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Inledning

När jag 2001 fick möjlighet att genom ett konstnärligt utvecklingsprojekt på Dramatiska 
institutet se närmare på frågan vem ska vara högsta chef på en scenkonstorganisation 
var jag fast i ett tänkande som utgick från att högsta chefen är antingen en konstnär eller 
en administratör. Det var då den viktigaste diskussionen för mig. 

Efter ett tags arbete utifrån frågeställningen valde jag att vända på begreppen, att 
svara på min egen fråga. Vad jag kom fram till var att den som ska leda en scenkonstor-
ganisation är den som är bäst lämpad. Inte utifrån yrkestillhörighet utan utifrån kompe-
tens att driva en organisation efter de visioner som organisationen har. 

Utgångspunkten i mitt arbete förändrades till att undersöka några av de faktorer t.ex. 
en styrelse eller rekryteringsgrupp behöver ta hänsyn till när en ny chef ska tillsättas. 
Vilket ansvar har en chef för visioner, organisation och planering i en verksamhet? Hur 
kan en vision, en organisation beskrivas och finns det andra sätt än att vara en ensam 
chef? Kan chefer med olika kompetenser dra nytta av varandra? 

Diskussionen om vem som ska vara högsta chefen på en scenkonstorganisation och 
vad denna person ska ha för kompetens kommer alltid att föras och det kommer alltid att 
finnas olika åsikter. Den här texten är inte ett heltäckande arbete där alla aspekter inom 
området belyses. Det är en text som är ett resultat av mina tankar, mitt sätt att försöka 
hitta vägar till att samtala om vem som ska vara högsta chefen. Eller ska det vara två?

Frågeställningar

I den här texten tar jag upp:

Vad har högsta chefen ansvar för?
• Inom vilka kompetensområden ska högsta chefen på en scenkonstorganisation verka? 

När en ny högsta chef ska anställas, vad finns det då för olika kompetensområden att 
ta ställning till?  Vilka områden ansvarar chefen för?

• Hur kan man beskriva, kommunicera om, scenkonstorganisationens visioner, mål, 
organisation, planering och ekonomi? Den värld som högste chefen leder och ansva-
rar för utvecklingen av. Det behövs ett gemensamt språk. 

Kan högsta chefen dela sitt chef- och ledarskap?
• Finns det något annat sätt att vara chef på än det traditionella, en på toppen. Delat 

chef- och ledarskap? Delat ansvar mellan konst och ekonomi?
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Bakgrund: Vem ska vara högsta chefen?

Jag klev in genom scenporten på teatern i Norrköping 1977, som statist. Med en gång 
fick jag vara med i samtalen om teaterns utveckling. Vi diskuterade, jag lyssnade nog 
mest, hur teatern och institutionen skulle förändras. Ett av ämnena var om det var ”bäst” 
för scenkonstinstitutionen att ha en konstnär eller en administratör som högste chef. 
På den här tiden blev alltid svaret: en konstnär. Då var också teater ett betydligt vidare 
begrepp som omfattade stora delar av det vi idag kallar scenkonst. 

Med konstnär avsåg nog branschen de yrkesfunktioner som fanns angivna i kategori 
2b, konstnärlig personal, i riksavtalet mellan Teatrarnas Riksförbund (som nu heter 
Svensk Scenkonst) och Teaterförbundet. I praktiken avsågs framförallt regissörer men 
även i viss mån skådespelare och dramaturger. Regissören är ju arbetsledare och därför 
mer lämpad som teaterchef har man nog tänkt. Valet av chef har också varit kopplat till 
chefens konstnärliga profil. 

Med administratörer menade branschen nog alla andra, med eller utan teatererfaren-
het. I stort var alla högsta chefer på teatern konstnärer enligt ovanstående definition. 

Vändningen kom när teatrarnas ekonomi inte stämde överens med den verksamhet 
som teatern bedrev. Politikerna i styrelserna visade stort tålamod och flathet. Styrelserna 
ordnade länge extra resurser för att täcka teaterns underskott. 

När Göteborgs Stadsteater 1996/97 tillsatte en konsult för att omforma verksamheten 
gav en styrelse för en av de första gångerna full legitimitet åt att en administratör skulle 
kunna leda teaterverksamheten. Mätbara ekonomiska mål måste verkligen stämma över-
ens med de konstnärliga visionerna. 

Under 90-talet har fler scenkonstinstitutioner fått administratörer med scenkonsterfa-
renhet som högsta chefer. Operainstitutionerna var först för att därefter följas av större 
institutionsteatrar. De administratörer som tagit över som högsta chefer har inte varit 
okunniga om teatern. De flesta har haft en lång erfarenhet av administrativt arbete i 
chefsposition inom teaterområdet. 

 Ett par operainstitutioner har valt en annan sorts administratörer som högsta chef. 
Chefer med mindre erfarenhet av scenkonst men med stor kunskap och kompetens om 
att organisera och leda – professionella chefer och ledare. Men med mindre erfarenhet 
av arbetet på scenen. GöteborgsOperan är ett exempel där högsta chefen företräder 
denna nya typ av administratör. Med stor framgång som jag utifrån mitt utanförperspek-
tiv bedömer det. Det ska bli spännande att se vad som kommer att hända när nu Kung-
liga Operan och Malmöoperan letar ny vd. 

Under de senaste åren har trenden vänt ännu en gång, nu är det åter personer med 
bakgrund som regissör och skådespelare som anställs som högsta chefer på de mindre 
och medelstora scenkonstorganisationerna. I Västernorrland har landstinget och Sunds-
valls kommun bildat Scenkonstbolaget där film, teater, dans och musik samlas i en 
organisation som leds av en vd. 
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Det är svårt att just nu peka på en speciell trend för framidens chefstillsättningar 
inom svensk scenkonst. Stora teaterinstitutioner får konstnärer som vd. Konstnärer med 
stor administrativ vana. På operahusen ser det ut som den professionella högste chefen 
har kommit för att stanna. Chefen som ägnat sitt yrkesliv åt att vara chef. Samtidigt som 
chefer med konstnärlig bakgrund fortbildar sig för att ta högsta chefskapet. Jag tror ock-
så att fler bolag som Scenkonstbolaget kommer att bildas som ett resultat av regionalise-
ringen i den förändrade kulturpolitiken. I och med regionaliseringen kommer uppdragen 
för olika scenkonstorganisationer ifrågasättas och nya konstellationer bildas. 

När det här konstnärliga utvecklingsprojektet startade 2001 tänkte jag att det jag un-
dersökte endast gällde det jag då definierade som institutionsteatrar. Numera vet jag att 
det är möjligt att diskutera de här frågorna om organisation, chefs- och ledarskap med 
samma utgångspunkt för alla organisationer inom scenkonstområdet. 

Fortfarande har tillsättandet av chefer en antydan av att det är en frälsare som anställs. 
I alla fall verkar det vara förhoppningen. Något som är väldigt svårt att leva upp till.

På senare år har utbildningar för blivande chefer och ledare utvecklats. Där har 
Svensk Scenkonst, men även Teaterförbundet, varit drivande för att höja framtida che-
fers kompetens oberoende av om de är administratörer eller konstnärer.

Min egen bakgrund 

Jag lärde mig dubbel italiensk bokföring när jag var 14 år och kassör för lokalfören-
ingen av Fältbiologerna i Norrköping. Mitt första projekt, om jag kommer ihåg rätt, var 
att vara med att driva Norrköpingsdelen av en aktion som skulle hindra en nationalpark i 
fjällvärlden från att exploateras. 

Jag tänkte bli biolog men utbildade mig till ekonom på Linköpings Universitet i mitten 
på 70-talet. Och var väldigt intresserad av teater. Från 1977 fick jag möjlighet att statera, 
vara belysningstekniker, inspicient, ansvara för korttidsplanering och arbetstidsberäkning 
m.m. på Östgötateatern. Fick min första producenttitel 1980, teknisk producent, någon 
slags medarbetare till tekniska chefen och var också under ett år producent för Östgötaba-
letten. Därefter har jag varit producent i olika former på Upsala Stadsteater i två omgång-
ar, på Dansteatern Stockholm, i åtta år på Unga Klara för att till slut avsluta min ”karriär” 
inom teaterinstitutionerna på Stockholms Stadsteaters ekonomiavdelning 2004. De sista 
åren arbetade jag mest med upphovsrätter. Jag började undervisa på Dramatiska institutet 
1991 och där är jag fortfarande halvtidslärare med delat ansvar för programmet för Scen-
konstproducenter, som är det nya namnet på utbildningen från och med hösten 2010.

Under slutet av 90-talet minskade jag min arbetstid på Stockholms Stadsteater och 
fick därigenom mer tid för att arbeta i andra, annorlunda scenkonstorganisationer. Jag 
utbildade fler producenter på Dramatiska institutet, samtalade med teaterchefer och 
konstnärliga ledare, samt genomförde tillsamman med Jan Arenhill ett antal fortbild-
ningskurser för producenter och arbetsledare inom det tekniska området. Jan är sedan 
mitten av 80-talet min främsta inspirationskälla i samtalet om organisation. 

Genom samarbetet med Christina Molander, teaterchef på Moderna Dansteatern, som 
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leder producentutbildningen i marknadskommunikation på Dramatiska institutet, har jag 
fått en större inblick i kommunikationsområdet.

Under många år har jag tillsammans med Ann-Sofie Köping, som är lektor på Insti-
tutionen för ekonomi och företagande på Södertörns högskola, drivit en kurs i Kultur 
och designpolitik för studenter som läser på programmen Ekonomi, teknik och design 
(ETD) och Konst, kultur och ekonomi (KKE). Studenter som läser företagsekonomi och 
ska arbeta inom kultur- och designområdena. Genom Ann-Sofie har jag fått tillgång till 
tankar och begrepp med ursprung utanför scenkonstområdet, andra sätt att se på verklig-
heten. Ann-Sofie doktorerade med Den bundna friheten: Om kreativitet och relationer i 
ett konserthus.

Numera arbetar jag på halvtid som konsult i organisationsfrågor, med chefs- och 
ledarutbildningar, teamutbildning och utvärderingar. Under de senaste tio åren har jag 
mött ett tjugotal scenkonstorganisationer i någon form av organisationsarbete.

Jag har utbildat mig till UGL-handledare och arbetar med teamutbildning. UGL, 
utbildning av grupp och ledare, är ett vanligt koncept i Sverige för att utbilda i att leda 
och arbeta i team. Sedan dess har jag samarbetat med Karl Falk i teamutbildningar på 
Dramatiska institutet, teatrar och i andra organisationer. Jag har på många sätt breddat 
mina kunskaper och kompetens. Jag träffar ibland på medarbetare, oftast linjechefer 
eller producenter, som gått en UGL-kurs. Det blir ofta spännande samtal om ledarskap 
och organisation eftersom vi har ett gemensamt språk.

 2005 avslutade Prevent i samarbete med Teater- och Musikområdets Arbetsmil-
jögrupp (TMA) en skriftserie om scenkonstens arbetsmiljö med att ge ut en bok om 
arbetsorganisation och ledarskap.

Helene Thornblad hade börjat skriva och när hon intervjuade mig bad jag  om att 
få vara med och framställa skriften Scenkonstens Arbetsmiljö: Arbetsorganisation och 
Ledarskap. Och så blev det. Arbetet, samtalen med Helene och alla intervjuer gjorde att 
jag fick nya infallsvinklar och ny lust att ge mig på ämnet, vem ska vara högsta chef för 
en scenkonstorganisation, men ur lite andra synvinklar.

Under de här åren har jag bytt ut ordet teater och ersatt med det med scenkonst. Tea-
ter är inte längre ett begrepp för hela det gestaltande området, vilket det i hög grad var 
när jag började på Östgötateatern 1977. När jag gjort fortbildningskurser på Dramatiska 
institutet för teaterproducenter så har inte de som jobbade med dans sökt eftersom teater 
betyder talteater. Jag har anpassat mig och kallar numera området för scenkonst och 
menar dans, balett, cirkus, opera, musikal, orkesterverk, talteater, performance, musik-
teater, revy, kabaré m.m. Funderar ibland på begreppet, är det inte missvisande? Konst 
på scen? Jag tänker ändå ofta på hela området som teater, det finns tendenser i många 
föreställningar där konstformerna närmar sig varandra och drar nytta av olikheterna.

2008 fick jag möjlighet att fortsätta det konstnärliga utvecklingsprojektet på Drama-
tiska institutet och återigen avsätta tid för arbetet med projektet. Inför det här arbetet har 
jag läst en hel del litteratur, se litteraturlista, och samtalat med ett antal chefer, regissörer 
och andra medarbetare på olika scenkonstorganisationer. Jag har också analyserat och 
vidareutvecklat de modeller som jag använder när jag försöker skapa ett gemensamt 
språk i en organisation.
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Min egen teaterchefsbiografi

Här följer en lista på mina egna teaterchefer under de år jag arbetade på teaterinstitutio-
ner. En lista på nio män och en kvinna. Då har jag definierat teaterchef som den högsta 
chefen i organisationen. En samling chefer och ledare som påverkat mig och mina 
tankar på chefs- och ledarskap. 

Jag började på teatern i en brytningstid, den period då teaterns verksamhet växte och 
dess organisation och chefs- och ledarskap förändrades. Och jag slutade på institutionen 
i en brytningstid då resurserna minskade, vilket tydligt påverkar repertoarval och utfor-
mandet av produktioner.

Östgötateatern
John Zacharias 1977-1978 
Gun Jönsson 1978-1980 
Lars Gerhard Norberg tillförordnad 1981
Lars-Erik Liedholm 1981-1983

Upsala Stadsteater
Pierre Fränkel 1983 -1984

Dansteatern Stockholm, Riksteatern
Ebbe Carlsson 1984 – 1985

Upsala Stadsteater
Åke Lundqvist 1985 – 1987

Stockholms Stadsteater
Lars Edström 1987 - 1992
Peter Wahlqvist 1992 - 2002
Benny Fredriksson 2002 – 2004

När jag tittar på listan konstaterar jag att jag i de flesta fall inte arbetat så lång tid 
med den enskilde teaterchefen. Två år verkar vara normaltiden. Undantaget är åren på 
Stockholms Stadsteater. Åtta år på Unga Klara och därefter ett antal år på Stadsteaterns 
ekonomiavdelning.

Alla chefer ovan valdes utifrån att de hade kompetenser inom det konstnärliga om-
rådet. Ebbe Carlsson, som drev ett hus med gästspel, är den enda som inte verkat som 
regissör och/eller skådespelare. Chefernas administrativa kompetens fanns säkert med i 
diskussionen men jag tror inte att det var den avgörande frågan varken för styrelse eller 
personal.

Jag var med när fem av ovanstående teaterchefer anställdes. I början uppfattades 
det som att vi, medarbetarna, var de som bestämde vem som skulle anställas. I sam-
band med att Peter Wahlqvist blev teaterchef upplevde jag för första gången som att det 
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väldigt klart och tydligt framgick att det var styrelsen som hade ansvaret och bestämde 
vilken av kandidaterna som anställdes. En tydlighet som gagnar arbetet på teatern och 
visar på vems uppdrag chefen arbetar.

Vilken chef söker scenkonstorganisationen efter?

Här följer tre exempel:

Dalateatern 2009
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Uppsala Stadsteater 2006

Upsala Stadsteater söker teaterchef

Den nuvarande teaterchefen Stefan Böhm går i pension den 1 juli 2007. Upsala Stadstea-
ter söker därför ny chef från detta datum. Teaterchefen tillsätts av styrelsen för Upsala 
Stadsteater.

Teaterchefen ska vara verkställande direktör i ett helägt dotterbolag i Uppsala Kommun. 
De helägda bolagen är samlade i en koncern med Uppsala Stadshus AB som moderbolag. 
Styrelsen i moderbolaget är densamma som kommunens politiska ledningsorgan, kom-
munstyrelsen. Enligt bolagsordningen för Upsala Stadsteater ska bolaget bedriva konstnär-
lig teaterverksamhet. Av styrelsen fastställda mål återfinns längre ner på sidan.

Bolaget har 91 årsverken och en total kostnad för verksamheten på 74 miljoner kronor. 
Upsala Stadsteater är en komplett teaterinstitution med fast ensemble, ateljéer och verk-
städer. Årligen görs tolv produktioner på fyra scener.

Önskad kompetens
Uppdraget som teaterchef kräver dokumenterad och väl vitsordad kompetens att leda 
organisationer med ansvar för ekonomi, medarbetare och verksamhetsresultat. Uppdraget 
kräver gedigen och väl dokumenterad erfarenhet från scenkonstområdet.

Vidare krävs att teaterchefen
I det konstnärliga ledarskapet
• med tydlighet och djärvhet utvecklar sin konstnärliga vision.
• omfattar styrelsens mål.
• arbetar med stor närvaro på teatern och i Uppsala
• utvecklar teatern med utgångspunkt från publiken i Uppsala
• är omvärldsorienterad och samverkar med andra institutioner och konstutövare såväl  
 i som utanför Uppsala.
• är väl förtrogen med klassisk och modern dramatik
I sitt VD-skap
• har en gedigen kompetens i och är intresserad av ledningsarbete med ansvar för   
 verksamheten, ekonomin, administration och medarbetare.
• är förtrogen med de förutsättningar som uppställs i bolagsordning, ägardirektiv och i  
 av styrelsen antagna mål, arbetsordning och instruktioner.
• arbetar med tydliga mål samt driver och realiserar dessa inom ramen för teaterns  
 resurser.
• har god organisationsförmåga och förmåga att delegera.
• konstruktivt samarbete med teaterstyrelsen och verkställer styrelsens beslut.
• är utåtriktad och kommunikativ.
I sitt ledarskap
• har integritet
• beskriver, tydliggör och kommunicerar verksamhetens villkor och mål.
• tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang.
• har förmåga att se och konstruktivt ta itu med konflikter.
• har förmåga att samarbeta och skapa en god arbetsmiljö.
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Den nye opera 2009
 

Ovanstående tre beskrivningar ger en bild av vilket område den här texten berör. 
Annonserna visar att de som söker chefer, styrelserna, anser att den sökande ska ha 

djupa kunskaper inom många kompetensområden och kunna hela det konstnärliga och 
ekonomiska området. 

