valt att svara. Därmed kunde systematiska bortfall lättare upptäckas 
och justeras. Detta skedde genom att svaren från de överrepresenterade grupperna vägdes 
hälften så tungt som övriga. Vägningen gjordes manuellt och endast i de fall som de 
överrepresenterade grupperna var i fokus för analysen. Metoden är därför ganska 
osofistikerad, vilket påverkar dess effektivitet. 
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2.5.3 Validitet 

Med begreppet validitet avses huruvida studiens syfte och frågeställning går att besvara med 
hjälp av de metoder som använts. En aspekt av validiteten har att göra med om rätt personer 
valts ut som underlag. En annan aspekt handlar istället om frågorna. Mäter frågorna det de 
avser att mäta? Saknas det frågor?  
 
Vad gäller den första aspekten så är en central fråga huruvida det är rimligt att låta en person 
svara i ett helt kompanis namn, vilket mer eller mindre är fallet i denna undersökning. Det kan 
vara mer befogat i de fall personen i fråga har en tydlig ledarposition, exempelvis som 
konstnärlig ledare eller som kursansvarig för en utbildning. Många kompanier fungerar dock 
mer som kollektiv, utan klart definierad uppgiftsfördelning. Att fungera som representant för 
ett kollektiv försvåras också om frågorna behandlar sådant som inte diskuterats särskilt 
ingående medlemmarna emellan.  
 
Den sista gruppen frågor i enkäten kan vara särskilt problematisk i detta perspektiv. 
Respondenten ombeds här att gradera hur viktiga olika inspirationskällor är för kompaniets 
egen produktion. Risken kan vara stor att svaren färgas av respondentens eget intresse eller 
ointresse för olika konstformer. En annan risk är att respondenten blir osäker på hur olika 
medlemmar i kompaniet resonerar och därför lägger sig närmare mitten på svarsskalan, hellre 
än att avge alltför starka åsikter.  
 
Många frågor i enkäten behandlar aspekter på ”konstnärlig kvalitet”, vilket på många sätt är 
ett undflyende begrepp som saknar tydliga definitioner. I avsnitt 3.4 tar jag upp begreppet och 
den ovilja som ofta tycks finnas att fylla det med ett bestämt innehåll. Med så vaga begrepp 
finns stor risk att olika personer från ett och samma kompani skulle kunna ge helt olika svar. 
 
Det kan hända att ett kvalitativt upplägg på studien skulle varit mer lämpat att behandla denna 
typ av aspekter, eftersom varje respondent då ges utrymme att fylla begreppen med sitt eget 
innehåll. Då min utgångspunkt varit att vi saknar kunskap om hur olika typer av 
scenkonstverksamhet fungerar i relation till geografisk närhet ansåg jag dock att det var 
mycket svårt att välja ut representativa intervjupersoner. Därför tänker jag mig att denna 
studie kan fungera som en förstudie för framtida kvalitativa undersökningar, där begrepp som 
”konstnärlig kvalitet” kan problematiseras i förhållande till aspekter som nätverk, 
kunskapsdelning och ekonomiska samarbeten. 
 
Vad gäller själva frågornas utformning finns också viktiga osäkerhetsmoment, framförallt 
eftersom frågorna är oprövade. För att fungera på ett bra sätt är det viktigt att frågorna är 
begripliga och förstås på samma sätt av alla respondenter. Det är också viktigt att varje fråga 
mäter en och endast en sak. I det sammanhanget är ord som ”totalteater” ett problem, eftersom 
många respondenter kan vara osäkra på vad det betyder. I avsnitt 2.2.2 förklarar jag varför 
begreppet ändå användes. Många frågor innehåller även formuleringen ”och/eller”, vilket 
innebär att de per definition frågar om fler än en sak på samma gång. Andra frågor, som 
inspirationskällan ”cirkus” riskerar att tolkas olika. Formuleringen ”nycirkus” skulle ha varit 
mer lämpad. Som det nu är kan vissa respondenter ha vägt samman vikten av nycirkus och 
traditionell cirkus.  
 
Det finns också en stor risk att frågorna inte täcker alla aspekter av intresse för 
undersökningen. Enkäten undersöker t.ex. inte huruvida det är viktigt att eventuella 
samarbetspartners arbetar professionellt eller sysslar med samma genre. Inte heller ställs den 
viktiga frågan om samarbeten sker i huvudsak lokalt eller sträcker sig över större avstånd. 
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3. Teori 
I kapitlet presenteras olika teoretiska ingångsvinklar för att försöka förstå vad kultur och 
kreativitet är och vilken roll det kan ha i samhället. Den för studien mest centrala 
teoritraditionen är klusterteori (avsnitt 3.1), som från början inte hade så mycket med just 
kultur att göra. Kopplingen till kreativitet och kultur utforskas dock i avsnitt 3.2 och 3.3. Sist i 
kapitlet vidgas perspektivet till en mer grundläggande fråga om kulturens värde (avsnitt 3.4). 
Den centrala idén i detta avsnitt är att konstens inneboende värde är sammanväxt med det 
instrumentella värde man hoppas uppnå genom att exempelvis stimulera framväxten av lokala 
kluster.  

3.1 Klusterteori 

Idén om att företag kan vinna fördelar genom att etablera sig nära varandra i kluster är inte ny, 
utan introducerades av Marshall år 1920 (Breschi & Malerba, 2001). Teorin återupptäcktes 
dock under slutet av förra århundradet, och då som ett fenomen som i särskilt hög grad kunde 
förknippas med högteknologiska och kunskapsintensiva branscher. Stort genomslag fick 
exempelvis Michael Porters bok från 1990, ”The Competitive Advantage of Nations”.  
 
Porter (1998) definierar ett kluster som ett stort antal ovanligt framgångsrika organisationer 
som alla tillhör ett visst verksamhetsfält och som alla befinner sig inom ett begränsat 
geografiskt område (s. 78). Han hävdar att den fysiska närheten påverkar organisationerna på 
tre sätt:  
 

1. Det ökar organisationernas produktivitet.  
2. Det ger upphov till en högre innovationstakt som i sin tur stöder framtida 

produktivitetsförbättringar.  
3. Det stimulerar tillväxten av nya företag och verksamheter, vilket gör att klustret växer 

i storlek och styrka (Porter, 1998, s. 80). 
 
Porter (1990) menar att klustren ger en skjuts åt hela regionens ekonomi och kan utgöra 
diamanter för hela nationer. Klusterbildning är alltså av politiskt intresse och bör stimuleras så 
mycket som möjligt. 
 
Beaudry och Breschi (2003) visar dock att närhet mellan aktörer på samma 
verksamhetsområde inte automatiskt är det samma som en positiv klusterbildning. De har 
studerat innovationstakten inom tillverkningsindustrier i Storbritannien och Italien, mätt som 
antal patent per företag och per anställd. Deras slutsats är att innovationstakten för ett enskilt 
företag ökar om det etablerar sig i ett kluster av innovativa företag inom samma nisch. 
Däremot har icke-innovativa företag en negativ effekt på innovationstakten. Det kan bero på 
att tillgångar som vägar, leverantörer, magasin, kringtjänster och distributörer blir upptagna 
av konkurrenter, utan att dessa tillför klustret kunskap i form av exempelvis nya 
arbetsmetoder, produktidéer eller specialiserad personal. Det kan också bero på att 
relationerna till andra medför en ovilja att sticka ut eller t.o.m. en oförmåga att se nya 
möjligheter och bryta mot traditioner. Detta kallas lock-in. 
 
Närhet kan med andra ord ge upphov till trängseleffekter och en situation där 
förändringsimpulser blockeras. När för många företag saknar en progressiv framåtanda så 
riskerar alltså närheten snarare att förvandlas till en nackdel. 
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Arthur (1990) har genomfört datorsimulationer utifrån två olika hypoteser: (1) att fördelarna 
med närhet alltid överväger trängseleffekterna och (2) att fördelarna överväger upp till en viss 
gräns. I det första fallet resulterade simulationerna alltid i ett gigantiskt kluster, men i (2) så 
var utfallet stigberoende. Det betyder att utfallet ändrades beroende på i vilken ordning olika 
typer av företag etablerat sig och på vilka platser. Simuleringen kunde resultera i ett enda 
dominerande kluster, eller i två konkurrerande. Men den kunde också sluta med stor 
geografisk spridning som om fördelar med närhet varit obefintliga. Arthurs slutsats är att 
platsens förmåga att utveckla kluster är beroende av sin historia. 
 
Även Breschi och Malerba (2001) påpekar vikten av platsens historia för etableringen av ett 
framgångsrikt kluster. Trots att etablerade kluster genomgående tycks dela vissa centrala 
egenskaper, så kan dessa inte på något enkelt sätt kopieras till en ny plats. Klustren behöver 
växa fram organiskt. Den mest effektiva politiska linjen är att erbjuda tillförlitlig infrastruktur 
och goda utbildningsmöjligheter inom de sektorer som redan har en stark lokal historia. 
 
Flera klusterforskare inom olika discipliner ställer sig frågan om varför klustren tycks extra 
tydliga i högteknologiska och kunskapsintensiva branscher (se t.ex. Pratt, 2000). Quah (1996) 
påpekar att många moderna varor är digitala och ”viktlösa”, vilket gör att de delar vissa 
egenskaper som fysiska produkter saknar. Saker som mjukvara, designidéer, musikfiler och 
reklampitchar kan förflyttas vart som helst på ett ögonblick utan någon verklig kostnad. 
Konsumtion av denna sorts varor är inte heller exkluderande, utan ett obegränsat antal 
personer kan konsumera samma produkt utan att behållningen påverkas. 
 
När transportkostnader försvinner finns det inte längre någon logistiskt relaterad anledning att 
välja en viss geografisk plats framför en annan. Många har frågat sig varför just dessa 
verksamheter så ofta tycks välja samma geografiska plats, när platsen borde vara irrelevant. 
Pratt (2000) identifierar ett svar i möjligheter till kunskapsdelning och nätverkande. Detta 
sker bäst genom närhet, eftersom det tillåter oplanerad samvaro som kan ge upphov till 
produktivt utbyte. För ”viktlösa” produkter kan denna möjlighet lättare utnyttjas, eftersom 
andra aspekter på platsval blivit mindre viktiga eller irrelevanta.  

3.2 Kreativa industrier och andra begrepp 

Genom en historisk tillbakablick ger Mommaas (2009) en bild av hur kultur och kreativitet 
använts i olika begreppskonstellationer med skilda politiska konnotationer. Han menar att 
detta resulterat i stor begreppsförvirring. Åtgärder för att stimulera framväxt av 
högteknologisk industri och vetenskapsparker sorterar idag under samma paraplybegrepp som 
försök att omvandla hamnområden till hippa konstnärskvarter.  
 
I FN-rapporten om den kreativa ekonomin som UNDP och UNESCO (2013) producerat, ges 
en översikt över hur fyra närliggande begrepp ofta används: kreativ ekonomi – kreativa 
industrier och kulturell ekonomi – kulturella industrier. Begreppsparen är inte helt synonyma. 
 
I begreppet kreativ ekonomi ingår, åtminstone ibland, en tanke om att kreativitet är en resurs 
för alla industrisektorer och därför genomsyrar hela ekonomin. Vissa tänker sig närmast att 
denna resurs odlas och stimuleras av kulturella industrier. De kulturella industrierna 
producerar råmaterialet ”nya idéer” som stimulerar kreativitet och innovation i alla 
industrisektorer. FN-rapporten understryker dock att det, åtminstone än så länge, saknas 
empiriskt stöd för en sådan idé.  
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Termen kulturell ekonomi började istället som ett skällsord och avsåg då popularisering och 
kommersialisering av kulturella artefakter. För en mer samtida definition av begreppet så 
hänvisar FN-rapporten till Scott (1999). Han definierar fältet som alla de verksamheter som 
tillgodoser våra behov av upplevelser och utsmyckning eller av att uttrycka vår personliga 
eller sociala identitet. De industrisektorer som producerar denna typ av varor och tjänster är 
kärnan i vad som avses med begreppet  kreativa industrier.   

   



Även om de specifika siffrorna kan variera, så är de dock genomgående höga jämfört med 
ekonomin som helhet. Det kan förklara det stora intresset för kreativ ekonomi och kreativa 
industrier. 

