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LEDARSKAPSMODELLER FÖR KONSTNÄRLIGT ARBETE I PRODUKTION. 

PeO Sander 

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka om ett antal modeller med 
utgångspunkt i projektforskning, men anpassade till scenkonstområdet, är 
funktionella för att beskriva och utveckla ledarskap inom scenkonstområdet. 
Arbetet undersöker om dessa modeller eventuellt behöver specifika anpassningar 
för att kunna tillämpas i ett konstnärligt arbete. Det utforskas även om modellerna 
behöver utvecklas för att ge en god kommunikation om ledarskap.  

För att undersöka modellernas användbarhet genomfördes intervjuer med fyra 
teaterregissörer om deras ledarskap, hur gör de när de leder, i produktion.          

Materialet analyserades genom att intervjuerna sammanställdes, först ur ett 
allmänt perspektiv och därefter utifrån en tidsaxel som bygger på en modell för 
fasindelning av en scenkonstproduktion. Fasindelningen beskriver en produktions 
faser från start till slut.  

Resultatet beskriver hur de intervjuade regissörerna tänker kring sitt ledarskap i 
produktionsarbetet. Det visar också att för att kunna samtala om ledarskap i en 
produktion är det nödvändigt att koppla ledarskapet till en specifik fas i 
produktionens genomförande. De intervjuade regissörerna ger liknande 
beskrivningar av sin erfarenhet av ledarskap och hur de leder i produktion.  

Resultatet visar att de modeller som användes i samtalen om ledarskapet är väl 
fungerande för att beskriva och diskutera ledarskap i produktion. Ett par modeller 
behöver dock utvecklas för att uppnå en ökad funktionalitet. Analysen av 
intervjuerna visar att det saknades en modell för att grundläggande diskutera 
värderingar kring sitt eget ledarskap i produktion. 

 
Sökord: Scenkonst, ledarskap, produktionsfaser, ledarskap i produktion, 
pedagogik. 
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1 INLEDNING 

Scenkonstproduktionen behöver goda ledare. I mitt arbete vill jag förfina, fördjupa och 

utveckla de modeller jag använder när jag undervisar och handleder i produktionens chef- och 

ledarskap. I arbetet ingår också att finna ut om ytterligare modeller behöver tillföras för att 

tydliggöra en dialog om chef- och ledarskap i produktion. Under intervjuerna, i samtal med 

regissörer, har jag provat hur de modeller jag samlat fungerar i ett samtal om ledarskap i ett 

team under ett produktionsarbete. Modellerna som används i arbetet är ett resultat av mer än 

tjugo års dialog och studier. Användbarheten av dem har provats praktiskt i genomförande av 

pedagogik och scenkonstproduktion men inte med ett fokus på ledarskap. 

Genom mina erfarenheter av ledarskap, som producent i scenkonstproduktioner och som 

pedagog, menar jag att det inte är så stor skillnad på det sätt som ledarskapet i de två 

miljöerna tillämpas.  Detta innebär att materialet även kan användas i en dialog om pedagogik 

på scenkonstutbildningar, men också inom andra pedagogiska områden och projektformer. 

 

1.1 Min bakgrund 

Sedan i slutet av 1970 talet har jag funderat över hur chef- och ledarskap genomförs inom 

scenkonstområdet. Då, i en ny kulturpolitisk tid med mer medel till 

scenkonstorganisationerna, eller ”teatrarna” som benämningen var då, ökades bemanningen. 

Teatrarna blev mer komplexa organisationer som krävde ett nytt sorts chefskap och ett nytt 

ledarskap. Teaterns medarbetare krävde större delaktighet i en slags demokratiprocess. Under 

den här perioden skapades Göteborgsmanifestet i maj 1981 på Stadsteatern i Göteborg och 

något år tidigare skapades ett liknande dokument på det som då hette Norrköping – 

Linköpings stadsteater, numera Östgötateatern. Teaterorganisationens utveckling under den 

här perioden kan en läsa om i Mats Johanssons bok ... en tid vid teatern: en dokumentär om 

teater och kulturpolitik (2011). Där beskriver Mats Johansson, som var chef på flera 

institutionsteatrar, teaterinstitutionens repertoar- och organisationsutveckling och tillkomsten 

av Göteborgsmanifestet. Göteborgsmanifestet författades av Thomas Forser, Ragnar Lyth och 

Peter Oscarsson.  

Vi, Peter Egge, Claës Weinar, Mårten Harrie och PeO Sander, som arbetade med att 

försöka beskriva en möjlig framtid för Norrköping – Linköpings stadsteater utformade en idé 

om ett annat sätt att styra och arbeta på teatern. I början av 1980-talet talade vi endast om 

chefskap inte om ledarskap. Under 80- och 90-talet utvecklade jag tillsammans med Jan 

Arenhill, teknisk chef, projektchef och organisationskonsult på olika scenkonstorganisationer 
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en modell för hur en produktion i en scenkonstorganisation kan beskrivas. Därmed förstod vi 

att chefskapet behöver kompletteras med ett ledarskap och att det var skillnad på chef- och 

ledarskap i de olika organisationsdelarna linje och produktion. I linjeorganisationen har 

chefen ett tydligt formellt tilldelat långsiktigt chefskap som beskriver ansvar i förhållande till 

medarbetare, resurser och planering. I produktionsorganisationen tilldelas chefskapet utifrån 

produktionens ramar, ett chefskap som förhåller sig till produktionens livslängd. En chef utför 

alltid ett ledarskap. I linjeorganisationen genomförs chef- och ledarskap i ett långsiktigt 

perspektiv medan det i produktionen finns en markerad gräns för när chef- och ledarskap 

upphör.  