Jag ser ovanstående mer som önskelistor. Något som man vill att chefen ska ha, men 
allt kan man inte räkna med att den anställde behärskar i praktiken vid anställnings-
tillfället. Jag tror att chefen kan ta allt ansvar som räknas upp i annonserna ovan under 
förutsättning att han eller hon har en mycket god samarbetsförmåga och medarbetare 
med hög kompetens inom respektive ansvarsområde.

Samtidigt kan annonserna ses som en beskrivning av funktions- och kompetensbehov 
för tjänsten. Skillnaden mellan annonsen och den anställde blir då utvecklingsbehovet, 
det chefen behöver utveckla för att klara jobbet.
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Vad har högsta chefen ansvar för?

För mig har det alltid varit viktigt att försöka förstå i vilket sammanhang jag verkar. 
Vilket är språket i just den här verksamheten? Rätt språk på rätt arbetsplats. Nedan 
ska jag försöka beskriva mitt språk, de modeller som jag utarbetat utifrån mina tankar, 
erfarenheter och analyser om scenkonstens verksamhet. Det språk och modeller som jag 
använder för att samtala om en verksamhet inom scenkonstområdet. Att samtala om vad 
chefen har för ansvar i organisationen. Ett språk och modeller som kan användas när 
man ska anställa en chef, för att utröna vilket ansvar och kompetens som behövs för att 
leda en scenkonstorganisation. 

Bilden till vänster använder jag som en modell när jag analyserar och samtalar om hur 
en organisation fungerar. Jag börjar högst upp och går igenom en sak i taget tills jag kom-
mer till ekonomi/resurser. Modellen är starkt förenklad men är en god hjälp för att föra ett 
konstruktivt samtal. Modellen har förändrats genom åren men just nu ser den ut så här.

I min modell formuleras visionen först, därefter for-
muleras de mål som krävs för att nå visionen, hur vi ska 
organisera oss, hur vi ska kommunicera i organisationen 
för att nå målen och därmed visionen. När vi har vision, 
mål och organisering/kommunikation klara för oss kan vi 
göra en planering. Utifrån planeringen är det sedan möj-
ligt att komma fram till det riktigt mätbara, ekonomi och 
fördelning av resurser. 

Vanligt är dock att det inte finns ekonomi/resurser för 
att uppfylla visionen vid första försöket. Då krävs ett arbete 
där man arbetar sig uppåt i kedjan. Länk för länk. Först un-
dersöker man hur planeringen kan ändras, hittar lösningar 
och ser över ekonomin igen, loopar ett par varv, hittar en 
fungerande planering i förhållande till ekonomi och resur-
ser. Fungerar inte det får man klättra högre upp i kedjan, 
göra nya loopar och prova på nytt till dess ett godtagbart 

resultat uppstår. Arbetssättet kan innebära att det till slut blir nödvändigt att förändra vi-
sionen och det kanske i sin tur innebär att uppdraget förändras eller inte genomförs. Följer 
man denna arbetsmetod, modellen, ökar möjligheten att nå sin vision genom att det finns 
ett sätt att definiera vad organisationen och dess medarbetare behöver arbeta med.

Ordet organisering är för mig en markering av att det handlar om något man gör, inte 
något statiskt, bestående under en mycket lång tid, som jag ofta förknippar med ordet 
organisation. En organisation kan knappast existera utan kommunikation – organisering 
och kommunikation hör samman.

Tyvärr har jag som producent ett flertal gånger tvingats att börja med ekonomin utan 
att ha en aning om visionen, vilket ger ett sämre resultat. Att arbeta med kedjan från 
vision till ekonomi/resurser är för mig en metod att skapa ett koncept för en produktion.

I den här texten kommer jag i första hand att beröra de tre översta stegen för det är 
där jag anser att högsta chefen har mest ansvar.

Vision

Mål

Ekonomi/
resurser

Planering

Organisering/
kommunikation

Att arbeta med visionen
som utgångspunkt
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Organisationens visioner och mål 

Alla organisationer måste ha en vision. Om vi inte har någon vision, hur ska vi då veta 
vart vi ska? Vad ska en styrelse söka efter för chef och hur ska chefen veta vad han eller 
hon ska leda? 

Det finns naturligtvis delade meningar om en organisation behöver visioner eller inte 
men min erfarenhet är att visioner behövs för att veta vart vi ska och om vi kom rätt. 

För mig har det blivit viktigt att veta om jag/vi verkar i enlighet med, i riktning mot, 
visionen. Ibland uttrycker jag mig som att visionen ska nås även om visionen i sig inte 
är mätbart formulerad. De mål som beskriver vad vi ska nå för att verka enligt visionen 
ska var tydliga och klara. Som en följd av detta har jag också intresserat mig för reflek-
tioner och utvärderingar. Det är då man kan ta reda på om målen är nådda och därmed 
visionen. Jag kopplar utvärdering och reflektion till visioner och mål eftersom det är 
genom dessa aktiviteter man tar reda på om man uppnått sina visioner och mål, en slags 
kvalitetssäkring som chefen är ansvarig för.

Vad är en vision? 

Här följer några citat om visioner som jag brukar använda som utgångspunkt när jag 
försöker beskriva en vision. 

”En barriärbrytande mental bild av en önskad framtid.”
                                      Willi Railo, Först till framtiden. 

”En personlig vision är en bild, en föreställning om vad man vill åstadkomma. På 
motsvarande sätt är den gemensamma visionen en bild för alla medarbetare”

                                     Peter M Senge,  
Den femte disciplinen, den lärande organisationens konst.

”En bild i vårt medvetande, om vår framtid som alla tror så starkt på att den påverkar 
våra handlingar varje dag”

Christina Jelbring-Klang, Trygghetsrådet TRS,  
som varit delaktig i visionsarbetet i många svenska scenkonstorganisationer.

Visionsbegreppet som jag använder det
För att en vision ska fungera i praktiken, måste de som ska arbeta i organisationen vara 
delaktiga i att formulera den, det ska vara en gemensam vision.  

Fokus för visionen ligger på scenkonsten, verksamheten, inte på en person eller yr-
kesgrupp.
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En vision är något en organisation, jag, teamet, under en tidsperiod ska kunna upp-
leva att vi uppnår. 

På skalan trygghetsskapande – realistisk – barriärbrytande ska visionen närma sig det 
barriärbrytande.

Vi måste, var och en, också ha en egen vision för vårt arbete i organisationen.
Visionen ska vara ett stöd i de val som vi varje dag gör i organisationen.
Visioner behöver inte vara utformade som reklamslogans. Jag tänker att det finns ett 

visionsområde, som innehåller olika typer av material t.ex. varför organisationen exis-
terar.  Dit hör organisationens uppdrag men också visioner om jämställdhet, arbetsmiljö 
m.m.

Visioner kan skapas för hela organisationen, för avdelningar, produktioner, projekt 
och även för den enskilde.

Om man arbetar i en scenkonstorganisation är visionerna konstnärliga, eftersom det 
är konsten som är huvudprocessen. Vi har inga okonstnärliga visioner i våra organisatio-
ner. En vision kan däremot vara mer eller mindre barriär-
brytande för den enskilde.

Visioner måste verbaliseras så att de kan skrivas ner, 
annars anpassas de vartefter och blir mer eller mindre 
värdelösa och möjliga att använda till vad som helst i vil-
ket sammanhang som helst. Att verbalisera och skriva ner 
sin vision i en scenkonstorganisation är speciellt viktigt 
eftersom vi är många som ska ”springa åt samma håll”.

När jag i olika sammanhang pratat om visioner och 
mål har det ofta blivit mer diskussion om orden än 
innehållet. Det saknas oftast ett gemensamt språk för att 
samtala om sina visioner. För att snabbare nå till innehål-
let bestämde jag mig för att skapa ett eget sätt att prata 
om visions- och målbegreppen. Ett språk som finns som 
en grund när vi ska skapa det gemensamma språket om 
just den här verksamheten. Jag använder bilden av hur en 
verksamhet styrs utifrån visioner. 

Mitt intresse för visioner
Mitt intresse för en scenkonstorganisations visioner och mål väcktes åter när jag läste 
det första genomarbetade visionsdokument Mål og Strategier för Nationaltheatret mot 
år 2001. Åter, för att jag upplevde att det fanns en vilja att diskutera och sätta upp visio-
ner under slutet av 70-talet och början av 80-talet, som sedan förbyttes mot inställningen 
att visioner var något flummigt och ointressant som man inte skulle syssla med. 

Nationaltheatrets material togs fram under Ellen Horns chefskap 1996. Under huvud-
visionen Kunsten i sentrum skapar teatern en vision för verksamheten: 

”Nationalthetaret skal anerkjennes som et av Europas ledande teatre; tradisjonsrikt 
og grensesprengende.”

Vision

Mål

Ekonomi/
resurser

Planering

Organisering/
kommunikation

Att arbeta med visionen
som utgångspunkt
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En visionsformulering som påminner om GöteborgsOperans nuvarande visionsfor-
mulering. Nationaltheatret ger också exempel på mål: 

”Skape kunstnerisk vekst og utvikling. Skape nya sceniske uttrykk. Skape debatt og 
engasjement rundt våre oppsetninger. Ivareta kulturarven och klassikerne. Fremme 
dramatikk for barn og ungdom. Vinne et bredere publikum. Holde et höyt kvali-
tetsnivå på alle teatrets områder. Optimalisere teatrets aktivitetsnivå innenfor gitte 
ressursrammer. Nå ut til större deler av landet”.

Visionsdokumentet fortsätter sedan med att inom de strategiska områdena, Kunst-
nerisk virksomhet, Publikum, Samfunnet och Organisasjon og ledelse ange mål och 
åtgärder för att nå dit. 

Exempel på visionsbeskrivningar
År 2000 kom Statens kulturråds rapport Soppa och skådespel åt folket. Rapporten ger 
för var och en av länsteatrarna bl.a. en beskrivning av organisationens och dess ägares 
mål. Runt 2000 började också mina studenter på Dramatiska institutet att fråga vad som 
låg bakom målen i de kursbeskrivningar jag skrev och det blev åter nödvändigt att tala 
om visionen för utbildning och undervisning. En slump? Knappast.

När jag läste Soppa och skådespel åt folket slogs jag av skillnaden i språk för att 
beskriva visioner. Det finns fler exempel på olikheter:

”Mål för Regionteatern Blekinge Kronoberg, ur årsredovisningen 1997:
-  att spela fler vuxenföreställningar i de två egna länen.
-  att varje år producera barn- och ungdomsteater för alla stadier.
-  att genom samarbete med Utvecklingscentrum och Forskningscentrum för  
 barn- och ungdomskultur fördjupa kunskapen om barns upplevelser av teater.
-  att även i framtiden beställa specialskrivna pjäser för Regionteatern.
-  att spela en uppsättning för vuxna per år i Växjö på våra egna scener.
-  producera/samproducera sommarteater i Blekinge varje år”

”Mål för Folkteatern i Gävleborg, ur teaterns stadgar, 1982:
att i första hand inom Gävleborgs län med fast ensemble och på annat sätt driva eller 
organisera konstnärlig verksamhet. Teatern skall utvecklas i samverkan med länets 
befolkning. Stiftelsen skall samråda med statliga och kommunala myndigheter samt 
utveckla samarbetsformer med regionteatrar i angränsande län och övriga kulturin-
stitutioner, organisationer och organ som företräder samhälls- och kulturlivet. 
Folkteatern skall genom sin arbetsform och sin repertoar medverka till att skapa en 
bättre samhällsmiljö och jämlikhet. Teatern ska verka för att undanröja fördomar, 
ekonomiska och sociala hinder som göt teatern till fåtalets privilegium. Folkteatern 
skall värna och vitalisera demokratin genom att vara ett slagkraftigt alternativ till 
den kommersiella kultur som passiviserar människor.”
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Ovanstående citat, som benämns mål, tolkar jag som just mål, något mätbart i Re-
gionteaterns fall, och jag tolkar dem som visioner hos Folkteatern. Dessa visioner och 
mål speglar den tid då organisationerna blev till. Olikheterna i dokumenten kan spåras i 
verksamhetens organisation och mängden produktioner och föreställningar. Det är ju två 
organisationer som år 2000 hade två helt olika sätt att se på sin verksamhet. 

Vid flera tillfällen har hopblandningen av visioner och mål resulterat i missförstånd. 
Är de kulturpolitiska målen från 1974 mål? I dagens vokabulär uppfattar jag dem som 
visioner. För att kunna kommunicera i en organisation behövs ett för organisationen 
gemensamt språk. Mer om mål senare.

Nutida visioner inom scenkonstområdet
Nedan följer tre nutida visions/måldokument, som kan betecknas som styrelsens vision/
uppdrag, i Riksteaterns fall kongressens vision för verksamheten.

Uppsala Stadsteaters vision
”Stadsteaterns uppdrag och mål
Enligt bolagsordningen har Uppsala Stadsteater uppdraget att bedriva konstnärlig 
teaterverksamhet.
Styrelsen för Uppsala Stadsteater antog i september 2004 följande mål för teatern.
Uppsala Stadsteater ska, genom att tillvarata och utveckla teaterns personella, konst-
närliga, tekniska och ekonomiska resurser: 
• Engagera, underhålla och beröra Uppsalaborna 
• Spela pjäser såväl ur den moderna som den klassiska repertoaren, ge utrymme  
 för experimenterande, uppmuntra skapandet av ny svensk dramatik och beakta  
 såväl breda som smala intressen hos Uppsalaborna 
• Under hela spelåret ha teaterverksamhet på alla scener 
• Utveckla den verksamhet som vänder sig till den unga publiken och varje år ha  
 föreställningar för barn och ungdom i sitt utbud 
• Nå nya publikgrupper och öka publiktillströmningen 
• Initiera gästspel som komplement till det egna utbudet 
• Samarbeta med andra konstnärer, företrädare för andra konstarter och olika  
 kulturorganisationer i Uppsala, hela landet och internationellt”

Uppsala Stadsteaters hemsida 090307

Stockholms Stadsteaters vision 
”Vision och mål
Stockholms stadsteater skall vara en angelägenhet för alla stockholmare.
Stadsteatern ska göra god teater av hög konstnärlig kvalitet. 
Stadsteatern ska präglas av såväl konstnärlig som organisatorisk förnyelse. 
Genom bredd i repertoaren ska stockholmarna och stadens besökare erbjudas allt 
från lättillgänglig folklighet till smalt experimenterande föreställningar. 
Stadsteatern ska aktivt verka för att nå nya publikgrupper.”

Stockholms Stadsteaters hemsida 2007
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Riksteaterns vision 2009

”Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger 
en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla 
möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, 
oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. 
Vår vision är att ska skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och 
känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medbor-
gare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara 
en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och 
inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.”

Riksteaterns hemsida 090307

För att kunna analysera om en vision är uppnådd måste man ha god kännedom om 
organisationen under en längre tid.

Jag nöjer mig med att konstatera att Stockholms Stadsteater förändrade sin vision 
efter chefsbytet mellan Peter Wahlqvist och Benny Fredriksson i en process som förank-
rades hos medarbetarna på Stadsteatern. Processen drevs av Trygghetsrådet TRS och var 
mycket intressant och lärorik att vara en del av. ”Stockholms stadsteater skall vara en 
angelägenhet för alla stockholmare.”

Jag konstaterar att sedan den nya visionen tillkom är det inte Wilson eller Castorf 
som regisserar, ingen världsturné med Ett drömspel utan det har startats en ny teaterscen 
i Skärholmen som samarbetar med ett scenkonstgymnasium. Den nytillkomna scenen 
c/o förstärker bilden av att Stockholm är i centrum för verksamheten.

Uppsala Stadsteaters uppdrag är detsamma under Linus Tunströms ledning som un-
der Stefan Böhms.

Vid sitt tillträdande som chef på Uppsala Stadsteater skapade Linus Tunström visio-
nen: 

”Vår vision är att Uppsala stadsteater skall vara Sveriges främsta konstnärliga teater 
– en ny typ av lokal teater med internationella samarbeten.” 

 Jag ser att Uppsala Stadsteater (numera med två p) i sina produktioner försöker 
arbeta för att definiera vad en konstnärlig teater är i Uppsala. Det blir intressant att se 
vad de kommer fram till vid en utvärdering. Är de en lokal konstnärlig teater, undrar 
vad de satt upp för mätbara mål? Ett resultat av visionen måste vara den internationella 
scenkonstfestivalen TUPP som genomförts för första gången våren 2009. Det går ju att 
diskutera vilket som kom först, hönan eller ägget, men utan visionen tror jag inte att det 
blivit någon TUPP.

Riksteaterns vision präglas av att det är en organisation som har hela Sverige som 
arbetsfält och folkrörelsens bredd som utgångspunkt. Under flera år har Riksteatern 
arbetat med att förankra verksamheten hos sina medlemmar, arbetsmetoder som jag 
förstår att man valt utifrån sin vision.

Ovanstående visioner är formulerade av organisationernas styrelser eller i Rikstea-
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terns fall kongressen. Högste chefen har sedan ansvar att utifrån detta uppdrag skapa sin 
vision i organisationen. Både för helheten och för avdelningar och produktioner. 

Att skapa visioner och förankra dem är ett av chefens viktigaste ansvar. Chefen ska 
inte ”hitta på” på visionerna själv utan kan starta med förankringen genom att låta sina 
medarbetare vara drivkraften i arbetet. 

Vad är ett mål?

När förverkligar en organisation sin vision? Hur vet man det? Är det viktigt att nå 
visionen? I många sammanhang där jag arbetat har vi haft svårt att veta om vi lyckats 
med vårt uppsåt, vår vision eller om delar har varit framgångsrika och andra inte. Vi har 
inte haft någon gemensam bild av vart vi ska, inte något objektivt att ha som grund för 
en dialog. Oftast inget gemensamt språk heller. Hur förhåller sig målen i förhållande till 
visionen? De kulturpolitiska målen nedan är några av scenkonstens viktigaste visionsdo-
kument. 1974 års mål, som utvecklades år 1996, är grunden för utvecklingen av scen-
konstområdet under de senaste 35 åren. 