 
Figur 7. Kreativa kluster i 16 europeiska länder (Boix et al., 2014, s. 764).  

Kulturella industrier är möjligen ett mindre använt 
begrepp, men kan avse de kreativa industrier som 
producerar copyright-skyddat material.  
 
I figuren till höger syns, i förenklad version, en av 
de modeller över den kreativa ekonomin som FN-
rapporten citerar. Just denna modell togs fram av 
Work Foundation 2007. 
 
Begreppsförvirringen på området gör att det kan 
vara svårt att avgöra vad som avses i olika studier, 
och statistik bör hanteras med försiktighet. FN-
rapporten nämner globala tillväxtsiffror för sektorn 
i storleksordningen 8,8% per år från 2002 till 2011 
(UNDP & UNESCO, 2013, s. 10).  

Figur 6. Den kreativa ekonomin. 
Bearbetat från UNDP och UNESCO 
(2013), s. 24. 
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Tillväxten är dock inte jämnt fördelad över alla regioner, utan är centrerad till städer och 
framförallt till globala metropoler som London, New York eller San Francisco. Av alla 
arbetstillfällen inom kreativa industrier i Storbritannien under 2016 så fanns hela 33,2% i 
London, enligt the Creative Industries Federation (2017). 
 
Boix et al. (2014) undersöker spridningen av kreativa firmor i Europa uppdelade på 
industrisektor. De kommer fram till att det finns starka tendenser till geografisk 
agglomeration koncentrerad till storstadsregioner. I figur 7 ovan utgör de röda prickarna 
samlingar av minst 50 firmor inom samma kreativa industri. Firmor som inte ingår i denna typ 
av kluster syns alltså inte i figuren. Enligt studien finns 61% av firmorna i kluster (58% för 
scenkonst) och 77% av klustren finns i storstadsregioner (87% för scenkonst). 

3.3 Kluster inom kreativa industrier 

Scott (1999) beskriver produktion inom den kulturella ekonomin som ett grupparbete. 
Samarbetena sker i allmänhet i tillfälliga och instabila konstellationer som kräver upprepade 
kontakter och vinner på att kunna ske ansikte mot ansikte. Det ständigt skiftande behovet av 
specialiserad arbetskraft favoriserar också platser där olika yrken finns samlade. 
 
Närhet till ett nätverk av angränsande verksamhet och sektorer är med andra ord en stor 
fördel. Närhet minskar tidsåtgången för alla interaktioner, vilket gör arbetet mer effektivt. 
Dessutom underlättas kommunikation och relationsbygge av tillgången till en gemensam 
referensram. Delade sociala koder, anekdoter som blir till lokal historia och kunskap som 
emanerar från lokala institutioner är alla en form av externalitet som skapar en platsbunden 
gemenskap (Scott, 1999). 
 
Grabher (2002) utvecklar idén om denna gemenskap, och menar att den erbjuder 
tolkningshjälp och skyndar på processen att bygga ömsesidigt förtroende. En läkare övertygar 
oss snabbt om sin kompetens genom att visa sin legitimation. På liknande sätt kan en 
gemensam referensram bli en kvalitetsgarant. Detta kan fungera också gentemot publiken 
eller kunderna. Scott (1999) exemplifierar med teaterbiljetter från West End i London eller 
modeartiklar från Paris, som kan säljas till överpris tack vare att platsens varumärke utlovar 
hög kvalitet. 
 
I det lokala nätverket lagras och utvecklas också ny kunskap, vilket ökar innovationstakten 
och förbättrar kvaliteten. Grabher (2002) påpekar att de kreativa industrierna kännetecknas av 
en projektstruktur, där intensiva arbetsperioder avlöses av perioder av arbetstorka. Dessa 
perioder är perfekta för ”learning by watching”, något som självklart underlättas av en 
gemensam plats (s. 210).  
 
Ferriani, Corrado och Boschetti (2005) studerar hur organisatoriskt lärande kan ta sig uttryck 
inom filmproduktion. Eftersom produktionen som regel sker på projektbasis finns inga fasta 
organisationer som kan ”lära” över tid. Varje projekt ger dock upphov till samarbeten och 
delad erfarenhet som kan utnyttjas i framtida projekt. Det gör att just kontaktnätet mellan 
olika fria aktörer blir den form av ”lärande” som projektstrukturen genererar. Ferriani et al. 
argumenterar för att upprepade samarbeten fungerar som en effektiviseringsprocess, eftersom 
individerna lär sig tolka varandra, vilket minskar tidsåtgången för kommunikation. Detta kan 
också frigöra kreativiteten.  
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Risken är dock att den lokala gemenskapen blir alltför självrefererande. Över tid kan det leda 
till låsningar och grupptänkande så att nya idéer och lösningar blockeras – s.k. lock-in. Detta 
stämmer med Kanters (1988) forskning om hur kreativitet inom företag fungerar. Team med 
olika bakgrund och kompetenser kan frigöra varandras kreativitet och fungera allt bättre under 
en begränsad tid (2-5 år, s.196), men därefter riskerar teamet att köra fast i invanda tänkesätt 
och rutiner, med resultatet att antalet innovationer minskar. 
 
Mommaas (2009) understryker därför vikten av att det lokala nätverket är öppet och har gott 
om kontakter med verksamheter långt från klustret. Grabher (2002) kallar detta för ”learning 
by switching”, något som understryker vikten av att konfronteras med helt andra sammanhang 
som följer en annan logik.  

3.3.1 Hur ser ett kreativt kluster ut? 

Flew (2010) påpekar svårigheten att empiriskt bevisa huruvida kreativa industrier tenderar att 
forma kluster. Det beror på bristen på tydliga och enhetliga definitioner av vad som utgör ett 
kluster. Boix et al. (2014) utgår t.ex. från att kluster föreligger om det finns minst 50 firmor 
från samma kreativa sektor inom ett begränsat geografiskt område. Hur stort detta område kan 
vara beräknar de från plats till plats, med hjälp av en algoritm baserad på avståndet till 
närmaste granne. I deras studie är t.ex. radien för scenkonstkluster drygt 12 km i medel.  
 
Denna definition får dock anses problematisk, eftersom den förutsätter att alla ansamlingar av 
företag i samma nisch också utgör en positiv klusterbildning. Flew (2010) påpekar att kreativa 
industrier skulle kunna samlas i storstäder av andra skäl, som t.ex. närheten till en global 
marknad. 
 
Lee (2014) beskriver hur kreativ verksamhet kan ge upphov till, men också själv dra nytta av, 
två olika sorters fördelar med närhet. Den första gäller fördelar som begränsar sig till den 
egna branschen. Dessa kallas Marshallian externalities. Den andra gäller fördelar som 
sträcker sig utanför den egna branschen och kan tänkas omfatta hela den lokala ekonomin. 
Dessa kallas Jacobs-type externalities. Närhet till en internationell flygplats är på så vis en 
externalitet som inte är branschspecifik utan gäller alla på platsen. På motsvarande vis är 
närhet till specialiserade uthyrningsföretag för scenteknik något som främst intresserar 
scenkonstnärer. Figur 8 illustrerar hur det skulle kunna ta sig uttryck för scenkonstsektorn (se 
avsnitt 3.4). 
 
Frågan om vilken typ av externaliteter som dominerar en viss nisch är central för att kunna 
avgöra om företagen samlas på en viss plats för att vara nära varandra, eller för att platsen i 
sig erbjuder vissa fördelar. Endast i det första fallet menar Flew (2010) att det är meningsfullt 
att tala om kluster i Porters mening. Oakley (2004) påpekar också att de sektorer som ingår i 
begreppet ”kreativa industrier” faktiskt skiljer sig åt ganska mycket sinsemellan, och därför 
kan tänkas fungera på olika sätt även i förhållande till klusterdynamik. 
 
Mommaas (2004) studerar kulturella kluster i Nederländerna och konstaterar att de kan se ut 
på många olika sätt. De kan vara främst konsumtionsinriktade eller fokusera på produktion. 
De kan ha en stängd och ”hierarkisk” finansiering eller vara mer nätverksbetonade och öppna. 
Vissa har en mer utpräglad ”konstnärlig” profil medan andra fokuserar på ”nöje” (s. 530). 
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Det är också tänkbart att nätverk av ekonomiska och tekniska samarbeten kan ha helt andra 
medlemmar än de som ingår i det sociala nätverk som ligger till grund för kunskapsförädling 
och innovationer. Mommaas (2009) påpekar att man mycket väl kan dela lokal med någon 
utan särskilt mycket samröre, medan man samtidigt planerar och genomför produktioner med 
någon som finns på en helt annan plats. 

3.4 Värdeforskning 

Crossick och Kaszynska (2014) har studerat hur kulturens värde har förståtts och definierats 
inom forskning och politik i Storbritannien. De menar att sedan 1980-talet har konst och 
kultur kommit att uppskattas inte för sitt konstnärliga värde, utan snarare som instrument för 
att uppnå andra syften. Kultur skapar alltså Jacobs-type externalities. 
 
Ett exempel är en rapport från det brittiska centret för ekonomisk forskning, CEBR (2013), 
som visar att konst och kultur är en stark pådrivare för ekonomin. Förutom att området i sig 
bidrar till BNP, så bedöms det ha starkt inflytande på en rad andra näringar. 
Multipliceringseffekterna är alltså stora. CEBR (2013) tar också upp effekter på hälsa, 
studieresultat och löneutveckling. Crossick och Kaszynska (2014) nämner även studier som 
visar på positiva sociala effekter, som en starkare känsla av tillhörighet, vilket kan vara viktigt 
för integration och för att sänka brottslighet.  
 
Richard Florida lade 2002 fram en teori som går ut på att det finns en ”kreativ klass” som dras 
till platser med särskilt intressant kulturliv. Denna ”klass” utgörs av personer – bl.a. inom 
vetenskap, design, konst, ingenjörsyrken, hälsovård, ekonomi och lagstiftning – vars uppgift 
det är att skapa nya idéer, ny teknologi och/eller nytt kreativt innehåll (Florida, 2002, citerat i 
Comunian, 2011, s. 1175). Tanken är alltså att ett högkvalitativt kulturutbud ger rekreation 
och material för nya idéer för nyckelpersoner i näringslivet. En operapremiär kan t.ex. ge 
glans och prestige till business-to-business möten. Buettner och Janeba (2016) ser också 
indikationer på att närhet till ett attraktivt och rikt kulturliv kan fungera som kompensation för 
lägre lönenivåer för högt uppsatta personer i näringslivet. Därmed kan kultursatsningar vara 
ett sätt att hålla kvar storföretag utan att minska på skattetrycket 
 
Samtidigt är inte alla effekter lika positiva. Lee (2014) kan t.ex. visa att tillväxt inom kreativa 
industrier tenderar att ske på bekostnad av andra sektorer, speciellt i storstäder som London, 
där antalet arbetstillfällen tycks förbli opåverkat. Även Pratt och Hutton (2012) pekar på 
liknande resultat och varnar dessutom för att arbetstillfällen inom den kreativa industrin i 
högre grad är tillfälliga och ofta föregås av långa perioder av oavlönat arbete, vilket kan leda 
till långtgående effekter för bl.a. barnafödande och pensioner (s.94).  
 
Gislén (2000) visar att dessa problem i allra högsta grad är aktuella inom svensk professionell 
scenkonst. Många fria grupper kan inte betala avtalsenliga löner och skådespelare och dansare 
håller sig kvar i yrket genom upprepade perioder av arbetslöshet och arbetsmarknadsstöd.  
 
Att kulturens roll i politiken reduceras till något med enbart instrumentellt värde kritiseras 
också av Belfiore (2002). En av riskerna är att motiven att finansiera kultur försvinner om 
dessa andra effekter uteblir. Mommaas (2004) påpekar att just de instrumentella motiven 
bakom investeringar i lokalt kulturliv ibland resulterar i att inneboende värden hos kulturen 
trycks undan och nedprioriteras. När fokus ligger på att mäta publiktillströmning eller 
företagsetableringar så kan de mest utpräglade konstnärerna tappa intresset och flytta någon 
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annanstans, med resultatet att innovationstakten saktar ner och den konstnärliga kvaliteten 
tappas bort. 
 