Från slutet av 70-talet till slutet av 90-talet arbetade jag med teaterchefer som John 

Zacharias, Gun Jönsson, Lars-Erik Liedholm, Pierre Fränckel, Åke Lundquist, Lars Edström, 

Ebbe Carlsson, Peter Wahlqvist och Benny Fredriksson. Under åren som producent på Unga 

Klara var min konstnärliga ledare Suzanne Osten. Under den här perioden försköts 

diskussionen från chefskap till ett samtal om ledarskap. Jag inser att jag är präglad av samtal 

om ledarskap från den tidens arbetsplatsdiskussioner om delaktighet och demokrati och att 

arbets- och produktionsmetoder på Unga Klara ligger till grund för mitt ideologiska 

ställningstagande om ledarskap. 

Under 1991 började jag arbeta som producentlärare på Dramatiska institutet. Tillsammans 

med filmproducentläraren Johan Clason startade jag de första team- och ledarutbildningarna 

för studenter på Dramatiska Institutet. Fokus för utbildningarna var produktionen, inte 

linjearbetet. Kanske var den här team- och ledarutbildningen den första på en konstnärlig 

högskoleutbildning. Under den här perioden startade vi försöken med att beskriva hur vi gör 

när vi arbetar i produktion.  

Genom åren har jag utvecklat team- och ledarutbildningar för framförallt studenter vid 

Dramatiska Institutet/StDH men också i handledningssamtal haft en dialog med studenter om 

deras ledarskap. Liknande samtal har jag också fört i ett trettiotal scenkonstorganisationer i 

framförallt Sverige och Norge. Som en ram och för att få ett gemensamt språk har jag använt 

olika modeller som varit användbara vid samtal om chef- och ledarskap. Med gemensamma 

språk avses en gemensam förståelse av begrepp, modeller men även av arbetsmetoder och sätt 

att kommunicera. Det gemensamma språket kan aldrig tas för givet utan måste vid varje ny 

teambildning återigen formas och gäller endast så länge teamet existerar.  
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1.2 Mål  

Målet med det här arbetet är inte att hitta en enda historia som är generell för allt 

ledarskapsarbete inom scenkonstområdet. Inte slå fast vad som är rätt eller fel. Snarare är 

materialet ett försök, ett berättande, om att ledarskap och team fungerar olika, att ledare och 

team arbetar och fungerar olika utifrån situation och mål och att det är komplext att försöka 

förstå ledarskap och gruppers utveckling.  

Forskning om ledarskap har bedrivits i över hundra år. Men istället för ökad konsensus 
om vad ledarskap är, har det snarare lett till ökad komplexitet där frågor som berör hur 
ledarskap fungerar, för vem, under vilka förutsättningar och varför, alltjämt står i det 
närmaste obesvarade. Det är inte annorlunda idag jämfört med för 50 år sedan 
(Bertlett & Jern 2015, sid. 275). 

Mot bakgrund av ovanstående är min utgångspunkt att det är nödvändigt att vara så öppen 

som möjligt i sina antaganden i mötet med ledare och grupper. Det svåra är att avstå från att 

placera ledare och grupper i redan bestämda fack. Istället gäller det att försöka vara så vidsynt 

som möjligt utifrån sin erfarenhet av området. Min förhoppning är att vi som arbetar med 

scenkonsten, tillsammans, med alla våra erfarenheter, ska föra samtal om hur vi leder och 

samarbetar på bästa sätt för att nå våra konstnärliga mål. 

Under de senaste trettiofem åren har jag i många olika sammanhang och med många olika 

målgrupper, i teori och praktik, beskrivit och lett arbetet i produktion. Med det här arbetet vill 

jag undersöka mitt eget sätt att beskriva ledarskap i scenkonstproduktion. Är mitt sätt att 

beskriva ledarskap trovärdigt för andra att känna igen sig i eller har jag hittat på 

beskrivningen av ledarskapet för att ge de bilder av ledarskap som jag själv finner intressant? 

Min metod för att samtala om modeller och begrepp kring ledarskap har förändrats, 

utvecklats och fördjupats över tid utifrån min egen erfarenhet av ledarskap, team och om de 

organisationer där produktioner genomförs. Erfarenheterna har också påverkat vilka modeller 

som används vid samtal om ledarskap och team. Modeller har därför bytts mot andra som 

varit mer fungerande i samtalet. 

I det här arbetet valde jag att utgå från ledarskap utifrån ett regissörsperspektiv och hur en 

regissör beskriver sitt ledarskap. Regissören anses i de flesta teatersammanhang vara den 

självklara ledaren för produktionen och där ledarskapet traditionellt ses ur ett individuellt 

perspektiv. Regissörens ledarskap ses då som en avgörande del i om arbetat i produktionen 

ska nå sina mål. Vid intervjuerna påpekades att ”Regi är en kompetens, ledarskap en annan.” 