”De sju nationella målen för kulturpolitiken 1996
• Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den
• Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupp- 
 levelser samt till eget skapande
• Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom  
 motverka kommersialismens negativa verkningar
• Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden  
 kraft i samhället
• Bevara och bruka kulturarvet
• Främja bildningssträvanden
• Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom  
 landet”

Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1, s. 41

De nationella målen kallas för just mål, vilket inte minskar förvirringen. I ett mycket 
intressant samtal mellan före detta kulturministern Bengt Göransson och den konstnär-
liga ledaren Frida Röhl i Teatertidningen nr 4 2008 kan man också ana, undra över, om 
inte frågan om visioner och mål har förändrat sig och kommer att förändra sig över tid. 
”Jag avskyr ordet visioner! Visioner är något man flyr till från en obehaglig verklighet” 
säger Bengt Göransson i artikeln. Ändå har jag, med mitt språkbruk, alltid uppfattat 
Bengt Göransson som en viktig visionär, en visionär som jag dessutom har stor tillit till. 

Så, åter igen, vi måste ha en gemensam bild av vad vi menar med olika begrepp, an-
nars kommer vi aldrig att mötas.

Visioner har en livslängd, sedan måste arbetet göras om. För att veta om vi nått fram 
och ska gå vidare måste visionen kunna brytas ner i mål. En konkretisering av visionen. 
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För mig är det en tillfredsställelse att ha nått fram till mina mål för att sedan kunna gå 
vidare och utveckla visionsarbetet och sätta nya mål. Ibland funderar jag på om inte 
bristen på mål är en del av det som leder till det som kallas utbrändhet. Hur vet man när 
man ska sluta ”springa” eller ”springa” efter rätt saker utan ett tydligt mål?

Så här tänker jag kring att formulera mål. Jag använder ofta en modell som heter 
SMARTA. 

Mål måste för att de ska fungera vara:

S  Specifika, konkret uttryckta, klara och tydliga.
M Mätbara, faktiska, ”13 föreställningar”.
A  Aktuella, gäller den här gången, inte ”så här var det förra gången”.
R Relevanta, för uppgiften.
T Tidsbestämda, mellan vilka datum, ”1 januari – 31 december, två timmar”.
A  Accepterade av alla parter som deltar. Både av de som sätter målet och dem  

 som ska genomföra det.

Klarar vi att beskriva mål enligt SMARTA eller liknande modeller så ökar möjlig-
heten att vi vet vad vi menar med vår vision och när vi har nått dit. Sedan måste jag er-
känna att jag själv inte följer mitt eget råd och utformar målen så att de uppfyller samt-
liga punkter ovan. Jag brukar skylla på allt möjligt, men oftast får jag med mig några av 
punkterna ovan.

Invändningarna brukar vara att allt inte går att mäta. Framför allt inte inom konsten. 
Jag tror att det går, principiellt. Det är en fråga om professionalitet och om vad det får 
kosta. Jag har under åren blivit tillfrågad i många olika undersökningar om vad jag kän-
ner, tycker och upplever. Min upplevelse är att vi i branschen inte lägger ner tillräckligt 
med tid för att formulera mål med visionen som utgångspunkt. Organisationer och även 
produktioner måste våga beskriva sin vision för vad är det annars målen ska beskriva?

Att formulera visioner och mål är också starten på att utvärdera. Har man inga mål, 
hur ska man då kunna utvärdera?

Utvärdering 

För mig hör utvärdering och reflektion samman med visioner och mål. Det är genom 
reflektion och utvärdering som kvaliteten på verksamheten kan kontrolleras. 

Visioner och mål skapar säkerhet så att man vet att rätt saker utvärderas.
Under ett antal år var jag ansvarig för genomförandet av utvärderingar inom teater-

produktionsverksamhet. Mest blev det tekniska utvärderingar för de andra genomfördes 
nästan aldrig. Högskolan utvärderar också en hel del. 

Mina tankar om utvärdering har jag framförallt från Åke Jerkedals bok, Utvärdering 
– steg för steg. Första gången jag läste den började jag att fundera på om jag verkligen 
hade varit med om några utvärderingar. Har det inte varit gnällmöten? Numera inser jag 
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också nyttan av att få ”gnälla” under utvärderingar men då måste man också vara klar 
över när utvärderingsdelen startar. 

Åke Jerkedal påstår att om en utvärdering ska genomföras så ska resultatet användas, 
annars ska inte utvärderingen genomföras. Problemet med många av de utvärderingar 
jag deltagit i är att de inte har avspeglats i en förändring. Ofta har vi fortsatt som tidiga-
re. Samma saker kommer upp på nästa utvärdering och så är det gång på gång. Orsaken 
till detta tror jag är att vi oftast inte vet vad vi ska utvärdera. Vi har ofta inte definierade 
visioner och mål. Och när vi har beskrivit visioner och mål har jag haft problem med att 
få mina medutvärderare att acceptera att det är dem vi ska utvärdera. 

Ibland upptäcker jag vid utvärderingen att jag inte följt mina egna kriterier för hur 
mål ska beskrivas och därför är de inte tillräckligt väl beskrivna för att kunna utvärde-
ras. Dessutom måste nog var och en vara klar över sina egna visioner och mål för att 
utvärderingen ska ge ett gott resultat. Det är inte bara organisationen, projektet som ska 
utvärderas utan också hur det gick för mig själv och mina egna visioner och mål. 

Åke Jerkedal skriver också om professionalismen vid utvärderingar, att ju svårare 
utvärdering som ska göras desto större professionalism behövs. Han beskriver processen 
för att skapa en utvärdering ungefär som jag tidigare beskrivit vad som behövs för att ta 
reda på vem som ska leda en organisation. Man måste veta vad man har för visioner och 
mål, organisation, kommunikation, planering och resurser. 

En ny utvärderingsmetod för Sverige är Ønskekvistmodellen. Det är en metod för 
värdering av konstnärlig kvalitet i scenkonst. Modellen är utvecklad av Jørn Langsted, 
Karen Hannah och Charlotte Rørdam Larsen på Aarhus Universitet. Kultur Skåne valde 
Ønskekvistmodellen för att utvärdera Skånes Dansteater, Malmö Opera och Musiktea-
ter, Teater 23 och Månteatern. När jag läser utvärderingarna upplever jag dem som ett 
professionellt genomfört utvärderingsprojekt, som till stor del innehåller de metoder 
som beskrivs i Utvärdering – steg för steg. Funderar dock över uppkomsten av projek-
tet, var det organisationernas egen idé? Ska bli spännande att se om utvärderingarnas 
resultat använts, för annars skulle ju utvärderingen inte ha gjorts, enligt Åke Jerkedal. 

Ett utvärderingsförsök som också var professionellt var Bokslut för scenkonst, ”ett 
första försök att utveckla modeller för konstnärliga bokslut” skriver projektledaren Dag 
Hallberg i april 2003. Kulturrådet var initiativtagare. Senare tog teatrarna själva över 
projektet och hur det fungerar idag har jag ingen aning om. Jag var med och lyssnade 
när projektet presenterades och blev intresserad av att följa processen och se resultatet 
av utvärderingarna. Jag fick ta del av någon teaters resultat vilket var väldigt intressant. 
Till skillnad från Ønskekvist-utvärderingarna i Skåne har, vad jag vet, utvärderingarna 
enligt Bokslut för scenkonsten aldrig varit offentliga.

I utvärderingar tror jag att man kan finna svaret på om organisationen nått sina visio-
ner och mål. Vad det är chefen ska leda. Hur chefen vet att det blev som tänkt. 

Så, ännu en gång, visioner och mål och kvalitetssäkringen av dem behövs för att en 
chef ska kunna ta ansvar för sin organisation.
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Organisering och kommunikation: En chef 
måste kunna beskriva sin organisation 

Hur organisationen ser ut, hur den organiseras och hur vi kommunicerar i organisatio-
nen påverkar vem som ska bli dess chef och ledare. En chef måste kunna beskriva sin 
organisation så att alla i den förstår hur den ser ut och vad var och en har för uppgift. 
Vilken slags delaktighet och styrning arbetar organisationen med? Är det en organisa-
tion som producerar scenkonst eller tar emot gästspel, vilken är organisationens vision? 
Hur påverkar det då organiseringen? 

I min modell kallar jag ovanstående för organisering/kommunikation i en organisa-
tion.

Jag är osäker på vad som kommer först av kom-
munikation och organisering när en verksamhet skapas 
utifrån visioner och mål. Det spelar nog ingen roll, det är 
två olika storheter som har ett dialektiskt förhållande till 
varandra. Utan kommunikation får man ingen organise-
ring och finns det inte någon organisering, var ska man då 
kommunicera?

I en av de första organisationsböcker jag läste, Integre-
rad informationslära av Bruzelius/Skärvad – en klassiker 
inom området – beskrevs en organisation som ”ett antal 
individer som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat 
sätt för att uppnå vissa mål”.

Ordet organisering och dess innebörd är ett relativt 
nytt begrepp för mig. Jag kämpar med att tänka att or-
ganisering är något vi gör, en utveckling som pågår hela 
tiden, men faller tillbaka till det invanda organisation, det 

statiska som inte förändras så mycket trots de förändringar som hela tiden finns i orga-
nisationen. Organisation är för mig en beskrivning av hur ett arbete bedrivs vid ett givet 
tillfälle. I praktiken förändras organisationer hela tiden. Det är en pågående process 
även om det ibland går sakta. 

Medarbetarna stöter på nya problem och kommer på nya sätt att lösa gamla. Detta 
förändrar organisationen. Det kan vara tillräckligt att en ny vikarie med andra kom-
petenser kommer in på arbetsplatsen för att vi ska organisera oss på ett annat sätt. Att 
koppla ihop organisation och kommunikation som jag gör i den här modellen är också 
relativt nytt för mig. En idé som utvecklats efter att ha läst Kommunikation & organisa-
tion av Mats Heide, Catrin Johansson och Charlotte Simonsson. De skriver: 

Vision

Mål

Ekonomi/
resurser

Planering

Organisering/
kommunikation

Att arbeta med visionen
som utgångspunkt
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”Numera har många däremot övergått till att beskriva organisationer som sociala 
systen som hålls ihop av gemensam kultur. Den utgörs av bland annat normer, värde-
ringar, tankesätt, rutiner och ritualer. Kulturen i en organisation skulle inte kunna ex-
istera och fortleva om inte organisationsmedlemmarna ständigt kommunicerade med 
varandra och diskuterade hur de bör hantera olika händelser, vilka grundvärderingar 
organisationen ska ha, och så vidare. När medlemmarna interagerar, återskapar och 
utvecklar de organisationen.”  

Författarna påpekar också att få chefer har utbildningar där det ingår teoretisk eller 
praktisk kommunikation. Jag känner att jag själv har mycket att utveckla i mitt resone-
mang om organisering/kommunikation. Eller bör det inte heta organisering/kommunice-
ring, som en av mina vänner brukar fråga. Allt för att visa att kommunikationen lika lite 
som organisationen är något statiskt stillastående.

Scenkonstområdet leder inte diskussionen om organiseringen, jag upplever att vi 
kommer lite efter det som hänt runt oss från organisationssynpunkt. Vi har däremot 
förfinat vissa delar av organiseringen, där har vi också en hög kompetens. Vi är bättre 
på att organisera arbetet i produktioner än arbetet i linjen. Jag tror det är viktigt för oss 
att kontinuerligt studera organisationsforskningen, fundera på vad vi kan använda och 
anpassa den till vår verksamhet. Det finns enormt mycket forskning om projekt och det 
är oftast där jag hittar lösningarna på mina organiseringsproblem. 

Jag är mer och mer intresserad av det grundläggande, att hitta ett gemensamt språk, 
hitta gemensamma arbetsmetoder på en arbetsplats eller i ett team. Allt för att det ska gå 
att kommunicera om det arbete som ska utföras. 

För att uppmärksamma organiseringen och nå förändring i en organisation tror jag att 
det är nödvändigt att hitta arbetsmetoder, sätt att kommunicera som inte är som vanligt, 
det vi alltid gjort, och inte heller alltför ovanligt, utan mer lagom ovanligt. Allt för att 
verkligen få till en förändring. 

Information brukar beskrivas som en envägs överföring, medan kommunikation är 
riktad åt båda håll. Sändare/mottagare-modellen. I dagens organisering räcker nog inte 
detta som modell. 

Latinet för kommunikation lär betyda ungefär ”något man gör gemensamt”. Det 
innebär att kommunikation måste vara något mer än överföring mellan sändare och 
mottagare. För att kommunikationen ska fungera krävs väl fungerande samarbeten och 
utvecklade grupper som kan ge och ta emot feedback, ha en gemensam förståelse och 
ett gemensamt språk. 

För att kommunicera måste vi också kunna svara på vilken sorts delaktighet vi ska 
ha i vår organisation. Det är chefen som har ansvar för att klara ut den frågan. Många 
organisationer jag arbetat i är kvar i sändare/mottagare-modellen och får därför problem 
i verksamheten. Dagens unga medarbetare vill ha en annan sorts kommunikation i orga-
nisationen. En med högre delaktighet. Det är något som jag under de senaste åren märkt 
tydligt i undervisningen på Dramatiska institutet. 
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Styrning i organisationen

Från direktstyrning till visionsstyrning
Organiseringen kan aldrig frikopplas från ledarskapet. Vilken slags styrning ska ledarna 
tillämpa i en organisation? Nedanstående beskrivning är hämtad ur Otto Granbergs 
PAOU – personaladministration och organisationsutveckling. Där de yttersta punkterna 
står för: Direktstyrning – först gör du det här, på det här viset, när du är klar så fråga 
mig så ska jag berätta vad du ska göra sedan. Visionsstyrning – det är den här visionen 
som ska uppfyllas, ordna det, kanske kan du själv formulera visionen. 

Genom åren har organisationsformerna inom scenkonsten (och i samhället i övrigt) 
rört sig i en riktning som kräver ett ledarskap där man styr efter mål, prestation och 
vision. 

  

Min upplevelse är att ledarskapet inom scenkonstområdet har haft svårt att lämna 
de direktstyrda, detaljstyrda ledarmetoderna, mycket beroende på brister i kommunika-
tionsförmågan. Gammaldags hierarki. Jag är också medveten om att olika delar av en 
organisation kan behöva olika grader av självbestämmande av resurserna.

De senaste åren har det skapats utbildningsmöjligheter för många av branschens 
chefer och ledare, främst genom Svensk Scenkonst. På Dramatiska institutet driver vi 
sedan över tio år fortbildning för producenter och tekniska arbetsledare. Men kunskapen 
behövs hos alla medarbetare. Där tror jag att de utvecklingsarbeten och kompetens-
kartläggningar som Trygghetsrådet TRS genomfört har varit till stor nytta för att hjälpa 
medarbetare och chefer att förstå och arbeta i sin organisation.  

Jag gillar att arbeta i organisationer som styr efter mål, prestation och visioner. 
Därför oroas jag över att flera av scenkonstens organisationer verkar gå tillbaka mot att 
ram-, detalj- och direktstyra sina medarbetare. Just nu med motivationen att anslagen 
minskar och att detta kräver en stark centralstyrning av organisationen. Eller så litar 
man inte på sina medarbetare. Det som skulle kunna motverka detta scenario är mer ut-
bildning av alla medarbetare inte bara i ledarskap och organisering utan även i att kom-
municera bättre. Jag är övertygad om och min erfarenhet säger mig att scenkonst når en 
högre kvalitet i en organisation som styrs efter mål, prestation och vision.

Delaktighet

För att nå till en organisation där man styr efter mål, prestation och vision krävs det en 
hög delaktighet. När jag funderar över delaktighet i organisationen har jag använt mig 
av beskrivningen i Martin Lindgrens och Greger Hjelms bok, Kartbok för idéburna. En 

Grad av möjlighet att själv bestämma hur tillgängliga resurser ska nyttjasLåg Hög

PrestationsDetalj MålRamDirekt Visions
och kultur

Att styra i en
organisation
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idéburen organisation samlar människor runt en gemensam idé. Med idéburna organisa-
tioner avses frivilligorganisationer, folkrörelser och ideella föreningar, det vi nu kallar 
för det civila samhället. Men också andra typer av organisationer som bygger sin verk-
samhet på en idé som uttrycker organisationens grundläggande uppgift. Ibland tycker 
jag att många chefer och medarbetare inom scenkonsten ser på sin organisation utifrån 
detta perspektiv.

Lindgren/Hjelm delar in delaktigheter i olika nivåer, men för att man ska kunna göra 
det måste det finnas ett tydligt mål som uppfattas som legitimt.

”Acceptans
Medarbetarna ger sitt godkännande av målet och säger ja till det i handling. Denna 
delaktighet är grunden på den lägsta formen av inflytande, nämligen rätten att säga 
ja eller vägra utföra en handling.

Motivation 
En uttrycklig önskan eller ”vilja” hos medarbetaren att utföra en handling.
Denna motivation är baserad på tre förutsättningar:
• att man FÖRSTÅR målet
• att man upplever målet som ÖNSKVÄRT
• att man TROR PÅ möjligheten att nå målet

Ansvarstagande
Medarbetaren har förmåga att se hur de egna arbetsuppgifterna är integrerade i 
organisationen som helhet, och att medarbetaren agerar och handlar utifrån vad som 
är bäst för denna helhet. Är denna höga form av delaktighet allmänt utbredd inom en 
organisation existerar t ex inte attityden, det där är inte mitt ansvar.

Acceptans hör ihop med god information, både om målet och medarbetarens roll i i 
förverkligandet av målet.
Motivation hör ihop med god kommunikation, så att målet och vägarna att nå målet 
är framtagna i ömsesidig dialog mellan ledare och medarbetare.
Ansvarstagande hör ihop med god integration, där målet på olika nivåer är integre-
rade med varandra i en helhet, och helheten är integrerad bland medarbetarna.”