Kulturen som instrument kan alltså ge upphov till både positiva och negativa effekter. I 
figur 8 illustreras olika typer av effekter som scenkonstaktivitet kan tänkas ge upphov till. Till 
vänster visas effekter som är begränsade till den egna sektorn, medan effekterna till höger kan 
intressera både scenkonstutövare, andra kulturskapare och samhället i stort.  
 

 
Figur 8. Externaliteter vid scenkonstproduktion. 
 
Holden (2015) studerar kultur som ett ekosystem. Han menar att alla kulturformer har 
beröringspunkter med varandra, precis som arterna i ett biologiskt ekosystem. En viktig poäng 
är att hela systemets hälsa är beroende av mångfalden av olika arter, och att en minskning i 
beståndet av en viss art får återverkningar på hela systemet. Jämförelsen fokuserar alltså på att 
varje kulturverksamhet bygger vidare på, och inspirerar i sin tur, andras verk och verksamhet. 
Ju större artrikedom, desto mer komplexa uttrycksformer kan skapas. Han öppnar också för 
tanken att det är de experimentella och nyskapande dimensionerna som är särskilt viktiga för 
andra kulturutövare. Om dessa aspekter minskar så riskerar systemet att utarmas. 
 
Många menar därför att värdet av kultur i första hand bör definieras i kulturella termer (se 
t.ex. Tusa, 2003 och Radbourne, Glow & Johanson, 2010). I det sammanhanget är konstnärlig 
kvalitet ett nyckelbegrepp. En föreställnings konstnärliga kvalitet och grad av nyskapande är 
dock aspekter som är svåra att definiera och mäta på ett objektivt sätt.  
 
Belfiore och Bennet (2010) belyser problemet genom att framhålla att vi i modern tid alltid 
framhåller det rationella och allmängiltiga på bekostnad av det subjektiva och situerade. Så 
länge man inte kan hitta en objektivt ”sann” bedömningsskala för konstnärlig kvalitet kan det 
därför tyckas omöjligt att fylla begreppet med en specifik betydelse. 
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Flera forskare har dock undersökt möjligheterna att spalta upp begreppet i delområden som 
går att bedöma subjektivt. Brown och Novak-Leonard (2013) studerar t.ex. hur publiken ser 
på scenproduktioners värde. De utgår från fyra dimensioner: 
 

1. Konst som en väg till känsloutlevelse.  
2. Konst som social brobyggare och grund för samhörighet. 
3. Konst som estetisk och kreativ stimulans 
4. Konst som kunskapsförmedling och mental stimulans.  

 
Edelman och Šorli (2015) påpekar också att dessa dimensioner kan se olika ut i 
amatörproduktioner, kommersiell scenkonst och offentligt stödda produktioner. 
Amatörframträdanden kan t.ex. trigga estetisk stimulans genom att publiken identifierar sig 
med skådespelarna och ser vad dessa ”vanliga” människor lyckats åstadkomma. I 
professionella föreställningar kan det snarare handla om inspiration från bilder, ordvändningar 
eller stämningar som produktionen förmedlar.  

3.4.1 Kulturens värde i svensk kulturpolitik 

Johannisson (2006) identifierar tre olika sätt att tala om kultur i svensk kulturpolitik: en 
kvalitetsdiskurs, en välfärdsdiskurs och en alliansdiskurs (s. 209). I kvalitetsdiskursen betonas 
konstens och kulturens estetiska värde. Välfärdsdiskursen baseras istället på ett rättvise- och 
medborgarperspektiv, där allas lika rätt till kulturen betonas. Om kvalitetsdiskursen kan sägas 
betona högkultur, eller åtminstone vikten av estetiska och nyskapande dimensioner i 
kulturprodukter, så betonar alltså välfärdsdiskursen snarare amatörssfären och kulturen som 
instrument för att skapa socialt värde.  
 
Alliansdiskursen å andra sidan betonar vikten av effektivitet i produktionen av kultur. Inom 
kulturpolitiken har det inneburit att man efterfrågar samarbeten mellan offentliga och privata 
aktörer. Kulturen kopplas då ihop med ekonomiska effekter som tillväxt och skapandet av ett 
regionalt varumärke. 
 
Dessa olika diskurser existerar ofta parallellt och utan att nödvändigtvis komma upp till ytan. 
Den inneboende logiken ser dock olika ut, och risken kan vara att en strävan i någon riktning 
antas föra med sig positiva effekter på samtliga plan.  
 
I sammanfattningen av de kulturpolitiska målen syns spår av alla tre diskurser:  
 

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. (Kulturdepartementet 2009, s. 32).  

 
Konstnärlig kvalitet är alltså något som ska driva samhällsutvecklingen. Detta kopplas även 
till en fråga om tillgänglighet och välfärd, eftersom ”det stora engagemang för kulturfrågor 
som finns runt om i landet bäst tas tillvara genom att den regionala och lokala nivån får ett 
tydligare inflytande över kulturpolitikens genomförande” (Kulturdepartementet 2009, s. 32). 
 
Samtidigt visar Köping, Lantz och Stenström (2008) att det finns en ovilja att definiera vad 
som avses med begreppet ”konstnärlig kvalitet”. Detta gäller inte bara den högsta politiska 
nivån, utan sker även inom de kulturella verksamheterna. ”Toppchefer … förespråkar ’ett 
professionellt förhållningssätt till smak’” skriver de bl.a. (s. 87). Meriter från företagsvärlden 
värderas högre än kulturella meriter och det personliga engagemanget och entusiasmen för det 
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egna uttrycket är något som misstänkliggörs. Smakfrågor ska helst avgöras objektivt och 
”oneurotiskt” (s. 87). 
 
Men kan smak vara objektiv? Köping et al. (2008) pekar på risken att man ersätter 
diskussionen om konstnärlig kvalitet med mått på publikens storlek och heterogenitet. Tusa 
(2003) argumenterar för att ett så ängsligt letande efter objektivitet och rättesnören utanför sig 
själv riskerar att utarma den kvalitet men tror sig sträva efter.  
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4. Empiri 
Kapitlet inleds med en presentation av de faktorer som fallit ut vid PCA-analysen (avsnitt 
4.1). Därefter sätts dessa faktorer i relation till studiens huvudsakliga frågeställningar genom 
att undersöka hur de korrelerar med de oberoende variablerna (avsnitt 4.2).  
 
Två rotationsmetoder har använts i PCA-analysen (se avsnitt 2.4.2). För att ge en bild av 
skillnaderna dem emellan så presenteras utfallet för båda. Faktorerna som skapats med Direct 
Oblimin korrelerade dock i allmänhet bättre med de bakomliggande variablerna, även om 
skillnaderna oftast inte var särskilt stora. I avsnitt 4.2 presenteras därför endast korrelationer 
med denna rotationsmetod. 

4.1 Principalkomponentanalys 

Genom att göra faktoranalyser eller PCA kan man undersöka i vilken utsträckning svaren på 
vissa frågor tenderar att samvariera (se avsnitt 2.4.2 för en beskrivning av metoden). Analysen 
kan bara ta hänsyn till fullständiga svar, vilket innebär att de svarande som hoppat över någon 
fråga inte ingår i underlaget för analysen. Antalet fullständiga svar i studien är 144 st. 
 
En analys på hela materialet visar att faktorerna går att dela upp så att fråga 20-36 hör 
samman med 4 faktorer, medan fråga 1-19 hör samman med 7 faktorer. Skiljelinjen är tydlig 
oavsett vilken rotationsmetod man använder. Därför har jag gjort separata faktoranalyser på 
de två grupperna. 

4.1.1 Fråga 1-19 

4 faktorer i denna grupp har egenvärden större än 1,5 och ytterligare 3 har egenvärden större 
än 1,0. Figur 9 visar scree testet med ett ganska tydligt ”knä” vid fyra faktorer, vilket antyder 
att övriga faktorer bör utgå ur analysen (se avsnitt 2.4.2). De tre faktorer som då faller bort 
korrelerar nästan enbart med en fråga var, vilket antyder att dessa frågor har mycket lite 
gemensamt med övriga. Fråga 6, 8 och 9 bör därför utgå ur analysen. 

 
Figur 9. Scree test fråga 1-19. 
 
Den första och därmed tydligaste faktorn binder ihop svaren på frågorna 10-15. Alla dessa 
frågor var grupperade tillsammans i enkäten, och behandlar hur kvaliteten på det egna arbetet 
påverkas av andra kompanier. Fråga 8 och 9, som också tillhör samma grupp, påverkas dock 
inte av denna faktor. Dessa frågor handlar om att besöka andras föreställningar, vilket alltså 
kan vara mer eller mindre viktigt för kompanierna oberoende av hur de svarat på fråga 10-15. 
Tabell 10 visar faktorladdningarna efter rotation med Varimax (V) och Direct Oblimin (DO). 
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Min tolkning är att faktorn mäter hur viktigt kompanierna tycker att det är att ingå i en större 
arbetsgemenskap, som möjliggör utbyte av personal och kunskap. Rotationsmetoden Varimax 
(V), som förutsätter att alla faktorer är okorrelerade (se avsnitt 2.4.2), ger att denna faktor 
förklarar 19% av den totala variansen i hela frågebatteriet. 

 
Faktor 1: Utbyte av personal och kunskap V DO 

Fråga 12. Andra kompanier utgör en viktig rekryteringsbas för oss. ,783 ,796 

Fråga 15. Med fler andra kompanier i vår närhet så skulle våra produktioner öka i 
kvalitet. 

,764 ,776 

Fråga 11. Utan andra kompanier i vår närhet så skulle kvaliteten på våra 
produktioner försämras. 

,747 ,758 

Fråga 10. Personliga erfarenheter från arbete i andra kompanier är viktiga för 
kvaliteten i våra produktioner. 

,679 ,690 

Fråga 14. Personer i vår ensemble motiveras av att det kan finnas representanter 
för andra kompanier i publiken. 

,627 ,613 

Fråga 13. Många personer som arbetar i våra uppsättningar ”hoppar” mellan 
uppdrag  i olika kompanier. 

,536 ,508 

Faktor 2: Knappa resurser (materiella) ̶ ,280 

Figur 10. Faktor 1. 
 
Nästa faktor kopplar ihop svaren på fråga 16, 17, 18 och 19 med varandra. Min tolkning av 
denna faktor är att den mäter materiella brister hos kompaniet, såsom avsaknad av egen lokal 
eller av resurser för att nå ut med sina föreställningar. Varimax ger att denna faktor förklarar 
12% av den totala variansen. 

 
Faktor 2: Knappa resurser (materiella) V DO 

Fråga 18. De lokaler vi använder används också av andra organisationer. ,718 ,754 

Fråga 17. Vi skulle vilja turnera mer än vad vår ekonomi tillåter. ,698 ,702 

Fråga 19. Vi samarbetar med andra kompanier för att sänka våra kostnader  (t.ex. 
genom att dela lokaler, utrustning, personal). 

,635 ,622 

Fråga 16. Om våra lokalkostnader var lägre så skulle vi ge fler föreställningar. ,617 ,606 

Faktor 1: Utbyte av personal och kunskap ̶ ,280 

Figur 11. Faktor 2. 
 
Rotationsmetoden Direct Oblimin (DO), som tillåter korrelationer mellan olika faktorer, visar 
att denna faktor till viss del korrelerar med Faktor 1. Det betyder att några av de kompanier 
som i hög grad värdesätter utbyte av kunskap och personal också upplever en materiell 
resursbrist. Styrkan på korrelationen mellan faktorerna visas, något oegentligt, längst ner i 
tabell 10 och 11.  
 
Den tredje faktorn kopplar huvudsakligen ihop fråga 2 och 4. Faktorn tycks höra samman 
med hur starkt större städer är förknippade med negativa aspekter för de olika kompanierna. 
Varimax ger att denna faktor förklarar 11% av den totala variansen. 
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Faktor 3: Större städer innebär nackdelar V DO 

Fråga 4. Det är svårare att få offentliga bidrag för scenkonstverksamhet i en större 
stad. 

,786 ,790 

Fråga 2. Det är svårare att få uppmärksamhet för en produktion i en större stad. ,689 ,691 

Fråga 7. Produktionskostnaderna är högre i en större stad (t.ex. för lokaler och 
utrustning) 

,550 ,541 

Figur 12. Faktor 3. 
 