Detta är inget arbete om regi utan det koncentrerar sig på ledarskapet i produktionen. För att 
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undersöka om de modeller jag använder fungerar för att samtala om ledarskap i produktion 

skulle det ha varit möjligt att ha intervjuat scenografer, ljusdesigner, producenter, 

skådespelare eller andra deltagare i produktionsarbetet. Som producent har jag ofta haft ett 

nära samarbete med regissörer i ledningen av produktionen. Därför var det ett naturligt val att 

välja regissörsfunktionen som utgångspunkt i ett grundläggande arbete om ledarskap i 

produktion.  

Utifrån mina erfarenheter i olika produktionssammanhang utförs inte ledarskapet i en 

teaterproduktion ensamt av regissören. Ledarskapet fördelas mellan dem som ingår i teamet, 

producent, ljussättare, inspicient, skådespelare m.fl. Ledarskapet har olika innehåll och utförs 

vid skilda tillfällen. På flera teatrar beskrivs ledarskapet för produktionen som delat mellan 

regissör och producent. Jag har tidigare i Sander (2009) beskrivit delat chef- och ledarskap i 

scenkonsten.  Min förhoppning är att studien om ledarskap kan användas inom projekt- och 

produktionsarbeten på StDH/Stockholms dramatiska högskola, eller varför inte inom hela 

SKH/Stockholms konstnärliga högskola. Kanske kan utbildning av våra egna studenter i 

team- och ledarfrågor leda till att scenkonstområdets ledar- och teamarbete utvecklas. 

 

1.3 Det gemensamma språket i scenkonstproduktion 

Ledarskap och arbete i team i projektform är väl utforskat. Det finns metervis av litteratur 

som tillhör projektledning, projektstyrning och hur teamdeltagarna arbetar i projekt (Bertlett 

& Jern 2015). Medan det inför detta arbete har varit jämförelsevis svårt att hitta litteratur som 

specifikt beskriver ledarskap i scenkonstproduktion och metoder för produktionsarbete. Ett 

projekt kan beskrivas som en serie aktiviteter med en definierad start och slut och med 

varierande mål för genomförande. I denna studie används produktion som beskrivning av ett 

konstnärligt arbete inom en scenkonstorganisation.  

I det praktiska produktionsarbetet har många teammedlemmar svårt att känna sig delaktiga i 

det språk som används i projektlitteraturen. Har det här med vår verklighet att göra, det är ju 

skrivet av någon som inte vet något om konstnärligt arbete är vanliga kommentarer. 

Boalt Boëthius och Ögren (2012) utvecklar sin syn på hur ett språk från ett 

verksamhetsområde inte direkt kan överföras från en verksamhet till en annan. 

Det kan också vara problematiskt att ”låna” en uppsättning strukturvariabler eller en 
begreppsapparat från ett verksamhetsområde till ett annat som har en helt annan 
huvuduppgift. För att en verksamhet ska kunna utveckla sitt eget väsen och hitta en 
egen identitet är det väsentligt att utarbeta både en uppsättning strukturvariabler som 
är anpassade till kärnverksamheten och begrepp som har ett meningsbärande innehåll 
både för dem som arbetar i verksamheten och för dem den riktar sig till (sid. 47). 
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Genom åren har jag försökt hitta en användbarhet för när jag ska behålla ”projekt-, psykolog-, 

teamutvecklingslitteraturens språk” och när det behövs en anpassning, översättning, till ett 

scenkonstspråk. Som citatet ovan beskriver så tror jag att det är viktigt att i en verksamhet 

som scenkonsten ha ett gemensamt språk som kan skapa en egen identitet bland de 

verksamma. I alla fall ett gemensamt språk i det team som för tillfället producerar 

tillsammans. Det behöver inte vara ett språk som är generellt för hela scenkonstområdet, men 

de som arbetar i produktion behöver vara överens om vilket språk som tillämpas just i denna 

specifika produktion, här och nu.  

I litteratur och forskningsarbeten utgår ledarskapet i scenkonstorganisationerna utifrån 

olika synsätt på organisering av produktionen och beskriver oftast arbetet från repetitionsstart 

till premiär. I sin bok om regi behandlar Vestin (2000) i huvudsak vad som händer under en 

föreställnings repetition ur en regissörs synpunkt. Vestin utgår från att det är regissören som 

arbetsleder hela produktionen. Repetitionsfasen inleds med kollationering, därefter delas 

repetitionerna in i två delar, forska och forma, för att avslutas med premiär. När Vestin 

beskriver regissörens ledarskap är utgångspunkten några råd. Regissören ska kräva respekt för 

arbetet, planera noggrant och kunna överge planen, driva och prata lagom mycket, kunna 

börja och sluta, se, minnas, anteckna, svara och vara överens. (sid 70 – 79).  

I en studie av högpresterande medarbetare och ledning av dessa medarbetare har 

Hedegaard Hein (2013) använt Det Konglige Teater Köpenhamn som undersökningsobjekt. 

Hon har delat in de högpresterande i en arketypmodell med fyra huvuddelar, beskrivna i 

följande ordning, Primadonnaen, Prestations-tripperen, Pragmatikeren och Lönmodtagaren. 