Vilken nivå på delaktighet vill vi ha i våra organisationer? Vad inbjuder chefen till, 
på vilken nivå vill medarbetaren medverka på. Delaktighet måste vara en överens-
kommelse som skapas i dialog mellan chefer och medarbetare. Nivån på erbjuden, 
önskad delaktighet påverkar ledarskapet men också hur organisationen beskriver 
sina arbetsmetoder och kommunikation.”

Ur Kartbok för idéburna, Lindgren & Hjelm, 1995.
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Några sätt att beskriva en organisation

Hur kan en organisation tydliggöras och beskrivas?  
Jag har genom åren stött på motstånd att beskriva organisationen, att göra den tydlig. 
Det finns olika orsaker till det. Det finns medarbetare och chefer som tror att tydlighet 
minskar arbetsglädjen och konstnärligheten. Det finns de som själva förlorar på tyd-
ligheten, det gör det möjligt att ställa krav på ansvarstagande o.s.v.  Själv tror jag att 
tydlighet och ett gemensamt språk är grunden för att kunna kommunicera.

Nyligen har jag förstått att chefer och medarbetare gärna vill berätta om organisatio-
nen, rita en bild av den, på ett visionärt sätt. Det blir ett sätt att berätta om organisatio-
nens mening. Till det fungerar inte de organisationsplaner som jag kommer att beskriva 
i det här kapitlet. Möjligen intern men inte externt. Min avsikt är att vara så tydlig och 
konkret som möjligt. Den tydlighet som behövs för att skapa kommunikation, dialog 
och förståelse i organisationen. 

Nedan finns Jordbruksdepartementets organisationsschema. Jag kan höra Jordbruks-
ministern, Eskil Erlandsson, berätta om verksamheten på departementet, engagerande 
och visionärt. Det är bilden säkert bra till. Den är rund, grön och ger en uppfattning av 
att det är en platt organisation med jordbruksministern som en plattform för allt. 

Men bilden säger inget om hur de arbetar i organisationen. Vem som är chef för vem, 
hur kommunikationen går till o.s.v. Den är till och med lite oskarp när jag laddar ner 
den från nätet. Tydlighet är ett krav som jag ställer på en organisationsplan. Samtidigt 
har de som arbetar i organisationen kanske en fullständigt klar bild av förhållningssätt 
till varandra, visioner och mål.
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Så här gjorde vi i början av 80-talet, det kanske är 1980, det står inget årtal på den 
spritstencil jag hittade i en pärm i bokhyllan. Inte är bilden speciellt klarläggande. Men 
med förståelse och kunskap om utgångspunkten för beskrivningen, samhället teatern 
verkade i då, så var den kanske ganska tydlig.

Förslag till organisationsschema för Östgötateatern omkring år 1980

Denna organisationsplan kom till i tiden mellan Långbackas teser om en konstnärlig 
teater och Lyths, Forsers och Oscarssons manifest Förslag till en konstnärlig målsätt-
ning för Göteborgs Stadsteater 1981. Både Långbackas teser och Göteborgsmanifestet 
innehåller, som jag läser dem, också mycket organisations- och kommunikationsfrågor. 

Planen ovan föreställer en tänkt organisation för Östgötateatern. Den bygger på per-
sonalens förslag och skulle överlämnas till teaterns styrelse. Hur det gick kommer jag 
inte ihåg, så här blev det i alla fall inte. Men sättet att rita organisationsplanen tror jag är 
typiskt för tiden. Det som är viktigast är det som är störst. Mängdlära. I det här fallet är 
möten de viktigaste organen, Repertoarrådet och Tekniska samordningsgruppen. PR-
avdelningen är relativt liten men det är naturligt eftersom ensemblen skulle ansvara för 
”all kontakt med publikorganisationerna”. Hela bilden visar på en anda av att, vi, per-
sonalen ville vara delaktiga/bestämma i verksamheten. Samtidigt tycker jag att bilden 
är nutida, det finns en stor vilja att visa på hur kommunikationen ska fungera i organi-
sationen. Vilken högsta chef med vilken kompetens vore lämpligt att anställa i den här 
organisationen med den syn personalen har på verksamheten?

Återigen, vad är det för organisation en högsta chef för en scenkonstverksamhet ska 
leda? Vilken kompetens behöver chefen? Hur beskrivs organisationen?
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Organisering av en scenkonst- 
organisation. Linje- och projekt/ 
produktionsorganisation

Nedan ska jag försöka beskriva min egen process för att försöka förstå och beskriva i 
vilken organisation jag arbetat. Som min främsta samtalspartner om organisering har jag 
haft Jan Arenhill, teknisk chef, producent, konsult, pedagog, projektledare och projekt-
chef m.m. inom många delar av scenkonstområdet. Vi har haft en dialog om organise-
ring sedan vi träffades 1984 och också undervisat tillsammans. Mina tankar är i mycket 
ett resultat av våra samtal.

Efter att ha lämnat Östgötateatern 1983 började jag arbeta på Upsala Stadsteater med 
Pierre Fränkel som chef. En chef som var väldigt intresserad av organisering. Jag ham-
nade mitt i scenkonstens första genomarbetade försök att beskriva samtliga befattningar 
i organisationen. Varje befattning beskrevs med några sidor text, så noga som möjligt. 
Befattningsbeskrivningarna var kopplade till en organisationsplan. Tydligen var det 
svårt att placera in ensemblen i systemet för den har i organisationsplanen placerats som 
en sol som lyser över hela organisationen.

För mig var detta en helt ny värld av ordning och reda och med stort fokus på visio-
nen. Befattningsbeskrivningarnas funktion urholkades ganska snart, de var för nog-
granna. Inte heller diskuterades innehållet kontinuerligt. Det här var före medarbetar-
samtalens tid. Till slut var det någon som sa ”det står inte i beskrivningen och då ska jag 
inte göra det”. Detta gjorde att systemet med befattningsbeskrivningar blev för statiskt 
och kom i skymundan. Vinsten var tillkomsten av beskrivningarna, processen att skriva 
dem, alla diskussioner och samtal. 

I organiseringen fanns också spår av projektorganisering, något jag stött på i mitten 
av 70-talet då jag läste företagsekonomi på Linköpings universitet. 

Min lärdom av Uppsalatiden var att det behövs en kommunicerad organisationsplan 
och att medarbetarna vet vad de ska göra, men utan visionen fungerar det inte. Jag blev 
nog lite mer ”fyrkantig”, tydlig av samarbetet med Pierre. Med fyrkantig menar jag 
jordnära.

Nästa organisationsbild som jag sparat är från tiden som producent på Unga Klara, 
en självständig del av Stockholms Stadsteater. En del som Stadsteatern nu valt att ta bort 
ur sitt organisationsschema, där Unga Klara för övrigt alltid haft en konstig placering. 
Hade jag varit högsta chef så hade jag valt en annan väg, mer lik den som Östgötatea-
tern valt för sin autonoma enhet Ung Scen Öst. Där placeras Ung Scen Öst på samma 
nivå som en avdelning och dess ledare ingår i ledningsgruppen, vilket ger en annan 
möjlighet till kommunikation i organisationen.

Organisationsbilden nedan (Unga Klara, 1994) gjorde jag för att för mig själv för-
söka klara ut mitt eget ansvar, mina arbetsuppgifter i organisationen och förhållandet 
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till medarbetarna. Ungefär som de befattningsbeskrivningar som jag skrev om tidigare.  
Idag tycker jag att den är lite pinsam. Bilden var ingen bra beskrivning av hur organisa-
tionen fungerade, men då hjälpte den mig mycket i min egen förståelse av den organisa-
tion jag var en del av. Den har också format mina tankar om att beskriva organiseringen 
av scenkonstens verksamhet i en långsiktig och kortsiktig organisation och om hur mitt 
chefs- och ledarskap påverkades av organiseringen.

Organisationsplanen hjälpte mig att förstå och skilja på en långsiktig och kortsiktig 
organisation. Den långsiktiga organisationen består i den här bilden av Teatern men 
också av Unga Klara. Den kortsiktiga organisationen är Unga Klaras projekt. När jag 
ritade bilden hade Stadsteatern funnits i 34 år och Unga Klara i 19 år och verksamheten 
fortsätter in i framtiden. Den långsiktiga organisationen kallar jag för linjeorganisation 
och den innefattar verksamheten över en längre period – visionsarbete, strategisk pla-
nering, relationer med finansiärer, den totala verksamhetsplaneringen m.m. (Mer om 
linje- och projektorganisation i kommande avsnitt.) 

Insikten om att det kan finnas mer än en linjeorganisation i en organisation, att Unga 
Klara hade en egen linjeorganisation, möjliggjorde då ett längre framtidsperspektiv, att 
tänka många år framåt. Bilden visar också på en ”tydlig” avgränsning mellan linjeorga-
nisationen i Unga Klara och Unga Klaras projekt. Citationstecknet runt tydlig betyder 
att avgränsningen mellan linje och projekt aldrig är helt tydlig. Vad som tillhör linjen, 
vad som tillhör projektet är ett ständigt pågående definitionsarbete. 

Bilden nedan var den första jag sett som försöker beskriva linje och projekt som olika 
organisationsformer inom scenkonstområdet. I många scenkonstorganisationer finns det 
beskrivningar av hur arbetet i linjeorganisationen bedrivs men det finns inget beskrivet 
om projektorganisationen. T ex saknas det ofta en beskrivning av vem som är chef för 
projektet. Dramaten har tydligt och klart beskrivit sin projektorganisation i sin Blå Bok, 
en härlig läsning för en sådan som jag. 
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I bilden saknas verkstäder och kostymateljé eftersom de avdelningarna tillhörde 
Stadsteaterns linjeorganisation. 

I den här planen var jag producent i linjen, producent i projektet och produktions-
ledare i projektet. Tre olika hattar. Beroende på hatt hade jag också olika ansvar och 
arbetsuppgifter. Jag upplevde det som svårt att veta vilken hatt jag vid ett visst tillfälle 
hade på mig. Mina medarbetare hade det ännu svårare eftersom det inte syntes utanpå. 

Min slutsats blev att som producent behövde jag olika kompetenser i linje och pro-
jekt. Jag var nog inte producent i linjen utan mer en ekonomi- och personalansvarig, 
vilket då kräver andra kompetenser. En annan kunskap om lagar, regler, ekonomiska 
system, att arbeta med lång framförhållning, kunna kommunicera med externa intres-
senter och där den konstnärliga kompetensen handlade mer om repertoararbete.

Producentkompetensen i projektet handlar om arbete i ett annat tempo, en snabbare, 
konstnärlig kompetens att producera en föreställning, kunna bygga system som är flexibla 
och där man har kontroll på resurserna vid varje enskilt tillfälle. Ett annat slags chefs- 
och ledarskap.

Vem är då min chef? I bilden är det den konstnärlige ledaren i linjeorganisationen 
och i projektet är det regissören. Den konstnärlige ledaren har ansvar för vissa områden 
och regissören för helt andra. 

Min lärdom blev att det gäller att veta när man arbetar i linjen och när man arbetar i 
projektet eftersom funktionerna, ansvaret och arbetsuppgifterna är olika och det krävs 
olika kompetenser för att utföra funktionerna.

Organisationsplan, Unga Klara 1994
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Genom åren har jag upprört någon teknisk chef genom att påstå att det inte behövs 
tekniska chefer i projektet utan att funktionen är ett rent linjearbete. I projektet behövs 
något annat, kanske kan den tekniske chefen fylla funktionen av teknisk samordnare, 
belysningsmästare eller någon annan kompetens som är användbar i projektet.

I bilden ovan har jag pekat ut regissören som den självklara projektledaren med en 
ledningsgrupp vid sin sida. Vid den här tidpunkten och i den här organisationen var det 
en självklarhet att regissören var projektledaren. 

Så här beskriver Mats Engvall i Jakten på det effektiva projektet en projektledare: 
”Skicklighet i projektledarskap borde uppfattas som yrkeskunnande, motsvarande en 
konsertpianists färdigheter att använda sitt instrument, en konsthantverkares färdig-
het att designa och tillverka möbler eller en yrkesfotografs färdighet att fotografera.” 

I mitt försök att beskriva hur kommunikationen mellan linje och projekt skedde på 
Unga Klara finns en ruta för ledningsgruppen. Numera försöker jag undvika att be-
skriva kommunikationsvägar i organisationsplaner. Kommunikationen, som ofta sker på 
möten, förväxlas ofta med organisationens struktur och uppbyggnad. Som bilden ovan 
är ritad är deltagarna i ledningsgruppen lika mycket chefer som projektledaren, vilket 
inte stämmer. Vid den här tidpunkten tänkte jag nog att projektets ledningsgrupp var ett 
beslutande organ, vilket jag numera inser att den inte var. Ledningsgruppen var redan då 
rådgivande till projektledaren. I frågor som förändrade projektets ramar fick projektle-
daren föra tillbaka frågan till linjen.

Är scenografer, kostymtecknare, ljussättare chefer inom sina områden i projektet? 
Det var tydligen något jag funderat över när jag ritade bilden. På institutionsteatern är 
dessa funktioner mer lika handledarfunktioner medan chefskapet ligger hos linjechefer 
och projektledare. I en annan sorts organisation är det möjligt att scenograf och kostym-
tecknare är chefer för tillverkning och budget.

På nästa sida finns två organisationsplaner för Östgötateatern. De är hämtade ur 
årsberättelserna 2003 och 2008 och beskriver Östgötateaterns linjeorganisation. Det kan 
vara så att alla projekt görs i linjen och därför beskriver organisationsplanen även hur 
arbetet med projekt bedrivs. Jag sparar på organisationsplaner och valde att visa just 
Östgötateaterns eftersom det roar mig att jämföra personalens förslag från tidigt 1980-
tal med dessa två nutida.  

Organisationsplanerna ser lika ut, men tittar man lite noggrannare så finns det en del 
skillnader. Jag tror att förändringarna skulle kunna användas som ett bevis för att orga-
nisationer förändras hela tiden, genom den organisering som sker. 

För mig är bilderna en blandning av organisationsplan, kommunikationsplan och ett 
sett att berätta hur teaterledningen ser på sitt eget arbete.

Så här tolkar jag planen från 2008: Den beskriver en hierarkisk organisation med ett 
par beslutsnivåer. Styrelsen ger uppdraget till vd och teaterchef – teaterledningen – som 
båda rapporterar till styrelsen. Teaterledningen har en stab som består av sekreterare och 
controller. Teaterledningen har tillsammans ansvaret för åtta avdelningschefer. Vd och 
teaterchef är avdelningschefer för var sin avdelning. De har två hattar, en som vd/teater-
chef och en som avdelningschef på samma nivå som andra avdelningschefer. Det krävs 
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delvis olika kompetenser för de olika ansvarsområdena. Varje avdelningschef har ansva-
ret för sin avdelning som innehåller medarbetare från samma yrkesområde. 

ung scen/öst betraktas som en avdelning som innehåller medarbetare från flera yrkes-
områden. ung scen/öst har en egen linjeorganisation. 

Teaterledningen har ett rådgivande möte som kallas Ledningsgrupp. Ledningsgrup-
pen består av vd, teaterchef, samtliga avdelningschefer och controller. Teaterledningen 
väljer att visa upp en bild av delat chefs- och ledarskap och markerar inte på annat sätt 
än att vd står överst att det är vd som är den högsta chefen enligt aktiebolagslagen. Den 
här organisationen kräver en annan högsta chef med andra kompetenser än den som 
skulle styrt teatern 1980. När jag fick förmånen att tillsammans med Helene Thornblad 

Organisationsplan, Östgötateatern 2003 

Organisationsplan, Östgötateatern 2008
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vara med och skriva boken Scenkonstens arbetsmiljö – arbetsorganisation och ledar-
skap, utgiven av Prevent, intervjuade vi Lenny Carlsson och Johan Celander, då vd 
respektive teaterchef på Östgötateatern. I intervjun beskriver de hur det är att arbeta med 
delat chef- och ledarskap och hur de förhåller sig till varandra och sin organisation.

Hierarkisk uppbyggnad av en organisation skrämmer många inom vårt område. Jag 
anser att det finns en fördel och stor nytta med att linjeorganisationen är mycket klar och 
tydlig. Då alla vet vem man har som chef, vad chefen har för ansvar och arbetsuppgifter, 
att det finns långsiktighet, visioner och mål. Det är en organisation som skapar trygghet 
och tar ansvar för medarbetarnas kompetens. Ofta brukar medarbetarna mena att sådana 
organisationer är byråkratiska. Byråkrati är en arbetsmetod, inte ett sätt att organisera. En 
organisation kan inom olika delar av organisationen ha olika byråkratiska nivåer. Jag gillar 
en hög byråkratisk nivå på bl.a. kvalitets- och säkerhetsarbete och på löneutbetalning. 

När jag läst och reflekterat över organisationslitteratur som Integrerad organisations-
lära av Bruzelius & Skärvad, Organisationsmetaforer av Gareth Morgan, Jakten på 
det perfekta projektet av Mats Engwall, Wenell om projekt av Torbjörn Wenell och Att 
leda och arbeta i projekt av Monica Lööw hittar jag olika organisationsbeskrivningar 
som passat mitt mål att hitta ett pedagogiskt sätt att beskriva scenkonstorganisationer. I 
böckerna är linje- och projektorganisationer, matrisorganisationer m.m. beskrivna. Lit-
teraturen beskriver också de olika arbetsmiljöerna, vad det innebär att arbeta i linje- res-
pektive projektorganisationer. 

Det är fullt möjligt att beskriva en scenkonstverksamhet som en matrisorganisation, 
men ändå gör jag inte det. Matrisorganisationen är svårförklarad, svårbegriplig och 
en pedagogisk utmaning. Dessutom kräver matrisorganisationen medarbetare som har 
en hög organisatorisk och teoretisk kompetens. Mitt medvetna val blev därför att hitta 
pedagogiska metoder för att beskriva scenkonstorganisationer i en linje- och projektmo-
dell. En modell där det är möjligt att förstå hur det är att vara chef, ledare och medarbe-
tare i en organisation som arbetar med konst.

Ovan nämnda böcker handlar inte om att göra konst. Men de utgör en av grunderna 
för mitt sätt att tänka och beskriva en scenkonstorganisation. Organisering med konsten 
i fokus.
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I diagrammet ovan beskriver jag ytterligheterna för linje- respektive projektorganisa-
tioner, ett försök att förklara skillnaderna med att arbeta i en linje- och projektorganisa-
tion.