Nästa faktor kopplar ihop fråga 5, 1 och 3 med varandra. Jag tolkar faktorn som ett mått på 
hur starkt större städer är förknippade med positiva aspekter för de olika kompanierna. 
Varimax ger att denna faktor förklarar 10% av den totala variansen. 

 
Faktor 4: Större städer innebär fördelar V DO 

Fråga 5. Det är svårt att få den rollbesättning vi skulle önska på en mindre ort. ,719 ,729 

Fråga 1. Det är lättare för personer som vill leva på scenkonst att klara det i 
Stockholm. 

,700 ,699 

Fråga 3. I en större stad når man en större publik. ,635 ,625 

Figur 13. Faktor 4. 
 
Dessa tolkningar av faktor 3 och 4 gör dem på pappret till varandras motsatser, men 
analyserna visar att det inte stämmer överens med verkligheten. Genom att studera en 
korrelationstabell ser man att det endast finns en svagt signifikant negativ korrelation mellan 
frågorna, nämligen mellan fråga 3 och fråga 7. Svaren på fråga 5 korrelerar dessutom nästan 
lika starkt positivt till fråga 4 som de gör till fråga 1 och 3.  

4.1.2 Fråga 20-36 

Fråga 20-36 handlar alla om hur viktiga olika typer av inspirationskällor är för de olika 
kompanierna. Faktoranalysen ger att 4 faktorer har egenvärden som överstiger 1,0. Eftersom 
det saknas något entydigt ”knä” beaktas alla 4 faktorer (se figur 14). 

 
Figur 14. Scree test för fråga 20-36. 
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Tre faktorer i den här gruppen korrelerar relativt starkt med varandra vid rotation med Direct 
Oblimin. Styrkan på korrelationerna visas, något oegentligt, längst ner i tabell 15, 16 och 17.  
 
Den viktigaste faktorn i denna grupp kopplar ihop inspirationskällor som saknar tydlig 
koppling till en viss genre av scenkonst, utan snarare hämtas från omvärlden eller andra 
kulturella uttryck. Jag läser faktorn som ett mått på hur viktig den politiska, historiska och 
”allmänkulturella” kontexten är för de olika kompanierna. Med Varimax förklarar denna 
faktor 18% av den totala variansen. 

 
Faktor 5: Inspiration från omvärlden V DO 

Inspiration från vardagsliv ,824 ,873 

Inspiration från samhällsfrågor och/eller politik ,782 ,822 

Inspiration från film ,605 ,612 

Inspiration från historiska händelser ,600 ,558 

Inspiration från moderna musikstilar ,525 ,491 

Inspiration från skönlitteratur ,513 ,441 

Inspiration från bildkonst ,484 ,385 

Faktor 6: Inspiration från teater och annan scenkonst ̶ ,350 

Faktor 7: Inspiration från klassisk musik ̶ -,316 

Figur 15. Faktor 5. 
 
Nästa faktor tycks i första hand korrelera med hur viktig annan scenkonst är som 
inspirationskälla. Med Varimax förklarar denna faktor 18% av den totala variansen. 
Inspiration från starkt genrebunden scenkonst – såsom musikaler, opera och revyer – 
korrelerar dock inte med denna faktor, utan tycks utgöra egna faktorer. 

 
Faktor 6: Inspiration från teater och annan scenkonst V DO 

Inspiration från festivaler inom scenkonstområdet ,750 ,746 

Inspiration från scenkonst som riktar sig till barn eller ungdom ,749 ,754 

Inspiration från teater ,703 ,774 

Inspiration från experimentell och/eller nyskapande scenkonst ,646 ,583 

Inspiration från cirkus, akrobatik och/eller gyckleri ,559 ,531 

Inspiration från bildkonst ,470 ,354 

Inspiration från dans ,416 ,390 

Inspiration från skönlitteratur ,340 * 

Inspiration från film ,335 * 

Faktor 5: Inspiration från omvärlden ̶ ,350 

Faktor 7: Inspiration från klassisk musik ̶ -,306 

Figur 16. Faktor 6. 
*Korrelationer under 0,3 presenteras inte. 
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Faktor 7 gäller i första hand intresset för klassisk musik och opera som inspirationskällor. 
Med Varimax förklarar denna faktor 17% av den totala variansen. 

 
Faktor 7: Inspiration från klassisk musik V DO 

Inspiration från klassisk musik ,857 ,877 

Inspiration från opera ,838 ,858 

Inspiration från moderna musikstilar ,494 ,402 

Inspiration från cirkus, akrobatik och/eller gyckleri ,457 ,345 

Inspiration från dans ,453 ,341 

Inspiration från musikal och/eller operett ,414 ,330 

Inspiration från bildkonst ,409 ,320 

Inspiration från skönlitteratur  ,316 * 

Faktor 5: Inspiration från omvärlden ̶ -,316 

Faktor 6: Inspiration från teater och annan scenkonst ̶ -,306 

Figur 17. Faktor 7. 
*Korrelationer under 0,3 presenteras inte. 
 
Som framgår av tabell 15, 16 och 17 finns det ett visst samband mellan att i hög utsträckning 
inspireras av omvärlden (faktor 5) och av icke-genrebetonad scenkonst (faktor 6). Däremot är 
sambandet negativt gentemot ett starkt operaintresse (faktor 7). Korrelationerna mellan olika 
faktorer indikerar alltså att kompanier som i hög grad inspireras av omvärlden och skilda 
kulturuttryck inte har samma intresse för klassisk musik och opera.  
 
Ingen av dessa faktorer korrelerar dock nämnvärt med den sista faktorn i gruppen: inspiration 
från revy och musikal. Med Varimax förklarar denna faktor 10% av den totala variansen. 

 
Faktor 8: Inspiration från revy och musikal V DO 

Inspiration från  revy och/eller spex ,813 ,814 

Inspiration från  musikal och/eller operett ,739 ,754 

Inspiration från  skönlitteratur -,455 -,449 

Inspiration från  dans ,321 ,344 

Figur 18. Faktor 8. 

4.1.3 Fråga 17a: turnébenägenhet 

Eftersom fråga 17a om hur ofta kompaniet turnerar tillkom i ett senare skede av 
undersökningen (se avsnitt 2.2.3), är antalet svarande lägre för denna fråga. Därför 
inkluderades den inte i de huvudsakliga PCA-analyserna. De faktorer som framträtt i tidigare 
analyser är dock relativt intakt även när 17a inkluderas. Turnébenägenheten tycks alltså inte 
samvariera med några andra frågor, förutom fråga 7. Denna fråga handlar om ifall stora städer 
har högre produktionskostnader, vilket alltså turnerande kompanier tenderar att anse i något 
högre utsträckning. Denna faktor förklarar dock bara knappt 7% av variansen i fråga 1-19. 
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4.2 Samband med oberoende variabler 

Denna studie utgår från tre huvudsakliga frågeområden:  
 

1. Skiljer scenkonstkompanier i Stockholm eller andra stora städer ut sig på något sätt 
jämfört med kompanier i mindre kommuner? Hur då i så fall?  

2. Vilka grupper av kompanier kan tänkas ha mest nytta av lokala nätverk och 
samarbeten? 

3. Är närhet inom scenkonstområdet, oavsett genre, särskilt viktig jämfört med närhet till 
andra konstarter? Vilka genrer ligger nära respektive långt ifrån varandra?  

 
Jag kommer att undersöka materialet utifrån var och en av dessa frågeområden. Eftersom 
Direct Oblimin (DO) i de flesta fall tycks visa tydligare samband med de oberoende 
variablerna så presenteras endast samband med faktorer framtagna med denna rotationsmetod. 
Alla resultat som presenteras är gjorda på samtliga svar. Jag har dock kontrollerat huruvida 
sambanden består även när man tar hänsyn till det systematiska bias som identifierades i 
avsnitt 2.3. Därför har alla analyser upprepats med en viktad version (se avsnitt 2.4.1). Då 
signifikansen för sambanden inte ändrades mer än mycket marginellt så presenteras dock inte 
de viktade resultaten. 

4.2.1 Finns det geografiska skillnader? 

För det första visar sammanställningen av rampopulationen att det finns minst 85 aktiva 
kompanier i Stockholms kommun, plus ytterligare 40 i kranskommunerna. 69 av dessa är 
antingen institutioner eller fria grupper. Som Boix et al. (2014) räknar finns det alltså 
tillräckligt många professionella verksamheter för att ett kluster ska föreligga. Så är det dock 
inte i andra stora svenska städer. Göteborg ligger högst bland dessa med 37 aktiva kompanier 
(26 inst/fri), Malmö har 28 (24 inst/fri) och övriga ligger mellan 6 och 16 (53% inst/fri). Det 
tycks alltså finnas väsentligt fler kompanier i just Stockholms kommun.  
 
Nästa fråga är då huruvida dessa skiljer ut sig från övriga i sina svar.  
 
Det finns tre signifikanta skillnader mellan Stockholmskompanierna och kompanier i andra 
stora städer: (1) Ensemblemedlemmar ”hoppar” oftare mellan uppdrag i Stockholm (t-test ger 
p<0,015).  (2) Experimentell och/eller nyskapande scenkonst är viktigare som 
inspirationskälla (t-test ger p<0,019). (3) Respondenterna är oftare konstnärliga ledare utan att 
samtidigt uppträda på scen (MW ger p<0,000). I tabell 19 syns att Stockholm sticker ut även i 
jämförelse med alla olika kommunkategorier.  

 
 Liten 

n: 45 
Mellan 

n: 38 
Stor  
n: 59 

Krans 
n: 9 

Sthlm 
n: 26 

Ensemble ”hoppar” mellan kompanier (fråga 13)* 3,04 3,05 3,24 2,44 4,00 

Inspiration expr/ny scenkonst* 3,38 3,65 3,72 3,89 4,32 

Konstnärlig ledare, ej scenaktör 27% 28% 22% 22% 69% 

Tabell 19. Stockholms särdrag 
*siffrorna är i förhållande till en 5-gradig Likert-skala 
 
Tabell 20 visar istället andra frågor som tycks ha samband med geografiskt läge. Som framgår 
finns en klar (KW ger p<0,008) tendens att revysällskap är underrepresenterade i större städer 
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(inkl. Stockholms innerstad), samtidigt som det är många fler som sysslar med politisk 
scenkonst (KW ger p<0,002). Det är dock just politisk scenkonst som är utpräglat urban, 
eftersom feministisk scenkonst har betydligt större geografisk spridning. 
 
Att lokalkostnaderna begränsar antalet föreställningar (fråga 16) är också signifikant vanligare 
i större städer och i Stockholm (anova ger p<0,004). Det finns också ett signifikant samband 
med faktor 2: knappa materiella resurser (anova ger p<0,005). Övriga rödmarkerade siffror i 
tabellen är signifikanta, men endast på 95%-nivån.  
 
Faktorvärdena i tabellen följer inte samma skala som övriga siffror i tabellen, utan ska förstås 
utifrån 0 som en neutral mittpunkt. Höga värden visar på ett starkt samband, antingen positivt 
eller negativt laddat. 

 
 Liten 

n: 45 
Mellan 

n: 38 
Stor  
n: 59 

Krans 
n: 9 

Sthlm 
n: 26 

Sysslar med experimentell scenkonst 18% 13% 27% 22% 31% 

Sysslar med feministisk scenkonst 7% 18% 22% 22% 31% 

Sysslar med politisk scenkonst 4% 13% 27% 11% 38% 

Sysslar med revy 29% 31% 7% 22% 12% 

Öka föreställningsbesök om fler kompanier (fråga 9)* 3,96 3,67 3,49 3,67 3,04 

Ge fler föreställningar om billigare lokaler (fråga 16)* 2,39 2,79 3,33 2,67 3,42 

Samarbete för att sänka kostnader (fråga 19)* 2,36 2,41 2,85 2,67 2,96 

Turnébenägenhet (fråga 17a)* 2,52 2,38 3,22 1,60 2,50 

Faktor 2 (DO). Knappa materiella resurser  -,33 -,30 ,30 -,15 ,24 

Tabell 20. Särdrag för större städer. 
*siffrorna är i förhållande till en 5-gradig Likert-skala 
 
Det bör noteras att underlaget för fråga 17a är mindre, vilket innebär att antalet svarande i 
varje kommunkategori är ungefär 45% lägre. Trots det sämre underlaget är siffran för större 
städer signifikant.  
 