Arketypen Prestations-tripperen delas in i två delar, den extroverte och den introverte. Där 

Primadonnaen i högre grad än Lönmodtagaren är på sin arbetsplats som följd av ett kall. Varje 

enskild medarbetare har en naturlig placering i en av arketyperna men kan förflytta sig mellan 

dem. Primadonnaen, Prestations-tripperen och Pragmatikeren är naturkategorier medan 

Lönmodtagaren inte är något en är utan något som en uppför sig som. Författaren menar att 

det finns högpresterande medarbetare i alla yrkesfunktioner och att teatern inte skiljer sig från 

andra arbetsplatser. De olika arketyperna behöver ledas utifrån olika metoder, där det som 

ledare är viktigt att kunna förstå sin egen arketyp. I sitt arbete utgår Hedegaarn Hein från 

teatern som en helhet och definierar inte de olika arketyperna utifrån produktionsarbetet. 

Att det på en teater finns parallella system för ledarskap beskrivs i ett arbete av Sauer 

(2005). Hon beskriver ett ledarskap som representerar ett heroiskt individuellt ledarskap. 

Samtidigt har teatern ett behov av ett ledarskap som bygger kollektiv eller ensembler med låg 
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eller ingen hierarki i något som liknar delat ledarskap. Under repetitioner utgår Sauer från att 

det är ett arbete som utförs i grupp och att det är regissören som leder arbetet. Vid 

repetitionerna uppstår den största spänningen mellan regissör och skådespelare för att den 

största interaktionen sker mellan dessa funktioner. Sauer beskriver fyra olika 

repetitionsförlopp med fyra olika ledarskap, en sorts karikatyrer, Monster, Family, Elitist och 

The-party, där hon beskriver ledarskap utifrån kroppslig närvaro, blick och beröring, språk, 

rytm och utrymme som skapar ett emotionellt ledarskap. Sauer förespråkar “the importance of 

presence and closeness as a vital leadership practice. Building ensembles that base their work 

on mutual aesthetic practices requires besides bodily, also emotional presence”. (sid 176). 

Att en symfoniorkester är en kreativ organisation som gör något unikt varje gång den 

genomför en konsert beskrivs av Köping (2003). Synsättet överensstämmer med hur en 

föreställning på en teater kan betraktas. Köping beskriver orkestern som ett kollektiv där det 

är helheten som räknas. Resultatet beror inte enbart på hur den enskilda individen presterar 

eller det ledarskap en dirigent utövar. Författaren beskriver att det i organisationen påpekas att 

administration och konstnärer inte förstår varandra eftersom de talar olika ”språk”. I 

symfoniorkestern, som är en del av scenkonstområdet, betonar Köping det kollektiva 

skapandet och att vikten av ett gemensamt språk är en viktig del i ett produktionsarbete.  

 

2 MODELLER OCH BEGREPP 

Nedan följer en genomgång av de viktigaste modeller som jag använder i utbildning, samtal 

och arbete med chefer, ledare och team i scenkonstproduktion. Modellerna är en ingång till ett 

gemensamt samtal som ska underlätta förståelsen av ett komplext sammanhang. Holmberg 

och Stalby (2015) menar att ”en teori är ingen beskrivning av sanningen, utan något vi 

använder för att öka förståelsen eller påverka vår situation. Vi söker inte sanning, vi söker 

användbarhet” (sid. 28). På liknande sätt kan en betrakta nedanstående modeller. Min 

tolkning av ovanstående citat är att teorier och modeller måste kunna användas i det praktiska 

arbetet, inte utifrån att de är sanna, utan för att de kan skapa ett gemensamt språk och en 

utgångspunkt som ger användbarhet i vårt konstnärliga arbete.  

Modeller och begrepp som presenteras nedan har jag under en tjugoårsperiod använt som 

ett underlag i mitt eget funderande om hur jag har fungerat som chef, ledare och medarbetare i 

linje- och projekt/produktionsorganisationer och i de team jag själv deltagit. De har också 

använts i coachande och reflekterande samtal i samarbete med andra som deltar i en 
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organisations arbete, både i undervisning och scenkonstmiljö, men också i 

projektsammanhang utanför scenkonstområdet.  

I denna studie används begreppet scenkonst som en beskrivning av teater, opera, dans, 

performance m.m. De intervjuade är regissörer med framförallt erfarenhet från teater, men jag 

hoppas att medlemmar i team från andra områden av scenkonsten ska känna igen sig i arbetets 

beskrivningar av arbete i produktion.  

 

2.1 Innehåll och process 

Bilden nedan är ett försök definiera vad samtalet om ledarskap och team kan handla om. Ofta 

är det svårt att skilja på Vad och Hur och ordet process kan betyda antingen Vad eller Hur 

eller både och. Det har visat sig vara en god start att klara ut vad som avses med orden för att 

kunna ha ett gemensamt samtal (se fig. 1). 