I organisationer är linjeorganisationen orienterad mer eller mindre långt åt de be-
grepp som står på vänster sida och projektorganisationen mer eller mindre orienterad åt 
höger. En linjeorganisation arbetar i en mer stabil och säker miljö, som är till för, som 
jag skrev ovan, att arbeta med visioner, långsiktighet, kompetensutveckling och ska 
skapa trygghet. Man kommunicerar efter plan, veckomötet är på tisdagar, allt följer ett 
mönster. Arbetet sker i en mer formell miljö med rutinartade roller enligt de funktions-
beskrivningar som finns, allt detta i en hierarkisk uppbyggd organisation.

En projektorganisation arbetar i en miljö som är föränderlig och där det inte riktigt 
går att förutse den närmaste framtiden. Kommunikationen genomförs efter de behov 
som för tillfället finns i processen. Organisationen är mer informell och med komplexa 
roller där medarbetarens hela kompetens tas tillvara. Arbetet sker i en platt organisation.

Jag tänker att det är viktigt att veta i vilken organisation arbetet sker eftersom det 
krävs olika sätt att ta sig an uppgiften, olika sätt att lösa uppgiften, olika chefs- och 
ledarskap, olika förhållningssätt till varandra. Jag upplever ofta att medarbetare och 
chefer inte ser skillnad, vilket leder till komplikationer i arbetet. 

Mekaniskt Organiskt

Stabil och
säker

Projekt-
organisation

Linje-
organisation

Kommunika-
tion efter
behov

Kommunika-
tion enl. plan

Föränderlig

Komplexa
roller

Rutinartade
roller

PlattHierarkisk

Miljö

Organisering

Teknologiskt

Makt

Kommunikation

Formell Informell
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Beslutsfattande och ansvar 

Ska högsta chefen vara ansvarig för både arbetet i linje- och projektorganisation? I bil-
derna ovan från Östgötateatern framgår ansvaret för linjeorganisationen tydligt. 

Högsta chefen är ju alltid ansvarig för allt men ska högsta chefen också leda arbetet 
med att producera konsten från idé till sista föreställning? Om inte högsta chefen leder 
producerandet vem gör det då? Vem delegeras ansvaret till? Att ge möjlighet till och att 
styra producerandet av konst är ju linjens viktigaste uppgifter i en scenkonstorganisa-
tion. Min erfarenhet från scenkonstorganisationer är att linjen behöver stärkas. En teater 
består inte av enbart föreställningar, vilket brukar vara en allmän uppfattning. Utan en 
väl fungerande linje med visioner kommer till slut producerandet att utarmas.

Vem som ska leda, med vilken kompetens, beror också på organisationens storlek. 
Det är skillnad på att vara högsta chef för Västerbottenteatern, GöteborgsOperan eller 
Månteatern.

Det behövs begrepp och språk för att orientera sig i organisationer.
Jag ska försöka beskriva hur min begreppsvärld ser ut just nu. Världen har förändrats 

under de trettio år som jag arbetat inom scenkonstorganisationer och i morgon får jag 
kanske lära mig något nytt som modifierar den. Nedan beskrivs till största delen förhål-
landet mellan linje/projekt och projektets genomförande i organisationen. Hela tiden med 
konsten i centrum för både linje- och projektorganisation. Konst och ekonomi/resurser står 
alltid i ett dialektiskt förhållande till varandra och organisering sker i båda delarna. 

I mitten av 90-talet funderade jag över hur det optimala chefs- och ledarskapet för 
projektet ser ut. Jag funderade mycket på hur konst och ekonomi/resurser på ett effektivt 
sätt kan nyttjas för att nå projektets vision. Min slutsats blev att ledningen av ett pro-
jekt behövde vara experter på konst och ekonomi/resurser och dialektiken mellan dem. 

Konst Ekonomi/resurser

Konst Ekonomi/resurser

Konst

Konst Ekonomi/resurser

Alla konstnärliga beslut påverkar förr eller senare
resurser och ekonomi

Alla resurs/ekonomiska beslut påverkar förr eller
senare konsten

Chefs- och ledarskapet ska hantera konsten och resurserna/ekonomin 
och dialektiken mellan dem

Chefs- och ledarskapet som kan hantera konsten och resurserna/
ekonomin och dialektiken mellan dem och dessutom har kunskap om
både konst, resurser/ekonomi ökar möjligheten att nå visionen

Ekonomi/resurser
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(Numera tänker jag att det är samma förhållande i linjeorganisationen.) Går det att hitta 
dessa kompetenser hos en person, kanske, oftast inte. Det krävs något slags delat chef- 
och ledarskap, mer om det senare.

Jag tänker mig att idealet för att leda ett konstnärligt projekt är att de som leder har 
kompetenser om konst och ekonomi/resurser som överlappar varandra. 

Sedan 1998 har jag i mitt sätt att tänka på projekt utgått från att projektet leds av 
regissör och producent i ett delat chef- och ledarskap. En förändring jämfört med bil-
den av Unga Klaras organisationsplan 1994, där jag påstår att den som leder projektet, 
projektledaren, är regissören. 

Vid den här tidpunkten bestämde jag mig också för att kalla projektet för produk-
tion när det görs i en organisation som producerar scenkonst. Därför talar jag också om 
produktionsorganisation. Det låter kanske fånigt men det innebar att det blev betydligt 
lättare att kommunicera om arbetet att göra scenkonst. Alla som arbetar inom området 
vet vad en produktion är. Vi har enorm kunskap och kompetens för att göra produktio-
ner. Ett projekt kan vara vad som helst. Projektbegreppet sparar jag till arbeten som inte 
handlar om att producera konst. Jag pratar också om gästspel, festival, turné med mera 
istället för att klumpa samman allt under begreppet projekt. Det ökar tydligheten, tycker 
jag. För att utveckla tankar runt arbetet i produktionen använder jag mig av den forsk-
ning som finns om projekt och försöker att anpassar den till vårt verksamhetsområde.

Produktioner inom scenkonstområdet betraktas ofta av dem som deltar som något 
helt fristående från linjen. Det är ju aldrig sant. Men hur ser styrningen ut och hur kan 
den beskrivas?

Förberedelsefasen Igångsättningsfasen Repetitionsfasen Föreställningsfasen Avvecklingsfasen

Marknadsföring

Regi/produktionsledning, ensemble

Teknik

Ledningsgruppen/
Veckoplaneringsmötet
/Regissör/Producent

21

Förberedelsefasen
Pjäsval, Pjäsval görs, förutsättningar undersöks, team bildas, produktionsplanering görs utifrån årsplanering. Beslut tas om produktions-
resurser
Beredningsfasen
1. Produktionen överlämnas till produktionsorganisationen. Produktionsorganisationen börjar arbeta utifrån givna ramar. Start för
produktionsmöten, som återkommer kontinuerligt
2. Förtekniskkollationering, föreställningen beskrivs ur teknisk synpunkt. Budgetering startar.
Igånsättningsfasen
3. Produktionsbeslutsmöte. Detaljerad budget godkänns. Detaljbeslut inom ramar tas om hur produktionen ska genomföras.
Produktionsbeskrivningen fastslås. Alla tekniska , marknadsförings, planerings, repetitions aspekter beaktas. Marknadsplan lämnas.
4. Teknisk kollationering, modell, detaljritningar, skisser, rekvisitalistor m.m. överlämnas.
Repetitionsfasen
5. Kollationering
6. Lanseringsmöte
Föreställningsfasen
Premiär, den dagliga ledningen av produktionen återgår till Ledningsgruppen/veckoplaneringsmötet.
7. Rivningsmöte, produktionsorganisation äv vilande men återupptas vid behov.
Avvecklingsfasen
8. Sista föreställningen
9. Utvärdering

5

3 3

3

4

4

5

5

6

6 7 8 9

Produktionsbeskrivning

Pjäsval PREMIÄR

Beredningsfasen

Ledningsgruppen/
Veckoplaneringsmötet

2

2

3

Arbetsmaterial 2002, en grund för diskussion om fasindelningar produktionsorganisation
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 Bilden på föregående sida är ett försök att förklara och visa hur linje och produk-
tion kopplas samman. De gula punkterna är kommunikationspunkter där linje och 
produktion kommunicerar. I bilden ovan startar produktionen i linjen för att vid punkt 
1 överlämnas till produktionsorganisationen. Från punkt 1 till premiären sker arbetet i 
produktionsorganisationen och därefter återgår ansvaret till linjen. I linjen drivs sedan 
föreställningarna, produktionen utvärderas och avslutas. Bilden liknar i utformningen en 
nätverksplanering för att visa hur olika delar av en produktion hänger samman. Bilden 
beskriver också en indelning i olika faser. Vid varje fas början och slut kommunicerar 
linje och produktion med varandra.

Här följer några punkter som jag har som utgångspunkt i tankarna runt produktions-
organisationen:
• En produktionsorganisation är en tillfällig organisation som skapas för att genomföra 

en speciell produktion.
• En produktion har alltid en start och ett slut.
• Produktionen byggs organisatoriskt upp för att lösa en specifik uppgift och när upp-

giften är löst upplöses produktionsorganisationen.
• En produktion är en i tid och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som 

genom tilldelade resurser/ekonomi skall nå bestämda visioner och mål.
• En produktion organiseras så att deltagarna ska kunna samarbeta så effektivt som 

möjligt för att nå den gemensamma visionen.
• En produktion organiseras så att tilldelade resurser används på effektivaste sätt.
• Produktionen är unik och kräver därför en för varje tillfälle anpassad organisation.
• Produktionen genomgår olika faser under produktionstiden, faserna har olika mål och 

behöver olika arbets- och kommunikationsmetoder.
• Produktionen överlämnas till linjen för utvärdering och avslutning.
• I produktionsorganisationen ingår endast personer som aktivt bidrar och arbetar med 

produktionen.
• Produktioner med högre status tenderar att ta resurser från produktioner med lägre 

status. 
• Den största och avgörande skillnaden mellan två produktioner är produktionernas 

storlek.

Ett sätt att diskutera högsta chefens ansvar i produktion
Bilderna nedan är exempel på min nuvarande utgångspunkt för att beskriva och föra 
dialog runt organisering av scenkonst. Var i organisationen besluten fattas och vem som 
är inblandad. 

Hur produktionen är organiserad, fördelad mellan linje och produktion, avgör hur 
mycket producent den högsta chefen måste vara. Ju mer blått rör i linjen desto mer 
producentfunktion får högsta chefen och andra chefer i linjen. Naturligtvis har organisa-
tionens storlek och organisering betydelse. Min upplevelse är dock att just nu hamnar en 
större del av producentfunktionen hos teaterchefen på mindre teatrar och även på en av 
de större, som Stockholms Stadsteater. En upplevelse skriver jag eftersom det kan man 
inte veta utan att ha arbetat i organisationen. För att förstå, tror jag att det behövs att 
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man arbetar i organisationen i ett år och är delaktig i tre produktioner. Centraliseringen 
tror jag beror på resursbrist eller/och viljan till direktstyrning, allt ska bli rätt och på 
chefens sätt. 

Modellen, röda och blå rör

Det röda röret symboliserar linjen och det blå produktionen. Det kan naturligtvis finnas 
många samtidiga blå rör, produktioner, i en scenkonstorganisation. Modellen innehåller 
också en fasindelning som gör det möjligt att ha en dialog runt ansvar och arbetsuppgif-
ter under produktionsfasen. De gula cirklarna är beslutspunkter som är avgränsningar 
mellan olika faser, men också är beslutspunkter där beslut fattas om att produktionen 
kan fortsätta enligt planen.

Beslut om hur produktionens genomförande fattas av linjen i samarbete med dem 
som ska ansvara för, genomföra produktionen.  Det är linjens resurser som ska förde-
las mellan de olika produktionerna. Produktionen avslutas och utvärderas i linjen. Den 
främsta anledningen till det är att det är linjen som ska dra lärdom av den genomförda 
produktionen inför framtida produktionsarbete.

Bilden nedan beskriver en produktionsorganisation där linjen överlämnar produktio-
nen till den/dem som leder produktionen genom alla faser fram till utvärdering, då linjen 
återtar produktionen. Bilden nedan beskriver en produktion med stor makt/kraft hos pro-
duktionsledningen.

Bilden nedan beskriver liksom den här ovan att produktionen överlämnas till produk-
tionsledningen. Men återlämnandet till linjen sker i samband med att produktionen haft 
premiär. Jag använder bilden bl.a. för att beskriva en scenkonstorganisation som spelar 
produktioner i repertoar. Föreställningsfasen av en produktions liv organiseras i linjen. 

Idé och
behovsfasen

Igång-
sättnings
fasen

Repetitions
fasen

Föreställnings
fasen

Avvecklings
fasen

Linje och produktionsorganisation

Planerings-
fasen

Linjeorganisation

Produktion1 2 43

3 4 5

5

76

6 7 8

Pjäsval

PREMIÄR
Sista

föreställningen
Utvärdering

Slut

Produktions-
beslut efter

överenskommelse

Repetitionsstart

Produktions-
planering

Jan Arenhill
PeO Sander
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Produktionsorganisationen finns kvar efter premiär och återuppstår med full styrka om 
det av någon anledning skulle behövas.

Bilderna ovan beskriver, tycker jag, hur vi i branschen brukar tala om produktionsor-
ganisationens förhållande till linjen. Det brukar dock finnas två oklarheter, fördelningen 
av ansvar och arbetsuppgifter mellan linje och produktion och vem/vilka som är chefer 
och ledare för produktionen. Båda dessa uppgifter brukar finnas på något papper men 
det är inte tillräckligt tydligt uttalat, kommunicerat och beskrivet.

På många scenkonstorganisationer är det nog ändå som på bilden nedan, vad man än 
säger, produktionen bedrivs i linjeorganisationen. Den/de som leder produktionen får 
inte någon tydlig överlämning, resurserna finns i linjen och inte i produktionen. Makten/
kraften är mindre hos ledningen av produktionen. I det här sättet att producera krävs stor 
kunskap och kompetens hos högsta chefen för att producera scenkonst. 

Idé och
behovsfasen

Igång-
sättnings
fasen

Repetitions
fasen

Föreställnings
fasen

Avvecklings
fasen

Linje och produktionsorganisation

Planerings-
fasen

Linjeorganisation

Produktion 2 43

3 4 5

6 7 8

Pjäsval

PREMIÄR

Sista
föreställningen Utvärdering

Slut

Produktions-
beslut efter

överenskommelse

Repetitionsstart

Produktions-
planering

51

3

Idé och
behovsfasen

Igång-
sättnings
fasen

Repetitions
fasen

Föreställnings
fasen

Avvecklings
fasen

Linje och produktionsorganisation
Produktion i linjen

Planerings-
fasen

Linjeorganisation

Produktion1 2 43 4 6 7 8

Pjäsval PREMIÄR Sista
föreställningen

Utvärdering SlutProduktions-
beslut efter

överenskommelse

RepetitionsstartProduktions-
planering

3 4 5
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Ovan har jag vid flera gånger beskrivit ledningen av produktionen som en eller 
flera personer, den/de som leder produktionen. I det här materialet kommer jag inte att 
fördjupa mig i frågeställningen om produktionens ledning, organisation eller genomför-
ande, men visar ändå i bilden nedan en utgångspunkt för samtal om produktionsteamets 
organisering och kommunikation. 

  
Är det högsta chefen som leder mötet Styrgrupp och/eller är högsta chefen den som 

har funktionen eller en del av funktionen Produktionens ledning? Ska chefen också leda 
produktionerna behövs också en kompetens som regissör eller producent. I den sista 
rörbilden ovan är högsta chefen ofta med i ledningen av produktionen. 

Produktionsorganisation

Produktionsteam, ett exempel

Linjeorganisation

Styrgrupp

Produktionsteam
Regissör
Producent
Scenograf
Kostymtecknare
Ljussättare
Ljuddesigner
Maskdesign
.
Föreställningsdramaturg
Skådespelare
Inspicient
Scenmästare
Belysningsmästare
Ljudtekniker
Maskör
Rekvisitör
.

Produktionsansvariga
Verkstad, Kostym, Mask

Representanter för
information och marknads-
kommunikation

Ledning av
produktion
Regissör/
producent

Referensgrupp
Innehåller olika
expertfunktioner
som just den här
produktionen skulle
kunna behöva.
T.ex.
Fäktmästare,
referensgrupper,
sångpedagog
m.m.
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Vem som ska anställas som högsta chef beror på behovet i organisationen, men också 
på hur organiseringen/kommunikationen förändras för att passa den som anställts som 
högsta chef.

Jag hoppas att jag med ovanstående kapitel lyckas förmedla att organiseringen/kom-
munikationen i en scenkonstorganisation påverkar vem som ska vara dess högsta chef.

Planering i en scenkonstorganisation

Strategisk, taktisk och operativ planering i linje-
organisationen
Den grundläggande planeringen för en scenkonstorga-
nisation är linjeorganisationens strategiska, långsiktiga 
planering. Det är där som visioner och mål tas fram, vad 
organisationen ska ägna sig åt, varför och vem som ska 
genomföra visionerna. Övergripande planering, idéer för 
verksamheten, omvärldsanalys. I den strategiska plane-
ringen, som påminner om eller är grunden för visions-
arbetet, ingår flera delar där ett långsiktigt tänkande är 
nödvändigt. 

Till den strategiska planeringen hör att analysera perso-
nalbehov på lång sikt, upprätta kommunikationsstrategier, 
bedöma publikutveckling, planera för nybyggen, större 

investeringar och strategisk repertoarplanering. Den strategiska planeringen genomförs 
med en framförhållning på 5 – 10 år. I början av augusti 2009 ledde jag en workshop 
som handlade om en scenkonstorganisations utveckling de närmaste 50 åren. Ett försök 
att möta framtiden.

När den strategiska planeringen är klar bryts den ner till en taktisk nivå. Där planeras 
det hur vi ska göra, vilka system och rutiner som behövs för att genomföra strategierna, 
mer det vardagliga arbetet i linje- respektive produktionsorganisationerna. Repertoarpla-
nering.  