Tendensen att kompanierna i Stockholm turnerar mindre är också ganska stark, speciellt med 
tanke på den höga andelen fria grupper och institutioner. Dessa kategorier turnerar i allmänhet 
betydligt mer, men den tendensen finns inte i Stockholm. Tyvärr är materialet för just den här 
frågan alltför litet för att sambanden ska ge utslag som signifikanta, men det kan vara värt att 
följa upp i framtida studier.  
 
Tagna tillsammans visar tabellerna att trots att andelen kompanier som uppger sig syssla med 
experimentell scenkonst är i det närmaste densamma i större städer som i Stockholm, så är 
intresset för experimentell och nyskapande scenkonst som inspirationskälla signifikant högre i 
Stockholm. Det finns också icke-signifikanta tendenser som antyder att genreblandningen är 
lite annorlunda i Stockholm, med något lägre antal komedier och större betoning av politik 
och teater.  
 
Vad gäller faktor 3 om negativa aspekter hos stora städer finns ett tydligt samband med 
kompanierna i Stockholms kranskommuner. Sambandet med faktor 3 är signifikant (t-test ger 
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p<0,008)  trots att materialet bara innehåller 9 fullständiga svar från kranskompanier. Tabell 
21 visar siffrorna för de tre ingående delfrågorna. 

 
 Liten 

n: 45 
Mellan 

n: 38 
Stor  
n: 59 

Krans 
n: 9 

Sthlm 
n: 26 

 Svårt med bidrag (fråga 4)* 2,98 3,13 3,16 4,00 3,38 

 Svårt med uppmärksamhet (fråga 2)* 3,80 3,77 3,80 4,56 3,88 

 Höga produktionskostnader (fråga 7)* 3,91 3,77 4,05 4,22 4,00 

Faktor 3 (DO). Nackdelar med större städer  -,17 -,02 ,01 ,90 ,06 

Tabell 21. Särdrag för kranskommuner. 
*siffrorna är i förhållande till en 5-gradig Likert-skala 
 
Sammantaget finns vissa tendenser till klusterbildning i Stockholm, t.ex. vad gäller intresset 
för experimentell och nyskapande scenkonst. Det tycks också finnas en något högre 
koncentration av ”urbana” genrer som politisk scenkonst, på bekostnad av mer folkliga 
uttryck som folklustspel, revyer och krönikespel. Att just kompanierna i Stockholms 
kranskommuner är så markant mer negativa till större städer antyder att klustret också gett 
upphov till trängseleffekter. 
 
Den faktor i analysen som har tydligast bäring på en positiv klusterbildning, nämligen faktor 
1 om utbyte av personal och kunskap, är dock inte signifikant associerad med Stockholm. Ett 
t-test mellan kompanierna i Stockholms innerstad och övriga landet ger p<0,074, vilket är 
ganska nära gränsen för signifikans. Det finns dock en annan oberoende variabel som faller ut 
som mer avgörande för denna faktor. 

4.2.2 Så vem nätverkar mest? 

Den enda oberoende variabel som kan uppvisa signifikanta samband med faktor 1 är 
respondentens roll i kompaniet. Det är en variabel som från början var tänkt som 
kontrollvariabel för huruvida olika kategorier av respondenter värderar frågor olika, och 
därmed riskerar att snedvrida resultaten genom bias. I avsnitt 2.2.2 påpekar jag dock att 
eftersom jag i första hand valt att kontakta konstnärliga ledare, så finns systematiska 
skillnader i urval som kan försvåra tolkningen av resultatet. 
 
Enligt enkätsvaren utmärker sig konstnärliga ledare som inte också är scenaktörer (KL ej SA) 
som den grupp som uppvisar högst utbyte av personal och kunskap (anova ger p<0,000). Efter 
en närmare undersökning kan jag konstatera att det verkar osannolikt att detta skulle handla 
om personligt bias kopplat till rollen som KL. Om det varit rollen som KL som var avgörande 
kunde man förvänta sig att de KL som också är scenaktörer (KL och SA) skulle ha skiljt sig 
från gruppen som endast är SA. Som framgår av tabell 22 är dock denna skillnad ganska 
marginell.  
 
En annan möjlighet är att de kompanier som har en ”KL ej SA” som respondent, i högre 
utsträckning är professionella. Så visar sig också vara fallet, 50% av ”KL ej SA” är fria 
grupper, att jämföra med 34% fria grupper bland övriga. Bland institutionerna är skillnaderna 
ännu större (27% jämfört med 3%). Varken fria grupper eller institutioner har dock 
signifikanta samband med faktor 1: utbyte av personal och kunskap. Dessutom är 18% av 
kompanierna i gruppen ”KL ej SA” amatörer. 
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Det mest sannolika är alltså att det handlar om strukturella skillnader mellan kompanierna. 
Kompanier som har en konstnärlig ledning som inte själv uppträder på scenen kan ha en 
lösare struktur än övriga. Om ensemblen i dessa kompanier i högre utsträckning byts ut 
mellan olika uppsättningar så är det inte så underligt att hitta ett samband med faktor 1.  
 
Som synes i tabell 22 så är det just frågor som handlar om personalutbyte som tenderar att ha 
tydligast samband med denna variabel.  

  
 SA ej KL 

n: 32 
SA och KL 

n: 58 
KL ej SA 

n: 56 
Övriga 

n: 32 

Rekrytering från andra (fråga 12)*  2,60 2,69 3,65 2,81 

Fler kompanier nära = ökad kvalitet (fråga 15)*  2,63 2,88 3,11 2,98 

Noll kompanier nära = sämre kvalitet (fråga 11)*  2,88 2,84 3,54 3,21 

Erfarenheter från andra höjer kvaliteten (fråga 10)*  3,66 3,75 4,25 3,72 

Ensemble motiveras av andra kompanier (fråga 14)*  3,22 2,91 3,56 3,16 

Ensemble ”hoppar” mellan kompanier (fråga 13)*  2,84 2,97 3,79 3,02 

Faktor 1 (DO). Utbyte personal och kunskap  -,44 -,27 ,45 -,12 

Tabell 22. Respondentens roll och faktor 1. 
*siffrorna är i förhållande till en 5-gradig Likert-skala 
 
För att arbeta vidare med hypotesen att gruppen ”KL ej SA” är de kompanier som är mest 
beroende av nätverk och kunskapsutbyte, så kan man undersöka om det finns geografiska 
skillnader inom gruppen.  
 
Tabell 23 visar att tolkningen blir något mer komplicerad om man tar hänsyn till geografiska 
förhållanden. Stockholm toppar fortfarande klart och tydligt i frekvens av ”hoppande” 
ensemblemedlemmar, men för flera av de övriga faktorerna tycks sifforna snarare vara lägre i 
Stockholm. Genom att lyfta bort alla institutioner ur materialet blir denna tendens ännu 
tydligare. För gruppen ”KL ej SA” får då fråga 10, 11, 12 och även 9 en markant regression 
med kommunstorlek, så att Stockholm ligger lägst och liten/mellanstor kommun ligger högst 
(i tabell 23 är dock institutionerna inkluderade). 
 
En möjlig tolkning är att kompanierna utanför Stockholm som tillhör gruppen i högre grad 
märker av vikten av lokala nätverk, för att det i större utsträckning är en bristvara. Svaren på 
frågan om festivaler som inspirationskälla tenderar att ge stöd åt en sådan tolkning. En annan 
möjlighet är att Stockholmskompanierna (och även institutioner på andra ställen) är mindre 
beroende av fysisk närhet till sina samarbetspartners, för att det är lättare att locka personal till 
Stockholm (eller till en etablerad och trygg arbetsplats som en lokal institution).  
 
Jag vill dock understryka att materialet är alltför litet för några långtgående slutsatser i denna 
riktning, endast 56 kompanier ingår i gruppen ”KL ej SA” och 15 av dem är institutioner. 
Analysen tenderar dock att stärka hypotesen att det är denna grupp som har störst utbyte av 
lokala nätverk, och också starkast känner av saknaden om nätverket är litet.  
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 KL ej SA Övriga 

 Sthlm krans 
n: 20 

Stor stad 
n: 13 

Mellan 
liten n: 23 

n: 122 

Rekrytering från andra (fråga 12)* 3,25 2,85 3,48 2,73 

Fler kompanier nära = ökad kvalitet (fråga 15)*  2,90 3,46 3,09 2,86 

Noll kompanier nära = sämre kvalitet (fråga 11)*  3,35 3,62 3,65 3,02 

Erfarenheter från andra höjer kvaliteten (fråga 10)*  3,95 4,38 4,43 3,71 

Ensemble motiveras av andra kompanier (fråga 14)*  3,79 3,54 3,39 3,11 

Ensemble ”hoppar” mellan kompanier (fråga 13)* 4,35 3,54 3,43 2,96 

Faktor 1 (DO). Utbyte personal och kunskap  ,56 ,40 ,39 -,24 

Öka föreställningsbesök om fler kompanier (fråga 9)* 2,90 3,62 4,17 3,59 

Inspiration från festivaler* 3,30 4,08 3,95 3,09 

I en större stad når man en större publik (fråga 1)* 3,53 4,08 3,70 3,72 

Det är svårt att rollbesätta på en mindre ort (fråga 5)* 3,05 3,54 3,61 3,23 

Tabell 23. Geografi och respondentens roll. 
*siffrorna är i förhållande till en 5-gradig Likert-skala 
 
Några ytterligare detaljer om gruppen ”KL ej SA” kan vara värda att lyfta fram:  
 

 Stockholmskompanierna i gruppen ligger väldigt högt i sitt intresse för skönlitteratur 
jämfört med alla övriga kompanier. I något mindre utsträckning gäller det även 
intresset för samhälle och politik. När denna grupp jämförs med övriga ger t-test 
p<0,022 resp p<0,029. 

 Stockholmskompanierna som inte ingår i gruppen tycks skilja sig markant från de som 
gör det. I denna grupp är ”hoppande” ensemblemedlemmar t.o.m. mer ovanligt än på 
andra håll i landet. Innerstadskompanierna i denna grupp tycks också dela samma 
svårigheter att få uppmärksamhet och bidrag till sin verksamhet som tidigare noterats 
för Stockholms kranskommuner. 

 Kompanierna i större städer tenderar att inspireras mer av film än övriga och är också 
betydligt mer turnébenägna, speciellt de som tillhör gruppen (t-test ger p<0,015 resp 
p<0,033). 

 ”KL ej SA” i mindre och mellanstora kommuner är signifikant mer inspirerade av 
scenkonst för barn och unga (t-test ger p<0,000), vilket antyder att dessa kompanier i 
stor utsträckning riktar sig till barn och ungdomar också i sin egen produktion. 

4.2.3 Hur ser intresset inom och mellan genrer ut? 

Intresset för den egna genren som inspirationskälla är tydligt i materialet. De 9 kompanier 
som sysslar med operaproduktion har t.ex. ett snitt på 4,22 i opera som inspirationskälla, att 
jämföra med 2,18 för övriga kompanier. På motsvarande vis har 42 revy eller spexsällskap ett 
snitt på 4,40 i revy eller spex som inspirationskälla, att jämföra med 2,02 för övriga. Dessa 
båda grupper korrelerar också starkt med faktor 7 resp. 8. 
 
Vad gäller intresset mellan genrer så är det markant lägre bland amatörkompanierna. 
Sambandet är signifikant både för faktor 5: Inspiration från omvärlden (MW ger p<0,002) och 
för faktor 6: Inspiration från teater och annan scenkonst (t-test ger p<0,000).  
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De kompanier som utmärker sig åt andra hållet, och alltså har ett större intresse för omvärlden 
och för annan scenkonst, är en ganska heterogen grupp. Institutioner har signifikant högre 
värden på 95% nivån och det har ”KL ej SA” också, men däremot inte fria grupper.  
 
Eftersom frågan rör genrer har jag kontrollerat varje enskild genre för sig och därigenom 
hittat en större grupp kompanier som tycks utmärka sig. I denna grupp ingår samtliga 
kompanier som sysslar med minst en av följande genrer: modern dans, mim, nycirkus, 
dockteater, totalteater, politisk scenkonst, feministisk scenkonst och experimentell scenkonst. 
Jag kallar gruppen för ”genreöverskridare” för att beteckna ett genreöverskridande intresse, 
snarare än ett uttalande om huruvida kompanierna i sitt eget uttryck håller sig inom sina 
respektive genrer.  