	
Fig. 1. Innehåll och processmodell 

Produktionens ledning får en uppgift av en scenkonstorganisation, målet formuleras, oftast 

tillsammans med en organisationens konstnärliga ledare. Perioden mellan uppgift och mål 

består av produktionsarbetet. Perioden innehåller elementen Innehåll och Process. Innehåll 

definieras som Vad som ska göras, själva förståelsen av uppgiften, med planeringar, 

överenskommelser, ekonomi, repetitioner och andra aktiviteter.  Process definieras som Hur 

gör vi när vi arbetar, hur gemensamt målet är, om en är överens om hur ett problem skall 

behandlas och lösas, om alla är aktiva och delaktiga i det som ska göras; Hur teamet löser 

konflikter, hur en fattar beslut, vem som har mest inflytande, samarbetsklimatet, vem som 

gillar vem, motivation, kreativitet och om det finns ett klimat för feedback eller inte. Hur 

utövas ledarskapet? 

För att ett arbete ska kunna fortskrida går det inte att bara göra Vad eller Hur. Arbetas det 

bara med det ena kommer produktionen att ha problem att nå produktionens mål. I dialog om 

MÅLUPPGIFT
Hur

Vad

Pro ec ss
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ledarskap och teamarbete är det primära att undersöka Hur, innefattande både processen och 

ledarskapet, ledarskapet, men för att kunna samtala om Hur måste ett Vad kopplas till 

samtalet. Hur situationsanpassas efter Vad vi ska utföra och tvärt om. Det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan Hur och Vad. 

En modell för Innehåll/Vad som kan användas vid dialog i produktionsarbetet kommer att 

presenteras senare i arbetet. Modellen beskriver olika faser i en produktion. Till modellen 

ovan (fig. 1) finns det anledning att fundera över om det inte borde kopplas ett När, tidpunkt 

för att de olika Hur och Vad genomförs. Som nämns ovan är det viktigt att försöka definiera 

ordet process eftersom upplevelsen är att ordet har flera olika innebörder. Det kan betyda lite 

Vad och lite Hur. Det går också att konstatera att de flesta tillfrågade i en produktion säger sig 

veta vad en process är, det intressanta är att svaren är ganska olika och att det verkar vara 

svårt att definiera vad ordet betyder. På teatrar förekommer även åsikten att de produktioner 

som arbetar i ”process” inte har förberett sig inför uppgiften. I det här materialet används 

ordet Process/Hur som ovan (fig. 1) och med stöd av Boalt Boëthius och Ögren (2012) 

definitionen nedan. 

Boalt Boëthius och Ögren (2012) beskriver att de ”med process menar utbyte av 

information, åsikter, känslomässiga reaktioner och handlingar.  Det handlar om hur en 

kommunicerar, fattar beslut eller utvecklar roller och normer, det vill säga vilka 

kommunikations-, besluts-, informations- och gratifikationsprocesser som utvecklas” (sid. 

46). Det finns andra sätt att beskriva process, i beskrivningen nedan beskrivs enligt modellen 

ovan ett Vad. Aktiviteter som är kopplade till varandra. Larsson och Ljungberg (2012) 

beskriver en process som ”en samling länkade aktiviteter som transformerar input för att 

skapa output. En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde 

för en kund. En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som 

använder information och resurser för ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer 

behovet” (sid 60). 

 

2.2 Projekt och produktion 

Projekt är ett ofta använt ord, men inte så ofta definierat. Enligt Engvall (1995) definieras ett 

projekt som ”en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som genom 

styrning av tilldelade resurser skall nå uppställda mål” (sid 16). Engvalls definition gäller 

även för scenkonstens produktioner. På scenkonstområdet blandas numera ofta arbetsmetoden 

projekt samman med kulturpolitikens projektifiering. I rådande kulturpolitik tilldelas inte 
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linjeorganisationerna medel på längre sikt utan anslag ska sökas för varje nytt projekt. Ordet 

projekt har därför fått ett dåligt rykte eftersom projektifieringen riskerar en utarmning av ett 

långsiktigt konstnärligt arbete.  

Inom scenkonst är det därför bättre att använda ordet produktion eftersom det är ett ord som 

ger oss som arbetar inom scenkonsten ett något så när gemensamt språk och bild av vad som 

behövs för att organisera vårt arbete. Det finns oftast något som kallas rammöte, teknisk 

kollationering, repetitionsstart, premiär och föreställning, vad det egentligen är behöver dock 

alltid definieras i varje enskild organisation.  

Ordet projekt använd när en inte vet hur scenkonstarbetet ska organiseras. Vårt arbete är 

något nytt som vi aldrig gjort tidigare. T.ex. första gången Östgötateatern genomförde ett 

arbetarspel med totalt 500 inblandade, utomhus i Folkets Park i Norrköping. Enligt den här 

textens språkbruk var det ett projekt som genomfördes i Folkets Park. Ledning och team var 

tvungna att omformulera och förnya sitt språk om att kunna producera arbetarspelet. 

 

2.3 Vem leder? 

Vem leder en produktion, vem är projektledaren i produktionen? I många 

scenkonstsammanhang betraktas regissören/koreografen som den som är projektledaren i 

produktionen. Projektledaren är en viktig funktion som behöver definieras. Det är därför 

viktigt att undersöka vad ”projektledarskapet” innebär ur ett ledarskapsperspektiv. Vad en 

projektledare är finns det många beskrivningar av. Ett ledarskap kan också delas mellan flera 

funktioner. I Sander (2009) beskrivs delat chef- och ledarskap utifrån att det är så komplext 

att producera scenkonst att det behövs ett delat projektledarskap mellan regi- och 

producentfunktioner. Komplexiteten, motsättningen, har ökat mellan konst och resurser i det 

rådande kulturpolitiska klimatet. I projektledarlitteraturen beskrivs ofta projektledaren som 

den som har det övergripande ansvaret och ska se till att de uppsatta målen ska nås. Engwall 

(1995) beskriver projektledarskapet på följande sätt. ”Projektledaren är den person som 

ansvarar för att projektets mål nås. Projektledaren har bl.a. ansvaret för att alla åtgärder 

rörande hur projektet samordnas, t.ex. en projektplan. Hans befogenheter bör anges i en 

instruktion, som definierar gränserna för de beslut han själv får fatta” (sid 67). (1995 var 

tydligen alla projektledare män). 