Därefter planeras vad som ska göras, av vem, och när det ska ske i den operativa 
planeringsnivån, och sedan genomförs detta i praktiken.

När genomförandet är klart planeras utvärderingarna av verksamheten på den opera-
tiva nivån. Resultatet av utvärderingen återförs till den strategiska planeringsnivån där 
den är en grund för ny strategisk planering.

Om jag får välja så vill jag ha en högsta chef som har kunskap och kompetens i stra-
tegiskt arbete och lägger stor del av sitt arbete på att utveckla organisationen och dess 
verksamhet. Ett chefskap som skapar förutsättningar för konsten.

Den strategiska planeringen sker i linjeorganisationen och är en förutsättning för 
produktionernas genomförande och kvalitet. Det är inte tvärt om, att produktionens 
kvalitet är avgörande för linjeorganisationens kvalitet. Med en medveten strategi kan de 
två olika organisationsmetoderna stödja utvecklingen av varandra. När jag arbetat med 
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organisationer inom scenkonsten har arbetet oftast gått ut på att stärka linjeorganisatio-
nen så att den blir jämbördig med produktionsorganisationen. En del i arbetet har ofta 
varit att hitta metoder för organisationen att tänka strategiskt och långsiktigt i stället för 
här och nu, och i produktionsplaneringens tidsperspektiv. Och som jag skrivit tidigare, 
i en liten organisation har högsta chefen fler olika ansvarsområden än en chef i en stor 
organisation. Av chefen i den lilla organisationen krävs det ett tydligt och strukturerat 
arbete för att inte fastna i det dagliga.

Jag har också upptäckt att jag mer och mer tänker in budgetarbete och annat strate-
giskt ekonomiskt arbete som en del i planeringsarbetet och inte som något som tillhör 
ekonomin.

Ekonomi/resurser
Vad behöver högsta chefen kunna, ha för kompetens, om 
det här området? Det beror naturligtvis som vanligt på 
organisationens storlek. Som jag beskriver det är eko-
nomi till största delen en möjlighet att mäta vad visioner 
och mål kostar för att se om de är möjliga att genomföra. 
Högsta chefen behöver förstå det ekonomiska systemet 
och ha ett språk för ekonomi/resurser som möjliggör 
ett samtal med organisationens experter inom området. 
Möjligheter att ställa rätt frågor till linje- och produktions-
medarbetare som har ansvarsområden inom ekonomi och 
resursfördelning.

Högsta chefen måste ha en kompetent samtalspartner i 
linje- och produktionsorganisation som förstår verksam-
heten.

Sammanfattning
En högsta chefs ansvar finns enligt min åsikt framförallt i linjeorganisationen. Han eller 
hon är chef och ledare för hela verksamheten. Högsta chefen ansvarar för det gemen-
samma språket och behöver kompetens att skapa visioner och mål för organisationens 
verksamhet. Högsta chefen behöver ett chefs- och ledarskap som gör det möjligt att 
genomföra visioner och nå mål. En chef som kan få sin organisation att arbeta med stra-
tegiska frågor. Chefen ansvarar för arbetsmiljö och kvalitet i organisationen och behöver 
också ha verktyg för att kunna beskriva den verklighet, organisering, som verksamheten 
bedrivs i och hur kommunikationen sker i organisationen. En högsta chef inom en scen-
konstorganisation behöver ha kunskap om konst och ekonomi och förhållandet mellan 
konst och ekonomi och de frågeställningar som uppstår där emellan. Allt detta behöver 
man ta hänsyn till när en högsta chef ska anställas. Om det nu är en enda person som 
ska klara allt detta.
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Chefs- och ledarskap: Kan högsta chefen 
dela sitt chefs- och ledarskap?

I början av 80-talet började jag fundera över chefskapet hos mina egna chefer på Östgö-
tateatern. Vi diskuterade mest det formella, ansvar och befogenheter. Det gick att utbilda 
sig i chefskap men det pratades väldigt lite om ledarskap. Det fanns säkert en del om 
ledarskap i kurserna men fokus låg på chefskapet. Nu pratar vi om ledarskap och utbil-
dar oss i ledarskap. Kurserna innehåller säkert en hel del chefskap. 

För mig är det viktigt att prata om chefs- och ledarskap för att båda delarna ska vara 
tydliga. En chef klarar sig inte utan ett sätt att leda. Och en ledare är ju ”bara” en ledare 
om det inte finns ett tilldelat formellt chefskap. Jag utbildar ofta ledare men det är inte 
förrän de fått ett formellt tilldelat chefskap som de blir chefer. Alla i våra organisationer 
behöver utbildas till ledare eftersom vi alla någon gång måste vara ledare i våra organi-
sationer, även utan ett formellt chefskap.

 Till chefskapet, den formella funktionen, hör mycket av det jag beskrivit tidigare. 
Kompetens för att utveckla visioner, mål, organisering/kommunikation, planering och 
ekonomi. Dessutom kompetens om lagar och förordningar, arbetsmiljö, medarbetar-
samtal och lönesättning. Om hur verksamheten och medarbetarna utvecklas. Chefen 
företräder organisationen gentemot de egna medarbetarna och andra interna och externa 
intressenter. Det formella ansvaret. Jag lägger också in i chefskapet att chefen måste ha 
ett ledarskap. Kanske kan man beskriva chefskapet som ett yrke.

Ledarskapet är något annat, det är mitt. Chefens, personliga sätt att leda i den orga-
nisation han eller hon verkar i. Ledarskap kan inte tilldelas formellt, det måste utövas 
och förtjänas. Ett sätt som anpassas efter vem som ska ledas och efter teamets utveck-
ling. Ledarskapet måste jag också anpassa efter vad jag som chef har för möjligheter att 
utöva utifrån min egen utveckling. Ledarskapet måste vara sant och synas att det tillhör 
mig själv. Ett ledarskap måste också kunna anpassas efter vilken utvecklingsfas ens 
team befinner sig i. Anpassas efter situationen.

Nu, när jag skriver det här, inser jag hur svårt det måste ha varit att vara chef på 
Östgötateatern under den tid jag jobbade där i slutet av 1970-talet, början av 1980-ta-
let. I en övergångstid från ett enmannastyre till ett mer ”demokratiskt”, decentraliserat 
sätt att styra teatern. Hierarkierna bröts ner men ändå fanns de kvar och ersattes inte av 
något annat. Cheferna skulle ta eget ansvar för avdelningar och fick inte mandat till det. 
De verkade i en organisation som av medarbetarna uppfattades som beskrivits i organi-
sationsschemat från 1980. Jag minns kampen med den nya ekonomichefen för att få en 
delegerad teknisk produktionsbudget. Att produktionen skulle ha en egen teknisk budget 
istället för att alla tekniska medel skulle förvaltas av avdelningarna. Detta var en själv-
klarhet för mig som precis kom från en ekonomutbildning på universitetet och dessutom 
sedan länge levde i en projektvärld fylld av konserter, miljövårdsaktioner m.m. Vi pra-
tade alla olika språk och ingen tog sig tid till att göra ordlistan. Det är inte riktigt sant, vi 
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påbörjade den och fick ändå ihop något gemensamt. Men alla var inte med. Under tiden 
kan det inte ha varit speciellt trevligt att vara chef. 

Jag fick vara med om de här omvälvande åren då organisationen bytte det trygga, in-
vanda, välförankrade, respekterade, gamla - man, mot det nya, okända – kvinna. Det var 
en ny tid då jag lärde mig väldigt mycket om chefs- och ledarskap. Bland annat att en 
kvinnlig chef behandlades annorlunda av medarbetare och omvärld. Sämre. Chefs- och 
ledarskapet bedömdes inte utifrån verksamhet utan med utgångspunkt från kön. 

Det fanns naturligtvis brister i chefskap och ledarskap som var besvärande, men det 
var svårhanterligt under den här perioden inom scenkonsten. Vi, teatern, hade behövt en 
mer tillåtande, öppnare arena, där vi kunde ha skapat en gemensam vision.

Ett annat försök till att skapa en ”ordlista”, gemensam vision, var Göteborgsmanifes-
tet, en process som säkert pågick under samma period men presenterades något senare.

Som jag upplevt det har alla mina teaterchefer varit ensamma chefer. De har haft det 
yttersta ansvaret för hela verksamheten och inte delat chefs- och ledarskapet med någon 
annan. Kanske delar av ledarskapet men inte formellt. De har haft ett stort ansvar där 
det varit svårt att hinna vara visionär. Ofta har de fastnat i den dagliga verksamheten 
med långa arbetsdagar. 

Under mina år på Unga Klara måste det ändå ha funnits möjligheter till en annan 
sorts chefs- och ledarskap. För det var då, i början av 90-talet, jag började fundera över 
om det inte fanns något som kunde beskrivas som ett delat chefs- och ledarskap. Jag 
kallade det för att vi, jag och den konstnärliga ledaren Suzanne Osten, arbetade i en ma-
tris. Inom vissa områden var vi tvungna att ha den andres godkännande innan vi fattade 
beslut. Konsten och ekonomin och dialektiken mellan dem.

Idag finns det en hel del forskning runt delat chefs- och ledarskap. Den svenska 
forskningen har främst bedrivits inom Arbetslivscentrum, en organisation som numera 
är nedlagd.

Mitt eget chefs- och ledarskap

Hur är det med mitt eget chefs- och ledarskap? Jag har haft stor möjlighet att själv 
fundera över hur jag är som chef och ledare i ordförandeuppdrag, som lärare, linjechef, 
producent och projektledare. Ibland innehåller feedbacken från teammedlemmarna en 
önskan till förändring, det är ganska jobbigt och har säkert präglat min syn på chefs- och 
ledarskap. För jag och vi alla vill vara omtyckta och få applåder. Men ändå tycker jag 
att de senaste 10 - 15 årens utbildning och därmed ökade medvetenhet om chefs- och 
ledarskapet har lett till framsteg. 

Jag önskar att jag fått de här utbildningsmöjligheterna tidigare i mitt yrkesliv och 
hoppas därför att fler unga får möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Därför har alla 
studenter på Dramatiska institutets teaterinstitution de senaste tio åren genomgått en 
grundläggande utbildning i att leda och arbeta i team. Innan dess var det bara producent-
studenterna som fick en sådan utbildning. 

Numera beskriver jag mitt ledarskap som hyfsat. Men jag tror också att jag uppfat-
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tas som besvärligare i vissa situationer. Att det nu är mer krävande att arbeta med mig i 
team som jag inte leder. Det oroar mig. Men jag känner mig samtidigt ganska säker på 
vilka arbetsmetoder och förhållningssätt som gör att team når sina visioner. Jag försöker 
att ha arbetssätt som leder dit.

1997 gick jag min första UGL-utbildning. Ett koncept, som jag beskrev i början av 
texten, som handlar om ens egen utveckling som ledare och deltagare i ett team. Jag 
utbildade mig senare till att genomföra UGL-kurser som handledare. De teorier som 
ingår i UGL- konceptet är en grund i mitt tänkande i frågor som rör chefs- och ledar-
skap. Därifrån har jag teorier som jag gjort till mina egna och som jag använder för att 
beskriva hur organisationer fungerar i praktiken.  Teorier handlar om samarbete, värde-
ringar, gruppers utveckling, individer i en grupp m.m. Jag har skaffat mig ett språk för 
att tala om och handleda i ledarskap. Sedan är det bara att försöka leva upp till det jag 
själv påstår. 

Ledarskapet är personligt

Alla chefer behöver ett ledarskap. Alla chefer måste kunna leda för att uppnå organi-
sationens visioner och mål. I en organisation finns det också ledare som inte är chefer. 
Vilket ledarskap ska högsta chefen på en scenkonstorganisation ha? Finns det ett speci-
ellt ledarskap för scenkonst? 

Alla har vi en egen utgångspunkt när vi beskriver vår syn på vad som är bra chefskap 
och ledarskap. Det finns många teorier och synsätt. Jag är övertygad om att det vikti-
gaste är att hitta sitt eget sätt, det jag behärskar, det jag kan genomföra. Chefskapet kan 
jag läsa mig till och få teorier presenterade. Ledarskapet måste jag hitta hos mig själv, 
uppleva. Det finns många teorier inom det här området, många råd och tips, men till slut 
måste jag ändå bottna ledarskapet i mig själv. 

För mig är det så att jag måste kunna använda, ha en egen förståelse för hur teorin el-
ler rådet ska användas av mig själv i praktiken, annars har jag ingen nytta av teorier och 
råd. Eller som det står i citatet av ledarskapsforskaren Kurt Lewin från 1951: ”There is 
nothing so practical as a good theory”. När jag uppnått det praktiska, först då är det en 
bra teori. 

Det tar lång tid att förstå sig själv och vad ledarskap är i vår verksamhet. För att för-
söka förstå har jag frågat och lyssnat på många: teaterchefer, mellanchefer, producenter, 
kursdeltagare och studenter. 

Hittills i materialet har jag skrivit ”högsta chefen”. Sedan i slutet av 90-talet har jag 
varit intresserad av om det är möjligt att dela chefs- och ledarskap. Det innebär att hög-
sta chefen kanske är två personer. Eller går det att vara fler? 

Jag har inte skrivit så mycket om teorier och tänker inte ge några råd, kanske tipsa 
om en del litteratur och ställa ett antal frågor. 
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I sin bok Gruppsykologi beskriver Lars Svedberg ledarskapets paradoxer på ett sätt 
som jag tycker beskriver komplexiteten i ledarskapet.

Ledarskapets paradoxer

Var nära dina medarbetare!    Håll distansen

Gå före och visa vägen!    Håll dig i bakgrunden

Visa medlemmarna tillit!    Följ arbetet

Var tolerant!     Var tydlig och visa hur du vill att  
       saker och ting ska fungera!

Tänk på din egen avdelnings mål!   Var lojal mot helheten!

Planera din tid ordentligt!    Var tillgänglig!

Ge uttryck för vad du känner    Var diplomatisk! 
och tycker      

Var visionär!     Stå med båda fötterna på jorden!

Eftersträva konsensus!    Ha inte beslutsångest!

Var dynamisk!     Var eftertänksam!

Var säker på sin sak!    Var ödmjuk!

Jag tror att en ledare måste kunna fungera inom ramen för ovanstående paradoxer, 
kunna röra sig fram och åter mellan ytterligheterna. Anpassa sitt ledarskap efter situa-
tion och medarbetare. Ledarskapet innehåller inte bara en metod utan en hel karta av 
olika sätt. I mitten av 70-talet undervisade jag på en uppdragsutbildning som drevs av 
Linköpings Universitet. Jag lärde östgötar hur en dator fungerar, 0-or och 1-or, och vad 
man kunde använda den till. Då kämpade jag för att hitta en pedagogik som fungerade 
och tänkte att när jag behärskar den så är jag klar. Idag vet jag att jag måste ha en mängd 
olika pedagogiska metoder att välja mellan och använda dem vid rätt tillfälle. Så är det 
också med ledarskapet. Sedan blir det i alla fall fel ibland.

Att vara chef och ledare i linje respektive produktion

Många av scenkonstens högsta chefer är regissörer och har sin största erfarenhet från 
det arbetet. De har stor produktionserfarenhet och det sätt som en uppsättning produce-
ras. De har stor erfarenhet av att starta och sluta en produktion, av att hantera konst och 
ekonomi i en produktion. Det är ett chefs- och ledarskap som har en snar premiär, en 
spelperiod där regissören gör kortare nedslag och därefter ett avslut. Ofta är regissören 
gäst i organisationen och deltar inte i linjeorganisationens arbete.
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 Ett chefs- och ledarskap i en linjeorganisation handlar om långsiktigt arbete i sam-
arbete med funktioner som inte finns i en produktion. Det blir ett nytt innehåll i chef-
skapet, som kräver ett annat kunnande om yrkesgrupper, intern och extern marknads-
kommunikation m.m. Det krävs en annan sorts kompetens i chefs- och ledarskapet för 
att driva och kommunicera ett konstnärligt arbete i linjen än det gör i en produktion. 
Chefskapet i linjen omfattar andra ansvarsområden än i produktionen. Det är väldigt lite 
repetitionsarbete i linjeorganisationen. Det är något annat att kommunicera linjeorgani-
sationens visioner än produktionens. 

I produktionen har chefen större möjlighet att själv välja sitt team, i linjeorganisatio-
nen tar det längre tid att forma ett eget team. 

Jag tycker att fler organisationer ska överväga att tillsvidareanställa sin högsta chef, en 
chefsperiod som inte har en bestämd längd. Jag tror det är nödvändigt för att organisatio-
nerna ska våga satsa långsiktigt och inte skjuta problem framför sig som nästa chef ska 
lösa. Detta ställer större krav på styrelsen eftersom den kontinuerligt måste värdera högsta 
chefens insatser, vilken slags högsta chef som behövs för att driva verksamheten fram mot 
dess vision.

Tydlighet, överenskommelser
Nästan alla jag pratat med återkommer till behovet av tydlighet och har historier att 
berätta där otydlighet fått fantastiska konsekvenser. Många har känt sig lurade för att 
överenskommelser som träffats inte hållits. Ibland tolkas det som att den ena parten 
medvetet struntat i det man kommit överens om. Ett slags medvetet försök till att säga ja 
till överenskommelsen för att sedan ändå försöka få igenom något annat. Kanske stäm-
mer det i några fall, men oftast verkar det handla om misstag i kommunikationen.

Jag tolkar det som att tydlighet är ett mått, resultat på, om kommunikationen fung-
erar. Är det speciellt svårt att vara tydlig när man arbetar med konst? Kanske. Om det 
är så innebär det att vi måste vara väldigt noggranna med kommunikationen i orga-
nisationen för att öka tydligheten. Många gånger beror missförstånden på att vi inom 
organisationen inte använder samma språk. Vad är ett koncept, en produktionsbudget, 
vem är chef i produktionen, varumärket, hur ser organisationsplanen ut och hur ska 
den tolkas? Ingen av de scenkonstorganisationer jag varit i kontakt med har fungerat 
som någon annan. En organisations språk måste därför undersökas och definieras av 
medarbetarna och vara tillräckligt tydligt för att kunna kommuniceras till tillfälliga 
medarbetare i organisationen. Vi har alla olika möjligheter att förstå beroende på våra 
erfarenheter.