 
 Inst, fri och utb Amatörer 

 Genreöver-
skridare n: 57 

Övriga 
n: 44 

Genreöver-
skridare n: 10 

Revy 
n: 26 

Övriga 
n: 18 

Faktor 5: Insp omvärlden (DO) ,49 -,42 ,08 -,10 -1,09 

Faktor 6: Insp scenkonst (DO) ,48 -,08 ,43 -,72 -,78 

Faktor 7: Insp klassisk musik (DO) ,31 -,17 -,08 -,62 -,36 

Faktor 8: Insp revy musikal (DO) -,35 -,02 -,00 1,15 -,39 

Tabell 24. Genreöverskridande inspirationskällor. 
 
Som framgår av tabell 24 så tycks genretillhörighet vara viktigare än huruvida kompaniet är 
amatörer eller inte. En närmare undersökning av amatörkompanierna visar också att de 42 
kompanier som sysslar med spex eller revyer är betydligt mer inspirerade av omvärlden (som 
den definieras av faktor 5) än övriga. 
 
Det bör understrykas att alla siffror i tabellen är relativa till hur andra respondenter svarat. Om 
man tittar på gruppen ”amatörer: övriga” i tabell 24 kan man få intrycket att ”inspiration från 
omvärlden” skulle vara mindre viktig än vad klassisk musik eller revyer är. Så är det dock 
inte.  I snitt är tvärtom ”vardag” den näst viktigaste inspirationskällan (efter ”teater”) för 
denna grupp. 
 
Tabellen visar att gruppen genreöverskridare även tycks ha större intresse för klassisk musik 
och opera än vad andra har. Sambandet kvarstår (om än mindre starkt) även när kompanier 
som sysslar med opera utesluts ur analysen. Det står i kontrast till den negativa korrelation 
som föll ut vid faktoranalysen mellan faktor 5 och 6 å ena sidan och faktor 7 å den andra. 
Istället syns en negativ korrelation med faktor 8, om hur viktiga revyer (och till viss del 
musikaler) är som inspirationskälla.  
 
Vid en generell jämförelse mellan olika inspirationskällor tycks den egna genren vara den 
viktigaste. Teater, vardagsliv, politik, historiska händelser, scenkonst för barn och unga och 
experimentell scenkonst är också viktiga för de allra flesta kompanier. Kulturella 
inspirationskällor utanför scenkonstområdet har generellt sett mindre betydelse, men 
skönlitteratur, moderna musikstilar och film är dock inte oviktiga. Det finns alltså en del som 
tyder på att ”scenkonstnärer” kan ha större utbyte av varandra än av andra kulturutövare.  
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Detta tycks dock inte vara fallet mellan revysällskap och övriga genrer, där intresset verkar 
vara begränsat åt båda håll. Även intresset för opera som inspirationskälla är svalt bland de 
som inte själva producerar operor. Snittet ligger på 2,18 för dessa kompanier. Däremot är 
operakompanierna mer intresserade än genomsnittet av övriga scenkonstgenrer.  
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5. Diskussion 
I föregående kapitel identifierades en grupp kompanier som tycks ha störst utbyte av att ingå i 
ett nätverk av kunskaps- och personalutbyte. Denna grupp är överrepresenterad i Stockholm, 
har en hög andel professionella kompanier och sysslar i lägre utsträckning med ”folkliga” 
genrer som revy och folklustspel och i högre utsträckning med experimentell scenkonst. Inga 
av dessa faktorer är dock tillräckliga i sig för att särskilja gruppen från de som tycks ha 
mindre utbyte av andra. 
 
Istället är det respondenter som inte själva står på scen (som alltså varken är dansare, musiker 
eller skådespelare) som ger uttryck för ett större utbyte av andra kompanier. Vid en närmare 
undersökning preciserades gruppen till konstnärliga ledare som inte själva står på scen (KL ej 
SA). 

5.1 Vad döljer sig bakom variabeln ”KL ej SA”? 

Man kan verkligen fråga sig varför denna grupp fallit ut som så starkt korrelerad med ett 
intresse för samarbete. Handlar det om ett bias? Man kan tänka sig att respondenter som 
tydligt representerar och beslutar om hela kompaniets konstnärliga uttryck känner sig friare 
att svara på frågor om ”konstnärlig kvalitet”. Köping et al. (2008) visar att det kan finnas en 
ovilja att definiera och diskutera detta begrepp, vilket kan försvåra för respondenter att veta 
hur andra kompanimedlemmar tänker kring dessa frågor. Osäkra respondenter tenderar att 
placera sina svar närmare mitten av svarsskalan (Leung, 2011).  
 
En respondent ger uttryck för just denna typ av tankegångar i den öppna frågan i slutet av 
enkäten: 
 

Svårt att prata om kvalitet när det gäller konst. Förstår inte vad som menas med att 
kvaliteten skulle öka eller minska. Kvalitet enligt vem, er oss, publiken, vad är 
konstnärlig kvalitet? All form av kultur är såklart viktigt för oss som inspiration, 
privatpersoner, för att kunna föra ett samtal om kultur överhuvudtaget. Jag tycker 
inte att det går att gradera på det sättet.  

 
Köping et al. pekar på en utveckling där en ”objektiv” smak premieras framför subjektivitet 
och personligt engagemang. Föreställningar och verk mäts allt mer med parametrar som 
publikens ålder, etnicitet, total publiktillströmning och allmän budgetuppfyllelse. Kanske 
finns en rädsla bland kulturarbetare att om man fyller ”konstnärlig kvalitet” med ett bestämt 
innehåll så kommer detta sedan att omvandlas i ytterligare mått som begränsar spelrummet 
för subjektivitet och känsla ännu mer.  
 
Gislén (2000) visar på de fria gruppernas utsatta ekonomiska situation där pjäsval, val av 
skådespelare, antal skådespelare, repetitionstider, spelperiodens längd, teknisk utrustning och 
reklaminsatser alla begränsas och dikteras av bristande resurser. Allt detta är naturligtvis 
fundamentala aspekter som begränsar den konstnärliga kvaliteten. I det perspektivet kan 
frågorna i enkäten tyckas fokusera på mindre centrala aspekter. Det vore därför inte orimligt 
att anta att gruppen ”KL ej SA” sammanfaller med en annan bakomliggande variabel, 
nämligen kompanier med något bättre ekonomi. 
 
Gislén påpekar att de allra flesta fria grupper endast har råd med en (eller max två) avlönade 
administratörer. Det betyder att ensemblen oftast delar på dessa uppgifter och sysslar med 
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många saker samtidigt. De kompanier som har råd att ha en konstnärlig ledare som inte 
samtidigt ingår i ensemblen kan ha bättre ekonomiska möjligheter att slå vakt om och 
utveckla den konstnärliga kvaliteten och kan därför se större nytta med att befinna sig nära 
andra. Det kan också vara så att nätverkande tar tid för att kunna bli effektivt. ”KL ej SA” bör 
ha bättre förutsättningar att ägna sig åt dessa aktiviteter än konstnärliga ledare som också är 
scenaktörer.  
 
Johannisson (2006) visar att vikten av alliansbyggen och nätverk betonas allt mer i svensk 
kulturpolitik. Denna studie tycks visa att dessa aktiviteter främjas om kompanierna får 
ekonomi nog att lägga tid på dem. När alla kompanimedlemmar ingår i ensemblen så sjunker 
också värdet av närhet till ett potentiellt lokalt nätverk – möjligen för att kompaniet inte har 
tillräcklig tid att utnyttja potentialen. Grabher (2002) argumenterar för en liknande tankegång, 
när han påpekar att en utpräglad projektstruktur i en bransch gör det svårt att slå vakt om och 
skapa konstans för ett varumärke. För att skapa linje och utveckling för en viss verksamhet så 
krävs en övergripande struktur vars fokus inte hoppar från projekt till projekt. 
 
Att det är just konstnärlig ledning och inte annan administrativ personal som tycks se störst 
nytta med nätverk kan handla om bias. Men samtidigt vore det intressant med studier som 
följer upp detta spår. I analogi med Crossick och Kaszynskas (2014) tanke om att konstens 
inneboende kvaliteter föder dess eventuella instrumentella värde så kan man tänka sig att 
allianser och ekonomiska samarbeten med ett kompani föds ur det personliga och subjektiva 
engagemanget för kompaniets unika röst. Alla allianser skulle då byggas bäst och starkast 
med en ambassadör för denna röst – en konstnärlig ledare. 
 
Svårigheten att tolka vad som döljer sig bakom variabeln ”KL ej SA” gör att det är svårt att 
dra några långtgående slutsatser utifrån studiens resultat. Det går dock att konstatera att andra 
variabler inte tycks vara avgörande för nyttan med att nätverka. Amatörer, utbildningar och 
professionella runt om i landet fungerar alltså på liknande sätt i detta avseende. Kompanier av 
alla kategorier som har möjlighet att ha en konstnärlig ledare som enbart sysslar med att vårda 
och utveckla kompaniets konstnärliga kvalitet tycks dock ha bättre möjligheter att utnyttja 
fördelarna med geografisk närhet. 

5.2 Klustret i Stockholm 

På frågan om ”hoppande” ensemblemedlemmar har gruppen ”KL ej SA” i Stockholms 
kommun ett snitt på 4,56, medan övriga kompanier i Stockholm snittar på 2,75. Den senare 
gruppen har också lägst snitt av alla på frågan om hur viktiga erfarenheter från arbete i andra 
kompanier är och uttrycker samtidigt ett mycket starkare intresse för fler lokala kompanier 
och nyetableringar än vad ”KL ej SA” gör. Det antyder att trots att majoriteten kompanier i 
Stockholm tycks ingå i ett livaktigt och tillfredsställande stort nätverk av samarbete, så finns 
det även kompanier som – trots intresse för samarbete – hamnar utanför.  
 
Ett närmare studium av kompanierna i Stockholms kranskommuner visar att de upplever sig 
ha stora svårigheter att få offentlig finansiering och även att nå ut till publiken. Kompanierna 
inne själva Stockholms kommun som inte tillhör gruppen ”KL ej SA” svarar på liknande sätt.  
 
Detta resonemang komplicerar bilden av hur ett lokalt kluster påverkar de olika enskilda 
kompanierna på platsen. Porter (1998) beskriver hur en positiv klusterbildning i en nisch 
”spiller över” på angränsande områden och skapar en positiv spiral av innovationer och 
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tillväxt. Denna studie tycks istället visa att även när positiv kunskapsdelning föreligger på en 
plats så betyder det inte med nödvändighet att alla får del av denna.  
 
Studien antyder också, något paradoxalt, att närhet tycks vara mindre viktigt för de 
nätverkande kompanierna i Stockholm. På frågor som specificerar att samarbetet sker på lokal 
nivå så ligger dessa kompanier förvånande lågt. En möjlighet är att det är lättare för 
Stockholmsbaserade kompanier att skapa sig ett kontaktnät över stora avstånd, just för att de 
befinner sig i ett starkt lokalt kluster. Chapain och Comunian (2010) påpekar att det kan vara 
svårt för verksamheter som inte befinner sig i ett stort, viktigt och välkänt kluster att skapa 
trovärdighet för sin egen kvalitet. En möjlig strategi kan då vara att öka sin trovärdighet 
genom att etablera samarbeten med verksamheter inne i klustret. 
 
Resultatet kan vara att de Stockholmskompanier som ingår i en större gemenskap kan välja 
och vraka bland möjliga samarbetspartners både nära och på längre avstånd. Då kan de lokala 
samarbetena bli mer selektiva och några verksamheter riskerar att väljas bort och isoleras. 
Eftersom enkäten inte specifikt går in på dessa frågor kan det vara lätt att övertolka samband, 
men det tycks dock som att närhet är en viktigare faktor för samarbete på andra håll i Sverige 
än just i Stockholm. Ett exempel är att lokal rekrytering tycks vara viktigare för kompanier i 
mindre och mellanstora kommuner. Det skulle alltså kunna vara intressant att undersöka om 
samarbeten över genregränser och mellan professionella, utbildningar och amatörer är 
vanligare på mindre orter och ovanligare i Stockholm.  
 