Berggren (2003) kompletterar projektledarfunktionen med ”Projektledaren har ansvaret för 

att driva projektet framgångsrikt i hamn. Att ha enbart tekniska kunskaper räcker inte. Det 

krävs också intresse och förmåga att maximera gruppens prestation genom bra lagarbete. 
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Projektledarens uppgift är att upprätthålla projektgruppens motivation, arbetstempo och att 

styra inriktningen” (sid. 147). Berggren pekar på att den som leder inte enbart behöver vara 

skicklig i sitt yrke utan också kunna hantera den grupp som ska utföra arbetet. Jämför 

Vad/Hur, Innehåll/Process (se fig. 1). 

Inom scenkonsten talas det sällan om projektledarfunktionen som en speciell yrkesfunktion. 

Det finns undantag men då är det producentfunktionen som kallas projektledare. 

Projektledarfunktionen inom scenkonsten är fördelad inom flera olika yrkesområden. Det 

finns projektledarfunktionsmoment i de flesta av teamets yrkesfunktioner eller kanske i alla. 

I huvudsak betraktas dock regissör/koreograf och producentfunktionerna som projektledare. 

I detta material beskrivs regissören som projektledaren. I samtal om ledarskap i produktion 

måste den/de som har projektledarfunktionen tydligt ange hur den är utformad. Vilka 

ansvarsområden och arbetsuppgifter ingår i funktionen. Speciellt viktigt blir det när 

ledarskapet lämnar den norm som är rådande i branschen. Det är vanligt att det är regissören 

som är den funktion som ansvarar för att produktionens mål uppnås på mest effektiva möjliga 

sätt. Med ”effektiv” avses på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar som finns.  

I produktion talas det nu oftare om ett kollektivt arbete. Under senare tid har det blivit mer 

tydligt att ledarskapet kan fördelas mellan fler än dem som tilldelats ”projektledarskapet”. Det 

medför att det är angeläget att beskriva vilka förutsättningar för ledarskap som är giltigt i just 

den här produktionen, hur ledarskapet genomförs, vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som 

tilldelas teammedlemmarna. Erfarenheten visar på vikten av att i varje specifik produktion 

klara ut ledarskapets innehåll och hur det ska utföras.  

Projektledaren behöver ett chefskap för att kunna koppla ledarskapet till sin funktion i 

produktion. Ledarskapet är då en del av Hur i modellen ovan. I Rapp Ricciardi och Schaller 

(2005) beskrivs att ett chefskap är en funktion som formellt tilldelas. Det formellt tilldelade 

chefskapet handlar ofta om ansvar för medarbetare, arbetstider, planering och ekonomi. Inom 

scenkonstområdet betraktas ofta projektledaren som en ledare men inte som chef. Det är fullt 

möjligt, eftersom det går att vara ledare utan att vara chef, men vem har då det formella 

chefskapet? Vid arbete med produktioner har det visat sig att produktionens ledning, behöver 

något slags formellt tilldelat chefskap i produktionen för att kunna leda produktionen mot 

dess mål. Många ledare av produktion anser sig vara chefer för produktionen men de har 

mycket sällan något formellt tilldelat ansvar. Det uppstår då otydligheter i produktionen för 

att det inte finns en tillräckligt hög grad av tydlighet om chefskapet.  
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Vid arbete i produktion är det intressant att definiera de ansvarsdelar som tillhör 

chefskapet, vad har produktionens ledning fått för formellt tilldelat ansvar. För att blidka 

linjeorganisationers ovilja att formellt tilldela produktionen ett formellt chefskap kan 

chefskapet i produktion omformuleras till att kallas arbetsledarskap. Arbetsledarskapet laddas 

sedan med formella ansvarsområden som budget- och medarbetaransvar som endast gäller 

produktionen. Då finns det formella helhetsansvaret för en anställd kvar hos 

linjeorganisationens chefer. 

Döös och Wilhelmson (2003) beskriver delat chef – och ledarskap mellan två olika 

individer med olika funktioner. Om deras undersökning appliceras på scenkonstområdet 

utifrån de intervjuade regissörerna skulle det kunna jämföras med att regissör och producent 

arbetar tillsammans i en matris. De har olika ansvar och olika arbetsuppgifter, ett 

matrisledarskap. I Sander (2009) beskrivs hur att producent och regissör arbetar tillsammans i 

ett funktionellt delat ledarskap, där regissör och producent har ett gemensamt ansvar men 

utför olika arbetsuppgifter. 