För att en hög grad av tydlighet ska vara möjlig krävs också metoder för hur man gör 
för att träffa en hållbar överenskommelse. Det handlar om att en ledare måste förstå en 
grupps eller ett teams utveckling, veta vad som är möjligt att kommunicera om i grupper 
och team av olika storlek. Det är inte nog att veta vad, vilket innehåll, vi ska kommuni-
cera utan vi måste också hitta en metod för hur, processen, det ska gå till. Metoder för 
att ta reda på om vi är överens och har varit tillräckligt tydliga.

Jag upplever det som om det ibland uppfattas som konstnärligt att vara otydlig. Då 
menar jag inte improvisation, som jag anser kräver en stor tydlighet med ramarna. Min 
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erfarenhet är att otydlighet ofta handlar om otillräcklig förberedelse. Ibland har jag haft 
svårt att se skillnad på konstnärlighet och dålig planering.

I dagens scenkonst där tiden för förberedelser, repetitioner och möjlighet till säkra 
bedömningar om framtiden minskar kommer det att finnas en framgångsfaktor i hur 
väl en organisation kan kommunicera internt. Det krävs både ett VAD och HUR som är 
anpassat till frågans komplexitet.

Chefs- och ledarutbildning
Under mina samtal inför den här texten har jag förstått, blivit övertygad om, att ska 
man få ”nya” ledare, inte den gamla vanliga sorten, inom scenkonstområdet krävs väl 
utvecklade chef- och ledarutbildningar. Det krävs utbildningar som behandlar det som 
betraktas som det vanliga, som massor av organisationer utbildar i. Men det krävs också 
utbildning i det som rör det specifika i att leda och kommunicera i en scenkonstorgani-
sation. Om konsten. Att styra en scenkonstorganisation, att leda en scenkonstorganisa-
tion där producerandet tar så stor tid och kraft, där huvudfokus ligger hos merparten av 
medarbetarna, samtidigt som det långsiktiga strategiska arbetet måste ha hög prioritet. 
Det måste finnas utbildning i scenkonstens språk, utan det gemensamma språket blir det 
svårt att kommunicera för en chef och ledare. 

Jag har ofta upplevt organisationer där produktionen anses vara huvudprocessen. 
Detta leder oftast till en utarmning av det långsiktiga strategiska arbetet, visionsarbetet, 
varför vi finns till och för vem. 

Jag funderar över om det inte är så att i en scenkonstorganisation är det konsten som 
är huvudprocessen och den processen bedrivs i både linje och produktionsorganisatio-
nerna. Det är därför viktigt att det finns en jämvikt i organisationens olika delar.

I artikeln Chefen som regissör i antologin Ledare för fria medarbetare använder 
Thomas Backström, Marianne Döös och Lena Wilhelmson regissören som metafor för 
chefens regissörsuppgifter, som handlar om villkoren för självorganisering. En process 
att stödja, underlätta och medverka i framväxten, men inte kontrollera och styra den.

Där skriver de: 
”Att utföra regissörsuppgiften kräver att chefen har kunskap om hur människor 
lär, både individuellt och ihop, samt om hur samordning sker i sociala system och 
sammanhang. Det kräver såväl allmän kunskap om lärande som insikt i vad som är 
specifikt både för den egna branschen och på lokala arbetsplatser.”

För mig har den högsta chefen det övergripande ansvaret för organisationens lärande 
och kompetens, som i sin tur möjliggör utveckling i organisationen. Medarbetarna ska 
ha möjlighet att förstå och vara delaktiga i organisationens visioner, mål, organise-
ring/kommunikation, planering och ekonomi. Till chefs- och ledarskapet hör att skapa 
en miljö där ett kontinuerligt växande och lärande är möjligt. Lärande är inte bara 
utbildning utan också det lärande som sker när man utför en arbetsuppgift enskilt eller 
i grupp. Lärandet måste också kopplas till reflektionsarbete och utvärdering. Till chef- 
och ledarskapet hör också att kunna behålla sina medarbetare när de blivit kompetenta. 
Lärande är en slags spiral som aldrig tar slut. 
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En bra chef och ledare
Vid några tillfällen frågade jag studenter inom scenkonstområdet om vad ett gott ledar-
skap innebär och vad som kännetecknar en bra chef och ledare. Nedan följer en sam-
manställning av vad jag fick för svar.

Är det möjligt att hinna, orka och kunna vara  
konstnärlig/administrativ chef?
När jag ser på ledarskapets paradoxer och studenternas syn på chefs- och ledarskap fun-
derar jag över om det är möjligt att leva upp till allt det här som en ensam chef. Det är 
komplext och tidskrävande. Finns de som kan och vill ha den här funktionen? Finns den 
person som kan genomföra det här själv? Det tror inte jag. Och så är det antagligen inte 
i praktiken. I de flesta scenkonstorganisationer tillämpas någon form av delat chefs- och 
ledarskap. Inte formellt beslutat men i någon slags praktik.

Vid ett samtal med Dag Hallberg, då vd på Göteborgs Stadsteater, påpekade han vik-
ten av teamarbetet med den konstnärliga ledaren. Ett samarbete som måste fungera för 
att verksamheten ska nå framgång. Även om det är så att vd enligt aktiebolagslagen har 
det avgörande bestämmandet. 

Mats Johansson kan, med sitt mångåriga chefs- och ledarskap inom svenskt teaterliv, 
beskriva utvecklingen från 50-tal till nutid. En utveckling från en enskild solitär som 
högsta chef till ett teamarbete mellan konst och ekonomi/resurser. Demokratiseringspro-
cesserna under 1960-talet ledde fram till försök med andra ledningsformer, till exempel 
det som beskrivs i Göteborgsmanifestet. Även om manifestet inte genomfördes då så 
har processen mot samarbeten mellan konst och ekonomi i högsta ledningsfunktionen 

Förståelse
Prestigelös
Ödmjuk
Kunna se medarbetare
Tillgänglig
Tydlig och klar
Bra på intern kommunikation
Tydligt chef och ledarskap
Bra på att delegera
Välvillig
Öppna kort
Ta ansvar för beslut
Ta beslut
Hantera konflikter
Trovärdig
Nyfiken
Kunskap om sig själv
Kunskap om uppgiften

Engagerad/engagerande
Situationsanpassad
Koll på sitt ansvarsområde
Organiserad
Behålla lugnet
Ta olika personligheter
Närvarande
Bra på att led och lyssna
Utveckla medarbetarna
Humor och värme
Föregå med gott exempel
Insatt i alla delar av jobbet
Vet vad medarbetarna gör
Respektera anställdas privatliv
Hålla ihop organisationen
Bild av vad som pågår
Påläst och utbildad
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utvecklats. Mats Johansson beskriver att ett sådant samarbete fanns med Hans Ullberg 
under tiden på Riksteatern. Det finns också liknande exempel från dagstidningsvärlden, 
mellan vd och chefredaktör. Men också inom idrottsvärlden, t.ex. Lars Lagerbäck och 
Tommy Söderberg som framgångsrikt delade på att vara tränare för Sveriges fotbolls-
landslag.

De senaste åren beskriver flera ledningar sitt arbete som ett delat chefs- och ledar-
skap. Lenny Carlsson och Johan Celander på Östgötateatern, Petra Brylander och Jesper 
Larsson på Malmö Stadsteater, Ulrika Josefsson och Lars Norén på Folkteatern i Göte-
borg. Det finns fler. De beskriver en vilja att samarbeta, ett sätt att kommunicera konst 
och ekonomi som något som hör samman. Detta trots att någon i varje ledning pekats ut 
till att inneha vd-funktionen. Vilket innebär att det formella yttersta ansvaret i ett delat 
chefs- och ledarskap i ovan nämnda organisationer läggs på en person. 

Den som är speciellt intresserad av det juridiska med att dela chefskap kan läsa Juri-
diska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap av Sören 
Öman.

Delat chefs- och ledarskap

Jag är nyfiken på det delade chefs- och ledarskapet. Både i linjen och i produktionen. 
Inför tillblivelsen av det här materialet har jag undersökt teorier om delat chefs- och 
ledarskap. 

I studien Delat ledarskap i svenskt arbetsliv – kartläggning av förekomst och chefers 
inställning av Marianne Döös, Marika Hanson, Tomas Backström, Lena Wilhelmson 
och Åsa Hemborg används begreppet delat ledarskap och då avses även chefskapet.

Förekomst av delat ledarskap idag

”Resultatet visar att 41 procent av cheferna i svenskt arbetsliv på något sätt delar sitt 
ledarskap. De delar formellt eller i praktiken sin chefsposition med någon eller några 
andra, och tar därmed tillsammans ett övergripande ansvar för verksamheten.
Delat ledarskap förekommer över hela arbetslivet, i olika sektorer och branscher, 
på alla chefsnivåer och på arbetsställen av olika storlek. I huvudsak är de som delar 
ledarskap erfarna chefer i varierande åldrar, och i lika stor utsträckning män som 
kvinnor. Delat ledarskap är särskilt vanligt på mellanstora och små arbetsplatser 
samt inom branschen personalintensiv service.
Det formella och det likställda delandet påträffas oftast i offentlig sektor. Kvinnor 
arbetar oftare än män i delade ledarskap som är formellt beslutade, män delar oftare 
enbart i praktiken. Vanligast är att dela med en person, men närmare en tredjedel av 
dem som delar gör det med flera. Chefer i svenskt arbetsliv är i allmänhet positiva 
till delat ledarskap. Bland dem som själva delar är inställningen betydligt mer positiv 
än bland dem som inte delar.
Under de fem år vi forskat om delat ledarskap har vi sett tecken som tyder på att 
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delat ledarskap blir vanligare. Situationen för chefer i svenskt arbetsliv tycks fordra 
alternativa sätt att vara chef på, och såväl media som arbetsgivare och fackförbund 
både uppmärksammar möjligheterna med delat ledarskap (för chefer) och intresserar 
sig för dess nackdelar (för medarbetare). Andra påpekar dock att delat ledarskap inte 
är något nytt och säger att ett gemensamt chefande ägnade man sig åt redan på 1960-
70-talen, då inspirerade av den tidens delande par inom bl.a. idrotten.”

Ur Delat ledarskap i svenskt arbetsliv –  
kartläggning av förekomst och chefers inställning (Döös m fl).

Vi inom vår bransch verkar inte vara unika utan följer samhällets förändringar.

Olika former av delat ledarskap
I sin forskning har Marianne Döös och Lena Wilhelmson i Delat ledarskap – en trend i 
vardande (2003), skapat ett system för att samtala om och dela in olika former av delat 
ledarskap:

    Gemensamma   Uppdelade 

    arbetsuppgifter  arbetsuppgifter

Ansvar/

befogenheter  Samledarskap  Funktionellt 

Gemensamt      delat ledarskap

Ansvar/

befogenheter  Skuggledarskap  Matrisledarskap

Uppdelat     

41% delar ledarskap
på något sätt

28% delar
enbart i

praktiken

15% delar 
formellt
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Samledarskapet är den form som är mest gemensam. Där delas chefskapet likställt, 
samtidigt som cheferna har såväl arbetsuppgifter som ansvar gemensamt. De är ansva-
riga för samma medarbetare, en arbetsmetod som möjliggör ökad reflektion och kom-
munikation.

Funktionellt ledarskap karakteriseras av att cheferna är hierarkiskt jämställda. Ingen 
är chef över den andra. Tillsammans ansvarar de för en hel verksamhet eller verksam-
hetsdel, här har dock cheferna en tydlig uppdelning mellan sig i och med att de utför 
arbetsuppgifter inom åtskilda områden och är chefer över olika medarbetare. 

I tabellen ovan finns också varianter av delat chefs- och ledarskap som inte är hie-
rarkiskt likställda. I skuggledarskap är ansvar/befogenheter uppdelade mellan cheferna 
men de har gemensamma arbetsuppgifter. Den formellt utsedda chefen fattar besluten.

Matrisledarskap har uppdelat ansvar/befogenhet och även uppdelade arbetsuppgifter. 
Cheferna är chefer och ledare över samma medarbetare men inom olika områden. Var 
och en har ett eget formellt tilldelat chefskap.

Naturligtvis finns det gråzoner mellan begreppen i matrisen ovan.

Hur ser då cheferna på sitt eget delade ledarskap? 

”+ 
När cheferna beskrev vad som är bra med delat ledarskap handlar det framförallt om 
stöd och minskad sårbarhet, om avlastning i arbetsbördan och att ha ett bollplank, 
om bättre, mer genomtänkta beslut och fler infallsvinklar, och om att chefsarbetet 
blir roligare. 
-
När de beskrev på vilka sätt delat ledarskap är dåligt handlar det genomgående om 
otydlighet. Otydlighet förekommer ett otal gånger bland svaren, ibland knutet till 
oklarhet i ansvar, i ledarskap, i budskap, för de anställda och för organisationen.
Bland det man anger som dåligt med delat ledarskap finns dubbla budskap, missför-
stånd och saker som faller mellan stolarna, och ett ledarskap som är resurskrävande. 
Olikheter i grundläggande värderingar och inriktning, liksom konflikter och bris-
tande personkemi lyfts också fram som tänkbara problem.”

Ur Att dela ledarskap Marianne Döös, LOOP 8/2006:

Vad tycker medarbetarna?

”Delat ledarskap innebär att få ökad tillgänglighet till sin chef, det är den positiva 
skillnad som oftast nämns. Det är en trygghet att veta att man vanligen kan nå en 
av cheferna. Flera medarbetare menar att de delande cheferna mår och trivs bättre 
än andra chefer. Några kan till och med jämföra samma chef sedan hon börjat dela 
chefskapet och innan. Genom att dela på chefskapet kan och orkar cheferna vara 
bättre och mer genomtänkta i sitt ledarskap. Detta får positiva konsekvenser för 
medarbetarna och deras arbetssituation. Arbetsplatsens möten blir mer strukturerade 
och delande chefer orkar driva löpande förbättring av verksamheten. Med delat 
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ledarskap finns det helt enkelt mer chefstid, så att chefen kan fördjupa vissa frå-
gor utan att andra frågor blir lidande. Medarbetarna menar att delandet tycks göra 
cheferna mer harmoniska, tryggare, modigare och starkare. Delande ledare klarar, 
enligt intervjuerna, att ’någon släpper en bomb på dem’ och vågar att frångå ’regel-
boken’ och ’ta en smäll på fingrarna’. Och medarbetarna vågar belasta dem mer än 
en ensam chef.
En negativ konsekvens av delat ledarskap som några medarbetare upplevt, är att de 
kan få vänta irriterande länge på besked. Särskilt när de delande ledarna ska fatta 
beslut inom nya områden tycks de vilja vänta med beslutet tills de fått tid att prata 
med varandra enskilt. Samtidigt säger flera medarbetare att besluten blir mer genom-
tänkta. De fattas utifrån en bredare bas av erfarenheter och kompetens. Och att det 
är bättre att besluten tar tid och bli bra, än att snabba, otydliga och dåliga beslut som 
ofta måste ändras. Delat ledarskap innebär att det finns två chefer som kan ha var sin 
bild av medarbetaren. Det ses som positivt, eftersom det minskar medarbetarnas risk 
att bli placerade i fack. Det minskar också risken att någon blir favorit hos chefen. 
Därmed ökar delat ledarskap rättvisorna mellan medarbetare, enligt intervjuerna.”

Ur Medarbetare till delade chefer, Thomas Backström, LOOP 8/2006: 

Avgörande frågeställningar vid delat ledarskap 

”Enligt Sally 2002
• ledare tillsätts och avgår ihop
• har ingen chans för övergång till sololedarskap
• har en uppgiftsfördelning som innebär jämlik vikt och ära
• det är två ledare men ett ämbete (ett ”kontor”)
• ledarna ingår i ett maktdelat system
• har formell vetorätt mot varandras beslut
• en delande ledare måste kunna offra det egna
• talar aldrig illa om den andra inför någon annan person/publik
• framgångsrika par drar nytta fördel av tvåfalden
• praktiserar viss grad av självförnekelse och ödmjukhet, har ’koll på sitt ego’ ”

Ur Marianne Döös och Lena Wilhelmson  
Delat ledarskap – en trend i vardande 2003 

Delat chefs- och ledarskap inom scenkonstorganisationer i Sverige
Tar man inte hänsyn till ovanstående frågeställningar så finns det risk för att ledarskapet 
hamnar i kris. Jag tror, efter samtal med chefer som har delat ledarskap, att det verkligen 
underlättar att få välja varandra. Det ger en större grund till framgång, som Petra Bry-
lander och Jesper Larsson på Malmö Stadsteater, Ulrika Josefsson och Lars Norén på 
Folkteatern i Göteborg som sökt arbetet gemensamt. Men det finns andra sätt att nå den 
gemenskap som krävs av ett ledarteam. Ett arbete som kräver öppenhet och tar mycket 
tid och därför måste planeras in i arbetet.
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I en artikel i DN 14 augusti 2008 finns en stor inter-
vju med Stockholms Stadsteaters vd/teaterchef Benny 
Fredriksson där rubriken är ”Delat ledarskap finns inte 
för mig” och i texten finns en fråga från journalisten 
med påföljande svar från Benny Fredriksson.

Journalisten har som utgångspunkt att det är den 
som kan ekonomi som ska vara vd. Och Benny Fred-
riksson att det ska vara vd och teaterchef i samma per-
son. Jag tror att det att ovanstående är en vanlig bild av 
delat chefs- och ledarskap. Tittar man på forskningen 
ovan finns det fler alternativ. För mig är det självklart 
att en person med konstnärlig kompetens kan vara vd. 
Det viktigaste är hur de som ska leda verksamheten 
kan samarbeta och kommunicera med sin omgivning. 

Samarbetet mellan konst och ekonomi. När jag läste artikeln funderade jag också över 
om det inte är så att varje chef måste ha ett ledarskap som han eller hon klarar av att ge-
nomföra. Är man inte bra på att samarbeta och dela så måste man kanske ha allt ansvar 
själv.    