I Stockholm tycks det hur som helst finnas ett starkt lokalt nätverk som går mot en utpräglad 
stil, där text och budskap skulle kunna vara centrala (skönlitteratur och politik/samhällsfrågor 
är betydligt viktigare för denna grupp än övriga kompanier). Det behöver dock inte alls 
betyda att kompanierna i nätverket är stängda eller går mot ”lock in”. Tvärt om blir intrycket 
att nätverket har många kopplingar utanför det lokala sammanhanget. Samtidigt tycks det 
även finnas kompanier i Stockholm som av en eller annan anledning befinner sig utanför 
nätverket och inte delar denna stil. Dessa tycks ha mycket svårare än övriga verksamheter att 
få del av bidrag och nå ut till sin publik. Det tyder på att klustret i Stockholm har gett upphov 
till trängseleffekter, men att kompanierna i klustret skapat gemensamma kanaler till publik 
och bidragsgivare som minskar dessa effekters negativa inflytande. Det är då ett exempel på 
marshallian externalities som ger fördelar exklusivt till de verksamheter som ingår i klustret. 
 
Det intressanta med denna studie är dock att dessa externaliteter inte tycks vara tillgängliga på 
samma sätt för alla kompanier som finns på platsen. Trängseleffekterna blir tydligt kännbara 
för dem som inte ”tillhör” nätverket. ”Scenkonst” är därmed inte en bra avgränsning för att 
identifiera ett lokalt kluster, eftersom begreppet inkluderar verksamheter såväl innanför som 
utanför klustergemenskapen. 
 
Flera kompanier uppger också att de även sysslar med verksamhet som inte faller inom 
definitionen för scenkonst. Andra uppger att nära samarbeten med exempelvis professionella 
musiker är viktiga för kvaliteten på deras produktioner. Det indikerar att scenkonst både är en 
för liten och för stor kategori för att beskriva de verksamheter som starkast nätverkar 
tillsammans inom ett kluster. 
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5.3 Barriärer för samarbete 

En möjlig barriär för samarbete kan handla om professionalitetsgrad. Edelman och Šorli 
(2015) påpekar att amatörsfärens och den professionella scenkonstens kunskap om och 
intresse för varandra är ytterst begränsat. En respondent har kommenterat tendensen till 
uppdelning: 
 

Det är för stor uppdelning mellan amatör och proffs. Olycklig kvalitetsstämpel. Även 
bidragsmässigt som söndrar och splittrar. Alla aktörer borde enas för teater och 
scenkonst. 

 
Det bör dock påpekas att 18% av kompanierna i gruppen ”KL ej SA” är amatörsällskap, 
medan 34% av kompanierna som inte tillhör gruppen är fria grupper. Svaren på 
undersökningens andra del, om viktiga inspirationskällor, antyder att genretillhörighet kan 
vara en nog så viktig faktor för hur intressant ett kompani är som samarbetspartner. Alla 
kompanier uppger att andra föreställningar inom den egna genren är en viktig eller mycket 
viktig inspirationskälla. Detsamma gäller allmänna inspirationskällor som vardagsliv, 
samhällsfrågor eller historiska händelser. Även relativt brett definierade genrer som ”teater” 
eller ”scenkonst för barn och unga” är viktiga för de flesta. 
 
Däremot tycks inspiration från mer smalt definierade genrer vara mindre viktig. Detta gäller i 
särskilt hög utsträckning intresset för revyer eller opera, bland de kompanier som inte själva 
sysslar med dessa genrer. Det bristande intresset tycks vara ömsesidigt, då revysällskap, men 
även andra mer ”folkliga” och nöjesbetonade genrer, värderar inspiration från andra 
scenkonstgenrer lågt. 
 
Att andra scenkonstgenrer inte är så viktiga inspirationskällor behöver dock inte 
nödvändigtvis betyda att kompanier som sysslar med dem inte passar som samarbetspartners 
eller del i ett gemensamt nätverk. Även på detta område kunde det vara intressant med 
uppföljande studier som undersöker hur vanligt det är med samarbeten mellan verksamheter 
som skiljer sig åt i budskap, genre, stil och tilltal. Mommaas (2004) studie över kulturella 
kluster i Nederländerna antyder dock att en uppdelning mellan nöjesinriktad och 
”konstnärligt” profilerad kultur kan vara vanlig. Även det ”teaterkluster” som Scott (2006) 
hänvisar till i London är snarast uppdelat i två distinkta delar – West End med sina 
kommersiella musikalproduktioner och ”off-West End” eller ”Fringe Theatre” med sin 
socialrealism eller ”In-Yer-Face Theatre” (Sierz, 2003).  
 
Att samarbeten med just närliggande verksamheter kan vara viktiga märks också i två 
avslutande kommentarer. Respondenterna pekar på rollen som amatörteaterförbund och 
studentorganisationer (för studentspex) kan spela – dels resursmässigt genom tillgång till 
lokaler och teknik, men dels också som medelpunkt i ett nätverk av liknande verksamheter. 
 
Sammantaget tycks det som att stora geografiska avstånd inom scenkonst kan vara ett mindre 
problem för samarbete än stora genremässiga avstånd. Eventuellt ser det dock lite annorlunda 
ut utanför de allra största svenska städerna.  
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5.4 Tillgänglighet vs konstnärlig kvalitet? 

I enlighet med klusterteorin tycks det alltså som att scenkonstverksamheter har stort utbyte av 
nätverksbaserade samarbeten, där geografisk närhet kan vara en viktig faktor. Nätverket blir 
en väg för utbyte av kunskap, erfarenheter och personal och kan även skapa effektiva kanaler 
för enskilda kompanier att nå ut med sin verksamhet till publik och finansiärer. Det finns dock 
mycket som tyder på att ett och samma nätverk inte är brukbart för all typ av scenkonst som 
finns på platsen. Man kan tänka sig att det då skapas flera parallella nätverk, vilket 
exempelvis kan ha skett i London. 
 
Scenkonst är dock relativt beroende av att vara nära sin tilltänkta publik, vilket innebär att det 
lokala utbudet kan bli väldigt stort i förhållande till efterfrågan när nätverket växer. En 
respondent påpekar dessutom att ”kultur är dyrt att skapa och ännu dyrare att utföra, då det är 
svårt att få ekonomin att gå ihop med stora kostnader för scen och teknik”. Oftast krävs 
offentliga investeringar för att verksamheten ska kunna fortgå, vilket gör att stora lokala 
nätverk snabbt kan bli väldigt kostsamma. 
 
Denna studie antyder att nätverket i Stockholm är så pass dominerande att kompanier utanför 
nätverket har svårt att göra sina röster hörda. Vid sammanställningen av rampopulationen och 
även vid analysen av enkätsvaren märktes en markant lägre andel amatörkompanier och 
”folkliga” genrer i Stockholm, framförallt i innerstaden. Ett av få identifierade revysällskap i 
Stockholm beskriver i en kommentar hur ett nytt hyresavtal inneburit dödsstöten för 
verksamheten. Visserligen kan höga hyresnivåer tyckas vara ofrånkomliga i storstäder och ha 
mycket lite att göra med hur många andra kompanier som finns på platsen. Men om det fanns 
ett tillräckligt stort offentligt intresse att slå vakt om verksamheten så kunde dessa problem 
kanske överkommas med hyresbidrag eller ökade anslag. 
 
Studien identifierar därmed en möjlig motsättning: om en plats blir hem åt ett starkt 
scenkonstkluster med positivt kunskapsutbyte så kan man vänta sig intressant, nyskapande 
och högkvalitativ kultur. Enligt flera studier kan ett sådant kluster ge en skjuts åt lokalt 
företagande och även fungera som en magnet för turism såväl som för andra konstnärer och 
innovatörer (Crossick & Kaszynska, 2014, samt CEBR, 2013 ger båda exempel på sådana 
studier). Samtidigt tycks det finnas en risk för att klustret ”tränger ut” amatoriell scenkonst, 
vilket enligt andra studier kan vara viktigt för personlig utveckling, hälsa och social 
samhörighet (Crossick & Kaszynska, 2014, samt även Kay, 2000). 
 
Så medan denna studie pekar på att alla typer av kompanier tycks ha liknande nytta av närhet 
och nätverkande, så betyder det inte att alla kompanier är lika värdefulla för varandra i ett och 
samma nätverk. Ur ett tillgänglighetsperspektiv kan det tyckas vara önskvärt med en 
blandning, så att alla medborgare kan ta del av ”folkliga” så väl som ”högkulturella” genrer 
och även själva medverka i amatörproduktioner. Samtidigt tycks detta vara svårt att uppnå, 
eftersom en rad mekanismer favoriserar specialisering av en plats till en viss stil. 
 
Det tycks också vara så att fria grupper från Stockholm turnerar i betydligt mindre 
utsträckning än fria grupper på andra håll i landet, speciellt i jämförelse med andra stora 
städer. Om kompanierna i Stockholm faktiskt utvecklat en särskild stil och höjt varandras 
konstnärliga kvalitet så kunde man ur ett tillgänglighetsperspektiv tycka att det vore värdefullt 
att föra ut denna till publiken runt om i landet. 
 
Johannisson (2006) visar att de kulturpolitiska målen betonar både konstnärlig kvalitet och 
tillgänglighet. Finns det en motsättning? Hur kan denna i så fall bäst hanteras? 
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Detta är frågor som ligger bortom denna studie att kunna besvara. Många klusterforskare 
poängterar att klusterbildning är stigberoende och varnar för att försöka klistra ihop ett lokalt 
kulturliv baserat på allmänna teorier och paketlösningar (se t.ex. Chapain & Comunian, 2010 
samt Breschi & Malerba, 2001). Därför kan jag inte heller säga att det vore önskvärt att styra 
om offentliga resurser från det kluster som (eventuellt) identifierats i Stockholm och till 
amatörsällskap/nöjesinriktad scenkonst. Resultatet skulle kunna bli att klustrets effektivitet 
bryts och man får dyrare scenkonst av lägre kvalitet som har svårare att nå ut. 
 
Risken är också stor att man baserar lokala satsningar på en instrumentell tanke om vad 
kulturen ska kunna åstadkomma, och bortser från en ”konstnärlig” logik där fokus ligger i att 
finna den gestaltning som bäst kommunicerar det som intresserar och engagerar konstnären på 
ett subjektivt plan. Kultur utgår från retorik mer än logik enligt Belfiore och Bennet (2010). 
Vem som säger något och hur det sägs är av fundamental vikt för vad som når fram. Ur det 
perspektivet får det ses som huvudlöst att tro att man kan tvinga fram samarbeten mellan 
kulturformer som saknar intresse för varandra. 
 
Samtidigt betonar flera forskare den kreativa kraften i att konfronteras med andra världar och 
tänkesätt. Kanter (1988) visar t.ex. att forskning och utveckling inom företagsvärlden 
stimuleras genom att forma team från olika avdelningar med olika kompetenser och 
ingångsvinklar. Ferriani et al. (2005) framhåller att processen underlättas av att det finns en 
samsyn i vart man är på väg och vilket arbetssätt man trivs med. Båda påpekar dock att när 
samarbeten pågått under en längre tid så riskerar utfallet att bli mindre innovativt och istället 
hemfalla åt rutin och invanda mönster. Grabher (2002) menar att dessa mönster och 
väletablerade samarbeten kan vara svåra att bryta för den enskilda. Han hävdar därför att 
större institutioner kan ha en viktig roll att spela, då de genom sina större kontaktnät kan 
sammanföra verksamheter som endast har ytlig kännedom om varandra. Han kallar detta 
”learning by switching”. 
 
Att ”kontaktförmedlare” kan spela en viktig roll för att skapa lokala samarbeten märks i 
enkätsvaren genom de två kompanier som kommenterat studentorganisationer resp. 
amatörteaterförbund. Samtidigt påpekar en annan respondent att ”institutionsvurmen … 
skapar våt filt över det fria teaterlivet”. Även Gislén (2000) ser tecken på att de större och 
ekonomiskt sätt starkare regionala institutionsteatrarna kan skapa problem för det fria 
teaterlivet, då de kan erbjuda lägre priser än vad fria grupper mäktar med. Exemplen från 
amatörsfären visar också att kontaktförmedling inte nödvändigtvis sker bäst genom 
horisontella nätverk mellan (konkurrerande) kompanier, utan kan medieras av andra sorters 
organisationer, och därmed bli mer vertikala till sin struktur.  
 