 

2.4	Teamets	utveckling,	situationsanpassning	av	ledarskap	

Vid samtal om teamets och ledarskapets utveckling under produktionsarbetet har det visat sig 

vara funktionellt, för att skapa ett gemensamt språk, att använda forskning ur ett arbetsgrupps- 

och ledarskapsperspektiv. I det här arbetet används delar av Wheelans (2013) forskning om 

ledarskap och arbetsgruppers utveckling. Under de senaste 20 åren har jag i mitt eget arbete 

använt olika grupputvecklingsmodeller för att försöka förstå hur vi som team ska komma 

vidare, utvecklas, i vårt arbete. Att Wheelans forskning används i det här materialet beror på 

att jag hittat pedagogiska metoder för att föra samtal om modellen. Wheelans modell 

tillsammans med min egen erfarenhet av scenkonstproduktion gör att den fungerar för att ha 

en dialog om ett teams utveckling och ledarskap i produktion.  

Modellen är benämnd IMGD (Integrated Model of Group Development). Wheelan tonar 

ner det karismatiska ledarskapet till förmån för ett ledarskap som är situationsanpassat utefter 

teamets utvecklingsbehov. Hon tonar också ner ledarens ansvar för gruppens prestation. 

Gruppen presterar, inte enbart ledaren. Wheelan menar att det råder ett ömsesidigt beroende 

mellan ledare, medlemmar och de dynamiska krafter som genomsyrar en grupp. Frågan en 

ledare ska ställa sig är, enligt Wheelan, vilken ledarstil som passar bäst för gruppen under de 

olika utvecklingsstadierna. 



 
17 

 

Wheelan skiljer på arbetsgruppens utveckling och den ledarstil som kopplas till gruppens 

utveckling. Gruppens utveckling beskrivs i fyra stadier där varje steg har ett mål för gruppen.  

Stadium 1: Tillhörighet och trygghet. Stadium 2: Opposition och konflikt. Stadium. 3: Tillit 

och struktur. Stadium 4: Arbete och produktivitet. Här följer två bilder (fig. 2 och 3). Bilderna 

är utformade av Karl Falk (personlig 

kommunikation) som under en 

tjugoårsårsperiod varit en viktig 

samarbets- och dialogpartner i 

förståelsen av gruppers utveckling och 

det ledarskap som då behövs. Bilderna 

beskriver de olika faserna i gruppens 

utveckling och det situationsanpassade 

ledarskapet. Till de olika stadierna 

kopplas ett situationsanpassat 

ledarskap. Ledarskapet utvecklas från 

ett styrande ledarskap i den omogna, 

nybildade, gruppen i Stadium 1 till att 

i Stadium 4 fungera som en specialist 

inom sitt eget yrkesområde där 

ledarskapet behövs om gruppen ställs 

inför nya utmaningar eller att någon 

ny medlem ansluter till gruppen. Wheelan beskriver också ett avslutande steg som behöver 

genomföras när ett projekt avslutas. Inom scenkonstproduktion startar vi nya team flera 

gånger under en produktion och på samma sätt görs det ett antal förändringar i teamet där 

medlemmar slutar och nya team därmed uppstår. Teamets sammansättning ändras från 

produktionens start till att nå sin största komplexitet vid tidpunkten för ”premiär” för att 

därefter avslutas vid olika skeden. Premiärtalet, tack för allt fantastiskt arbete som 

genomomförts, är en del av det avslutande stadiet för en stor del av produktionsteamet. Det 

avslutande stadiet påminner om det första stadiet i behovet av trygghet och ett styrande 

ledarskap. Medvetenhet om stadieindelningen kan underlätta för en ledare och ett team. Det är 

ett hjälpmedel för att komma fram till vad just den här starten och det här avslutet kan behöva 

i fråga om ledarskap och utveckling av teamet. Under samtal med ledare och teammedlemmar 

i en produktion kan modeller (se fig. 2 och 3) användas för att försöka beskriva teamets 
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utvecklingsstadium och ledarens ledarstil. Var är teamet just nu i det här systemet? Hur ser 

min ledarstil ut, behöver jag förändra något? I just det här arbetet, är det inte en styrka att 

teamet stannar kvar på stadium 1? Kan jag tillsammans med en specifik yrkesfunktion eller 

liten grupp utveckla vårt gemensamma arbete och därmed förflytta oss högre upp i stadierna 

medan teamet som helhet befinner sig kvar på stadium 1?  

Med erfarenhet kan en också försökt 

utröna om och när teamet förflyttat 

sig mellan de olika stadierna och vad 

det innebär för ledarskapet. Att 

avgöra i vilket stadium ett team 

befinner sig kräver erfarenhet från 

många projekt och produktioner. I 

scenkonstbranschen utgår en ofta från 

att det är en enda ledare som leder en 

grupp. Min erfarenhet är att det kan 

finnas flera ledare under en 

produktionsperiod och att ledarskapet 

också kan utgå från kompetens. I 

samtal om ledarskap utifrån denna 

modell utgår jag därför ofta ifrån att 

det kan finnas fler som leder i teamet. 

 

2.5 Team eller grupp  

Inom scenkonsten pratar vi ofta om team och grupper som om det är samma sak och det har 

kanske ingen större betydelse för arbetet i en produktion. Det har ändå visat sig vara intressant 

att kunna ha ett gemensamt språk för den konstellation arbetet bedrivs i.  