När jag sitter och skriver den här texten, i slutet av september 2009, hör jag på radion 
att Malmöoperans vd, Göran K. Johansson, söker sin egen tjänst, vilken han tidigare 
sagt sig vara ointresserad av att förlänga. I Sydsvenskan citeras han den 25 september: 

”Den viktigaste anledningen till att jag söker detta är att det är ett nytt jobb. Tidigare 
har det varit ett delat ledarskap där styrelsen haft två chefer under sig. Nu är det en 
chef och då uppfattar jag att det är helt andra förutsättningar att förändra företaget 
säger Göran K. Johansson till Radio Malmöhus.”

Trots att jag inte är speciellt insatt i Malmöoperans chefs- och ledarskap kan jag inte 
låta bli att testa det på ovanstående teorier. Den andra chefen, som nämnts, hade ansvar 
för det konstnärliga. I chefs- och ledarskapet har de två inte haft samma ansvar och inte 
samma arbetsuppgifter, vilket tyder på att de haft ett matrisledarskap med uppdelat an-
svar/befogenheter och uppdelade arbetsuppgifter. Det har då inte rört sig om ett formellt 
delat chefs- och ledarskap. Vad det gäller frågeställningarna ovan kan man konstatera att 
de två inte tillsattes samtidigt och inte avgick samtidigt. Det verkar inte som att chefs-
jobben på Operan kan räknas som delat ledarskap i någon högre grad. Resten av fråge-
ställningarna vet jag inte svaret på, men de som vet kan väl roa sig med att gå igenom 
dem.

Under arbetet med den här texten har jag samtalat med chefer som arbetar i ett delat 
chefs- och ledarskap. Som underlag till samtalen undersökte jag vad jag var intresserad 
av att veta.

Vid ett annat tillfälle, ska jag formalisera frågorna och göra noggranna intervjuer 
med olika chefer i ett delat chefs- och ledarskap. Den här gången var frågorna mitt eget 
material, ett sätt att komma vidare i tankarna runt delat chefs- och ledarskap.

Jag träffade bland annat min tidigare chef på Unga Klara, Suzanne Osten. Det var 
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över tio år sedan jag slutade, men det kändes ändå intressant att återknyta till något jag 
själv varit en del av.  Hur arbetade vi ihop, hade vi delat chefs- och ledarskap? 

Under de åtta år vi arbetade tillsammans var Suzanne formellt chef för linjeorganisa-
tionen Unga Klara. När vi tittade på systemet ovan konstaterade vi, samtalade oss fram 
till, att vi hade haft ett funktionellt delat ledarskap, ett gemensamt ansvar och befogen-
heter och uppdelade arbetsuppgifter. Vi tillhörde gruppen 28 % av svenska chefer som i 
praktiken delade chefs- och ledarskapet. 

I samtalen med några av de chefer inom scenkonstområdet som delar chefs- och 
ledarskap så beskrev de sitt delade arbete som ett funktionellt formellt delat ledarskap. 
De tillhörde gruppen på 15 % av svenska chefer som formellt delar chefs- och ledar-
skap. Om någon av cheferna hade tilldelats vd-funktionen så samtalade vi kring att en 
viss procentsats, 10 – 20 % av chefskapet, hamnade i skuggledarskap eller matrisledar-
skap. Ansvar och befogenheter var uppdelade mellan cheferna. Samtalen rörde sig mest 
om linjeorganisationen. Men ändå kunde jag inte låta bli att fråga om hur man ställde 
sig till delat chefs- och ledarskap i produktionen. Där visade det sig att cheferna var 
mer tveksamma. Det var mycket lättare att samtala om linjens chefs- och ledarskap än 
produktionens. Det förvånade mig, som sedan i slutet av -90 talet är övertygad om att 
ett funktionellt delat chefs- och ledarskap i produktion skapar en större möjlighet att nå 
produktionens vision. Ett ämne att undersöka närmare.

Den scenkonstorganisation som kommit längst i utvecklandet av gemensamt chefs- 
och ledarskap, som jag stött på, är Malmö Stadsteater med Petra Brylander och Jesper 
Larsson i ledningen. Deras beskrivning av sitt ledarskap passar in på ett formellt samle-
darskap. De arbetar efter att båda har samma arbetsuppgifter och det medför att medar-
betarna kan ta upp sina frågor med vem de vill av de två. Teatercheferna har ett visitkort 
där ena namnet finns på ena sidan och det andra på den andra. 

I en intervju i DIK forum 7:2009 berättar Petra Brylander om en ledarskapskurs för 
kvinnor inom Scenkonstområdet som hon gått. Där det inte var någon som pratade om 
delat chefs- och ledarskap. 

”Vi fick lära oss att det ska vara en ensam chef, och att det där med att dela bara är 
svammel. Men jag började fundera på om det verkligen var så. Jag insåg att den här 
verksamheten inte kunde utvecklas och breddas med bara en person som ska göra 
allting. Man behöver vara två.” 

Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen i Petras och Jespers chef- och 
ledarskap. Ett delat ledarskap som ser ut att ha det jag tror är viktigast, kompetensen att 
samarbeta.

Jämställdhet och ledarskap
När jag läser Det ordnar sig av Pia Höök, Anna Wahl, Charlotte Holgersson och Sophie 
Linghag, medföljande arbetsboken Det ordnar sig alltid och Wifts Att göra som man 
brukar. Om beslutsprocesser i filmbranschen, som innehåller två artiklar av Eva Mark 
respektive Moa Elf Karlén, inser jag att vi bara har kommit en bit mot ett nytt chefs- och 
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ledarskap i vår bransch. Vi har börjat förändra genom att det är fler kvinnor som chefer. 
Jag hoppas på en 50-50 procents fördelning, en kvantitativ jämställdhet, med lika många 
kvinnor som män på posterna som högsta chefer och ledare i scenkonstorganisationerna. 

Men innebär det att vi kommer att göra på något nytt sätt, att vi slutar att göra som vi 
brukar, om vi får jämställdhet ur ett kvalitativt perspektiv? Betyder det att vi tar tillvara 
mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper för att förändra och utveckla en organi-
sation?

Ska de kvinnliga cheferna arbeta med genus- och jämställdhetsfrågor och de man-
liga med konsten? Ska de kvinnor som är chefer arbeta med att förändra arbetsplatsen? 
Det är en bild som ibland kommer för mig när jag i tidningar läser intervjuer med olika 
chefer inom vårt område.

För att utveckla chefs- och ledarskapet behövs att utbildning och lärande vävs in i vår 
branschs kontinuerliga verksamhet. Fler måste vara delaktiga i utbildningar och samtal, 
både medarbetare och chefer. Ett sådant viktigt projekt är Att gestalta kön som genom-
förs av Sveriges högskoleutbildningar för skådespelare, musikalartister och mimare. Det 
behövs kompetens inifrån branschen och utifrån, ett delat lärandeansvar. Det kommer 
att kräva ett medvetet och kompetent ledarskap inom scenkonstorganisationerna. 
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Sammanfattning

När jag genom ett konstnärligt utvecklingsprojekt på Dramatiska institutet fick möjlig-
het att närmare undersöka vem som ska vara högsta chef på en scenkonstorganisation 
var jag fast i ett tänkande som utgick från att högsta chefen i en scenkonstorganisation 
är antingen en konstnär eller en administratör. Efter ett tag kom jag fram till att det nog 
var mer riktigt att tänka att den som ska leda en scenkonstorganisation är den som är 
mest lämpad för uppdraget. Vid den här tidpunkten hade jag också börjat fundera över 
om det inte var möjligt att dela chefs- och ledarskap.

Jag har utifrån mina intressen för visioner, mål och organisering/kommunikation 
undersökt några av de faktorer en styrelse eller rekryteringsgrupp behöver ta hänsyn till 
när en ny chef ska tillsättas. 

Jag har arbetat utifrån en modell som jag använder mig 
av i undervisning och organisationsutvecklingsarbeten. 
Modellen beskriver förhållandet mellan vision, mål, orga-
nisering/kommunikation, planering och ekonomi. 

Modellen visar ett arbetssätt, en metod att arbeta med 
verksamhet inom scenkonstområdet. Modellen är också 
ett försök att få ett gemensamt språk i en organisation. 
Med ett gemensamt språk minskar missförstånden. 

I modellen arbetar man sig uppifrån och ner i den ord-
ning som anges. När resultatet av visioner, mål, organise-
ring/kommunikation och planering mäts i ekonomi visar 
det sig ofta att man måste gå tillbaka till tidigare steg i 
kedjan för att ändra på förutsättningarna. 

Chefen ansvarar för framtagandet av organisationens 
vision och i samarbete med medarbetarna. För mig är en 
vision något barriärbrytande, något som alla medarbetare 

har förankring i och något jag kan använda som en vägledning i mitt arbete. 
För att definiera visionen måste chefen tillsammans med medarbetarna sätta upp mål 

som anger vad som ska göras för att verksamheten ska verka i enlighet med visionen. 
Mål är något som går att mäta, något som går att uppnå. 

Hur ser den organisation ut som chefen ska leda? Hur kommunicerar medarbetarna 
i organisationen med varandra? Dessa frågor är avgörande när högsta chefen ska utses.  
Behöver en chef vara kunnig in i minsta detalj om produktionsfrågor eller är uppgiften 
att utveckla organisationen framåt in i framtiden? 

Högsta chefen är alltid ansvarig för den långsiktiga organiseringen, linjen. Men är 
han/hon, de, också ansvarig/a för produktionsorganisationen? När en chef ska anställas 
måste styrelse, rekryteringsgrupp ha kunskap om vilken sorts organisation chefen ska 
leda. Organisationens storlek avgör hur många olika funktioner, ”hattar”, chefen har 

Vision

Mål

Ekonomi/
resurser

Planering

Organisering/
kommunikation

Att arbeta med visionen
som utgångspunkt
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ansvar för. Om chefen har flera hattar ökar risken för en otydlig organisering som gör 
det svårare att ha en tydlig och klar kommunikation i organisationen.

Chefen ansvar också för organisationens kommunikation. Utan en väl fungerande 
kommunikation kommer aldrig organiseringen att fungera.

Att använda ordet organisering är en markering av att arbetet i en organisation inte är 
något statiskt utan något man gör, något som förändras hela tiden. Kommunikation och 
organisering samspelar för att organisationen ska nå sina mål och visioner. 

Högsta chefen är alltid ansvarig för organisationens strategiska planering, det lång-
siktiga arbetet med att utveckla organisationen. Om chefen sedan är ansvarig även för 
taktisk och operativ planering beror på hur många ”hattar” i linje respektive produk-
tionsorganisation han/hon har fått sig tilldelade.

För mig har ekonomi mer och mer blivit något med vars hjälp man mäter om det 
finns resurser att nå mål och vision i organisationen. Budget och andra ekonomiska 
undersökningar sorterar jag numera in i planeringsområdet. Chefen behöver förstå och 
tolka ekonomiska system i framförallt linjen men om ansvarsområdet så anger även i 
produktionsorganisationen.

En högsta chefs ansvar finns enligt min åsikt framförallt i linjeorganisationen. Han 
eller hon är chef och ledare för hela verksamheten. Högsta chefen ansvarar för det 
gemensamma språket och behöver kompetens att skapa visioner och mål för organisa-
tionens verksamhet. Högsta chefen behöver ett chefs- och ledarskap som gör det möjligt 
att genomföra visioner och nå mål. Det är en chef som kan få sin organisation att arbeta 
med strategiska frågor. 

Chefen ansvarar för arbetsmiljö och kvalitet i organisationen och behöver också ha 
verktyg för att kunna beskriva den verklighet, organisering, som verksamheten bedrivs 
i och hur kommunikationen sker i organisationen. En högsta chef inom en scenkonst-
organisation behöver ha kunskap om konst och ekonomi och förhållandet mellan konst 
och ekonomi och de frågeställningar som uppstår där emellan. Allt detta behöver man ta 
hänsyn till när en högsta chef ska anställas. Om det nu är en enda person som ska klara 
allt detta. Chef- och ledarskap går att dela.

När jag möter olika organisationer tänker jag att vi inom scenkonsten fortfarande är 
lite gammaldags, lite konservativa. Ändå tycker jag mig se ett framåtskridande mot ett 
mer kompetent chef- och ledarskap.Det har förändrats till det bättre under de år jag varit 
en del av branschen.  

Det finns andra sätt att vara chef och ledare på än det traditionella, en kvinna eller 
man på toppen. Numera finns det i vår bransch några exempel på ett formellt fungeran-
de delat chefs- och ledarskap.

Jag är övertygad om att för att vi ska uppnå våra visioner om scenkonsten behövs ett 
gott chefs- och ledarskap. Jag är övertygad om att det med större sannolikhet uppnås 
med vid ett delat ledarskap. 

Vid anställning av en högsta chef är det dags att öppna för att det är möjligt att ta 
emot ansökningar från sökande som vill dela chefs- och ledarskapet. Ett chefs- och 
ledarskap som verkligen behärskar konsten och ekonomin. Då slipper vi fråga oss om 
högsta chefen ska vara konstnär eller administratör. Den högsta ledningen ska behärska 
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båda delar tillsammans. Ett delat chef- och ledarskap som utgår från kompetens och inte 
yrkesfunktion. 

Efterord
För ganska många år sedan arbetade jag med militärer och de lärde mig förstå att ”till-
delad tid är tillräcklig tid”. Den här texten räckte den tilldelade tiden till. 

Under arbetet har jag hittat flera intressanta uppslag till fortsatta mer djuplodande 
arbeten. Återkommer.

PeO Sander
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Källförteckning

Att dela ledarskap. Marianne Döös, LOOP 8/2006

Att göra som man brukar – om beslutsprocesser i filmbranschen. Eva Mark, Moa Elf 
Karlén Wift Sverige 

Att leda och arbeta i projekt. Monica Lööw, Liber Ekonomi

Delat ledarskap – en trend i vardande? Marianne Döös och Lena Wilhelmson

Delat ledarskap i svenskt arbetsliv – kartläggning av förekomst och chefers inställning. 
Marianne Döös, Marika Hanson, Tomas Backström, Lena Wilhelmson och Åsa Hem-
borg, Arbetslivsinstitutet 

Det ordnar sig, teorier om organisation och kön. Charlotte Holgersson, Pia Höök, 
Sophie Linghag, Anna Wahl, Studentlitteratur AB

Det ordnar sig alltid: arbetsbok kring frågor om organisation och kön. Anna Wahl, 
Charlotte Holgersson, Studentlitteratur

Jakten på det effektiva projektet. Mats Engvall, Thomson Fakta

Grupppsykologi. Lars Svedberg, Studentlitteratur AB 

Integrerad organisationslära. Lars H Bruzelius, Per-Hugo Skärvad, Studentlitteratur AB

Kommunikation & organisation, Mats Heide, Catrin Johansson och Charlotte Simons-
son, Liber
 
Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap. Sören 
Öman, Arbetslivsinstitutet

Kartbok för idéburna. Martin Lindgren, Greger Hjelm, Kairos Publishing

Medarbetare till delade chefer. Thomas Backström, LOOP 8/2006

PAOU Personaladministration och organisationsutveckling. Otto Granberg, Natur och 
kultur 

Projektpsykologi, en introduktion. Max Rapp Ricciardi, Joseph Schaller, Studentlittera-
tur AB
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Organisationsmetaforer. Gareth Morgan, Studentlitteatur

Scenkonstens arbetsmiljö – Arbetsorganisation och ledarskap. Helene Thornblad, PeO 
Sander, Prevent.  

Utvärdering – steg för steg. Åke Jerkedal, Norstedts juridik 

Wenell om projekt. Torbjörn Wenell, Konsultförlaget Uppsala Publishing House AB 

Önskekvistmodellen, http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=195337 
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Konstnärligt utvecklingsarbete  
på Dramatiska Institutet

Dramatiska Institutet är en konstnärlig högskola, som erbjuder utbildningar inom teater, 
film, radio och television. Totalt finns i dag 16 program och ett flertal längre kurser, som 
täcker ämnen som regi, produktion, manus till specialiserade program för dokumentär-
film, filmljud, mask, scenografi, m.fl.

Bredden på de olika utbildningar, som skolan ger, gör Dramatiska Institutet till en 
unik högskola, både nationellt och internationellt. Men uppgiften är inte begränsad till 
konstnärlig och professionell utbildning utan rymmer också uppdraget att producera ny 
kunskap.

Kunskapsuppbyggnaden på Dramatiska Institutet sker i former som delvis avviker 
från den traditionella universitetsvärldens forskning och vetenskap. I högsta grad rör det 
sig om reflektion baserad på praktik. Dess former är friare och inriktade på att erbjuda 
lärare och professionella konstnärer ett utrymme för reflektion och diskussion.

Närvaron av en sådan reflekterande nivå är avgörande för skolans förmåga att er-
bjuda en utbildning som når professionell nivå och därmed möjligheter för ett personligt 
konstnärskap åt studenterna. Konstnärlig högskoleutbildning kan inte begränsa sig till 
att enbart tradera tekniska kunskaper till ständigt nya generationer studenter. Den måste 
också ställa dem inför den avgörande frågan om personliga val i teknikernas tillämp-
ning.

Det konstnärliga utvecklingsarbetet befinner sig följaktligen i skolans stormcentrum, 
det är där förmågan att fungera som en förändrande kraft formas.

Per Lysander, Rektor, DI

PS 2009

Formerna för kunskapsutvecklingen på konstnärlig och praktisk grund utvecklas och 
förändras. I dag erbjuds möjligheter till både forskarutbildning och en speciell konstnär-
lig doktorsexamen. Med detta närmas de konstnärliga högskolorna till de villkor som 
gäller för högskolevärlden i stort.

  Den speciella tradition av praktikbaserad reflektion som Di arbetat inom ogiltigför-
klaras inte av en sådan utveckling. Det konstnärliga utvecklingsarbetet kommer också i 
ett förändrat system att bibehålla sin relevans och kommer fortsatt att vara viktigt bred-
vid de mer formaliserade strukturer för kunskapsutveckling som nu etableras.
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