Ett sådant exempel skulle kunna vara festivaler på scenkonstområdet. Gruppen ”KL ej SA” 
utanför Stockholm pekar ut festivaler som väldigt viktiga inspirationskällor. Luonila och 
Johansson (2016) jämför de nätverk som Nationaloperan i Finland bygger upp och använder 
sig av med de som Pori Jazz Festival ger upphov till. De menar att operans kontakter är 
horisontella, lösa och bygger på ett mer kortsiktigt tänkande. Längre och starkare samarbeten 
ses som ett hot mot operans egen inre struktur. Pori Jazz Festival, som inte i sig konkurrerar 
med sina samarbetspartners, kan bygga starkare kontaktnät med en mer vertikal struktur. 
Festivalen fungerar då som stimulator för innovationer och som kontaktförmedling. Festivaler 
har också möjlighet att utforska ett visst sceniskt uttryck från många olika ingångsvinklar och 
kan därför väcka intresse både inom och utom genren som sådan.   
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6. Slutsatser 
Kluster innebär, per definition, en stark geografisk koncentrering av en viss nisch. Närheten 
kan ge upphov till en rad fördelar, som exempelvis hög konstnärlig kvalitet, en gemensam 
stil, effektiva kommunikationskanaler, lokala pooler av specialiserad personal och tekniska 
resurser och ett kommersiellt gångbart gott rykte.  
 
Studien visar att aktiva scenkonstkompanier i Stockholm tycks ingå i ett kluster som 
producerar denna typ av fördelar. En mindre grupp av Stockholmskompanierna särskiljer sig 
allra tydligast från övriga, nämligen de som har en konstnärlig ledare som inte samtidigt ingår 
i ensemblen. Denna grupp kompanier återfinns även på andra platser i landet, och tycks vara 
särskilt benägen att dra nytta av (lokala) nätverk. Studien visar dock att kompanier i 
Stockholmsområdet som inte tillhör denna grupp tycks befinna sig utanför det lokala klustret. 
Det verkar också vara så att samarbeten med verksamheter från andra kulturella sektorer kan 
vara väl så viktiga som samarbeten med andra kompanier. Det innebär att scenkonst kan bilda 
kluster, men att begreppet ”scenkonst” inte beskriver klustret på ett bra sätt, eftersom alla 
verksamheter som ingår i det begreppet inte tycks dela klustrets fördelar. Däremot tycks 
annan scenkonstverksamhet känna av dess nackdelar. 
 
Studien visar därmed att kluster inom scenkonstområdet innebär ekonomiska fördelar för de 
som ingår i klustret, men dessa tycks inte ”spilla över” på angränsande områden, så som 
exempelvis Porter (1998) beskriver. Det kan ha att göra med att scenkonst inte är en ”viktlös” 
produkt, utan produktion och konsumtion är båda knutna till en viss plats. Intresset hos 
publiken att lägga tid och pengar på just denna fritidsaktivitet kan därför gå mot mättnad när 
antalet lokala kompanier ökar, vilket innebär att möjligheten att nå ut ganska snabbt kan 
begränsas. Scenkonst är också dyrt och tar offentliga resurser i anspråk och kräver dessutom i 
allmänhet speciella lokaler som inte finns i obegränsad mängd. 
 
Holden (2015) utgår från ett perspektiv där kulturen bildar ett ekosystem. I systemet är 
kontakterna tätast mellan närliggande uttryck, men alla ”arter” behövs. Ju större artrikedom, 
desto mer komplexa kulturuttryck kommer att kunna skapas. Denna studie tyder dock på att 
geografisk närhet mellan ”arterna” inte automatiskt ger upphov till sådana effekter. Tvärtom 
tycks kontakterna med närliggande uttryck bli fler och starkare på bekostnad av 
genreöverskridande kontakter när antalet lokala kompanier ökar. Minst kontakt tycks finnas 
mellan å ena sidan revyer och andra ”folkliga” eller ”nöjesbetonade” genrer och å andra sidan 
mer ”konstnärliga” uttryck (för att låna Mommaas terminologi).  

6.1 Förslag på framtida forskningsområden 

I de kulturpolitiska målen betonas vikten av konstnärlig kvalitet, tillgänglighet och kulturen 
som en resurs i regionernas ekonomisk-politiska alliansbyggen. Klusterforskning visar att den 
konstnärliga kvaliteten kan vinna på geografisk närhet. Samtidigt visar denna studie att det 
kan leda till ett lokalt överflöd på vissa uttryck, medan andra får svårt att hitta finansiering 
och publik. Det innebär att konstnärlig kvalitet skulle kunna stå i motsatsförhållande till 
tillgänglighet. För att forma välinformerade beslut om anslagsfördelning och andra satsningar 
kan det därför vara värdefullt att fördjupa kunskapen på detta område. 
 
Konstnärlig kvalitet tycks vinna på lokal likriktning, samtidigt som tillgängligheten kan 
behöva säkras. Mycket finns att vinna på att låta kluster och närhet få vara viktigt, även om 
det betyder att allt inte får plats på samma ställe.  
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Klusterforskning på angränsande områden såsom mediasektorn pekar på att kreativa 
industrier har en ”missing middle”(Pratt & Hutton, 2012), d.v.s. företagen är antingen väldigt 
stora eller väldigt små. Stora institutioner har pekats ut som viktiga noder som samlar och 
stimulerar kreativiteten hos de mindre aktörerna. Denna studie har inte fördjupat sig i detta 
område, men det skulle kunna vara en viktig anledning till utbyggnaden av regionala 
institutionsteatrar. Både Gislén (2000) och en av respondenterna i enkätundersökningen tycks 
dock indikera att institutioner inom just scenkonst snarare kan bli en ”våt filt” som kväver de 
mindre aktörerna. 
 
Luonila och Johansson (2016) identifierar statliga institutioner som grundare av en horisontell 
nätverksstruktur, vilket kan ge upphov till lösare och mer kortsiktiga samarbeten, där alla 
främst skyddar sina egna intressen. Festivaler kan då vara en bättre väg att gå för att stimulera 
kreativa samarbeten och ”learning by switching”, eftersom enskilda kompanier kan få upp 
ögonen för andra typer av verksamheter. Detta område anser jag väl värt att följa upp i 
framtida studier, eftersom festivaler också skulle kunna erbjuda en väg att säkra tillgänglighet 
och samtidigt stimulera konstnärlig kvalitet. 
 
Denna studie antyder också att lokala nätverk byggs upp och utnyttjas bättre av kompanier 
som har en konstnärlig ledare som inte samtidigt ingår i ensemblen. Studien har dock 
allvarliga validitetsbrister vilket gör att slutsatsen mycket väl kan vara förhastad, och bör 
därför följas upp. Om det stämmer kan det dock vara värdefull kunskap för hur lokala kluster 
kan skapas och stärkas. Det ger också en indikation på att kompaniernas konstnärliga 
identitet, i all sin subjektiva och svårdefinierade natur, kan vara den bästa grunden för 
alliansbyggen av olika slag.  
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Bilaga 1: Enkäten  

Scenkonst och geografi 

 
 
1. Vår organisation är: 

En institutionsteater 

En fri grupp 

Ett amatörsällskap 

En skola eller kursverksamhet 
 
 
2. Vår organisation har sitt säte i:  

Stockholm 

En kommun i Stockholms län 

En större stad (över 90.000 inv) 

En mellanstor kommun (30.000-90.000 inv.) 

En mindre kommun (mindre än 30.000 inv.) 
 
 

3. Vår organisation sysslar med (flera alternativ möjliga) 

revy  totalteater 

spex  mim 

folklustspel  dockteater 

krönikespel/historisk teater  nycirkus 

stadsvandringar  gyckleri/clowner 

teater  akrobatik 

musikal  drama 

musikteater  politisk scenkonst 

opera  feministisk scenkonst 

operett  experimentell scenkonst 

modern dans  komedi 

balett  performance 
 

Annat:  
 
 
 
 

I 
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4. Våra föreställningar riktar sig till (flera alternativ möjliga): 

förskolebarn (0-6 år) 

Barn (6-12 år) 

Ungdomar (12-20 år) 

Vuxna (16+ år) 

Alla åldrar 
 
 

5. Jag som svarar på enkäten är (flera alternativ möjliga): 

Konstnärlig ledare 

Skådespelare, dansare och/eller musiker 

Producent och/eller ekonomiansvarig 

Pedagog och/eller kursansvarig 
 

Annat:  
 
 

6. Nu följer sju påståenden om förutsättningarna för att skapa scenkonst på 
olika platser. Ange i hur hög grad du instämmer. 

  
instämmer 

helt 
instämmer 

delvis 
varken ja 
eller nej 

instämmer 
inte 

instämmer 
inte alls 

Fråga 1. I en större stad når man en större 
publik      

Fråga 2. Det är svårare att få uppmärksamhet 
för en produktion i en större stad      

Fråga 3. Det är lättare för personer som vill 
leva på scenkonst att klara det i Stockholm           

Fråga 4. Det är svårare att få offentliga 
bidrag för scenkonstverksamhet i en större 
stad      

Fråga 5. Det är svårt att få den rollbesättning 
vi skulle önska på en mindre ort      

Fråga 6. På en mindre ort är blandningen av 
olika inspirationskällor större      

Fråga 7. Produktionskostnaderna är högre i 
en större stad (t.ex. för lokaler och utrustning)      

 
 
 
 
 
 

II 
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7. Nu följer åtta påståenden som handlar om närhet till andra verksamheter, 
"kompanier", som sysslar med att skapa scenkonst. Ange i hur hög grad du 
håller med, där 5 är i mycket hög grad och 1 är inte alls. 

  5 4 3 2 1 

Fråga 8. Det är viktigt för kvaliteten på vårt arbete att kunna ta del av 
annan scenkonst live      

Fråga 9. Vi skulle gå oftare på andras föreställningar ifall det fanns fler i 
vår närhet      

Fråga 10. Personliga erfarenheter från arbete i andra kompanier är viktiga 
för kvaliteten i våra produktioner      

Fråga 11. Utan andra kompanier i vår närhet så skulle kvaliteten på våra 
produktioner försämras      

Fråga 12. Andra kompanier utgör en viktig rekryteringsbas för oss      
Fråga 13. Många personer som arbetar i våra uppsättningar "hoppar" 
mellan uppdrag i olika kompanier      

Fråga 14. Personer i vår ensemble motiveras av att det kan finnas 
representanter för andra kompanier i publiken      

Fråga 15. Med fler andra kompanier i vår närhet så skulle våra 
produktioner öka i kvalitet      

 
 
8. Nu följer fem påståenden om ekonomins påverkan på er verksamhet. 

  
mycket 

ofta ofta ibland sällan aldrig 

Fråga 16. Om våra lokalkostnader var lägre så skulle vi ge fler 
föreställningar      

Fråga 17. Vi skulle vilja turnera mer än vad vår ekonomi tillåter      

Fråga 17a* Vi turnerar      
Fråga 18. De lokaler vi använder används också av andra 
organisationer      

Fråga 19. Vi samarbetar med andra kompanier för att sänka våra 
kostnader (t.ex. genom att dela lokaler, utrustning, personal)      

*Denna fråga tillkom i ett senare skede av undersökningen och har därför färre antal svarande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
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9. I vårt konstnärliga arbete är viktiga inspirationskällor: 

  
väldigt 
viktig viktig 

inte 
oviktig 

mindre 
viktig oviktig 

revyer och/eller spex 
     

opera      

samhällsfrågor och/eller politik      

musikal och/eller operett      

dans      

skönlitteratur      

film      

vardagsliv      

cirkus, akrobatik och/eller gyckleri           

klassisk musik      

moderna musikstilar      

historiska händelser      

bildkonst      

scenkonst för barn eller ungdom      

festivaler inom scenkonstområdet      

teater      

experimentell och/eller nyskapande scenkonst      
 
 
10. Plats för synpunkter eller kommentarer: 

 

 

IV 