I den här studien definieras ett team som att det i arbetsgruppen finns individer med olika 

kompetenser som arbetar tillsammans för att nå det gemensamma målet, produktionens mål. 

Detta till skillnad mot en grupp som visserligen kan ha ett gemensamt mål men bildas inte 

utifrån nödvändigheten av att innehålla de olika kompetenser som ska föra arbetet till dess 

mål. 

Begreppet team används i det här materialet för att vi i scenkonst arbetar tillsammans 

utifrån olika kompetenser som ska gynna varandra för att uppnå det gemensamma målet. 
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Under intervjuerna används beskrivningen team för att undersöka vilka kompetenser som 

behövs i just denna produktions arbetsgrupp för att produktion ska uppnå sina mål. Vilka 

kompetenser som behövs i ett team beror på målet för produktionen och att nödvändiga 

kompetenser kanske sträcker sig utanför de vanliga yrkesfunktionerna inom scenkonsten. 

 

2.6 Vilken arena behöver en produktion?  

Johari fönster (Johari Windows) är en modell utvecklad av psykologerna Luft och Ingham 

(1955). Modellen handlar om att bygga relationer och om att kommunicera. I dialogen med de 

intervjuade regissörerna användes modellen till att fundera över hur en bygger en Arena. 

Arenan är det vi har gemensamt i arbetsgruppen och hur stor Arena ett team behöver just vid 

detta tillfälle, i just det här projektet. Arenans storlek byggs beroende på hur komplext arbetet 

vi ska genomföra är. Det behövs en större arena för ett team att genomföra en produktion än 

att gemensamt ta tunnelbanan till ett bestämt utflyktsmål. Hur stor arenan ska vara i just ett 

specifikt sammanhang vet en inte, men en gemensam medvetenhet om modellen gör att 

teamet provar om det behövs en större arena. Arena är det vi har tillsammans i vårt team. Det 

jag vet om mig själv och det andra vet om mig. Arenan kan utvidgas på tre sätt enligt Luft och 

Ingham. En mycket kort genomgång av modellen följer här (se fig. 4).  

Det blinda fältet minskas genom att jag får feedback, som är till för att stärka relationerna, 

från teammedlemmar eller att jag själv frågar om en teammedlem vill ge feedback till mig. 

För att ge feedback krävs ofta att arenan har fått tid till att utvecklas vilket medför att det är 

bra att i början av ett arbete fråga efter feedback.  

Fasadfältet minskas genom att jag presenterar mig själv, berättar om mig själv och därmed 

sänker min fasad. Det är viktigt att jag berättar vad jag vill berätta och inte pressas att berätta 

mer än det som just behövs för att sänka fasaden i just detta sammanhang. 

Enligt Luft och Ingham kan arenan också ökas genom att en ger sig på det Okända fältet 

direkt. Detta sker genom att prova något nytt som en inte gjort tidigare. 
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Fig.	4.	Johari	fönster	(Luft	&	Ingham	1955)	

	
Det är inget självändamål att ha en så stor Arena som möjlig. Den ska anpassas till den 

situation teamet befinner sig i just nu. En arena tar tid att bygga, det behövs tid avsatt i starten 

av arbetet, men också en kontinuerligt arenaarbete under hela arbetets genomförande. Det 

händer att lärare/chefer i början av teamarbete anser att teamen bara pratar och inte jobbar. Att 

bygga upp en arena i ett team är ett jobb, ett Hur jobb. I grunden är Johari fönster en metod 

för att kommunicera i team. 

Enligt min erfarenhet går det att koppla arenautvecklingen till de olika stegen i Wheelans 

grupputvecklingsmodell. Ett antagande jag gör är att ju större arena desto högre upp i 

Wheelans stadieindelning befinner sig teamet.  

Ovanstående modell är användbar i det dagligen arbetet. Inför planering av undervisning, 

projekt- och produktionsarbeten och möten funderar jag på vilken arena som krävs för att 

målet med aktiviteten ska nås. En svårighet är att vi deltar i så många olika grupperingar att 

det är svårt att komma ihåg var vi just nu befinner oss i utvecklingen av just den här 

konstellationen. Min utgångspunkt är att ansvaret för att beskriva var arbetsgruppen befinner 

sig i sin utveckling vilar på den som leder just den specifika arbetsuppgiften, även om det är 

en uppgift för samtliga deltagare. Modellen används i intervjuerna till att samtala om hur stor 

arena som produktionen behöver och hur/när en ledare bygger arenan i ett produktionsteam i 

relation till arbetsgruppen.  
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2.7 Produktionens olika faser, produktionsförlopp 

Nedan följer en beskrivning av två modeller för linje och produktionsorganisation. Dessa har 

varit en utgångspunkt i samtalet om Hur produktionens ledning tillämpar sitt ledarskap i 

produktionens olika faser. Själva beskrivningen av faserna är ett Vad enligt tidigare definition 

(se fig. 1). Modellerna bygger på förhållandet med den långsiktiga organisationen, 

linjeorganisationen och den mer kortsiktiga projektorganisationen i scenkonstsammanhang 

produktionsorganisationen.  

I Boalt Boëthius (2015) beskrivs att både stora och små organisationer behöver 

organisatoriska strukturer för att nå sina mål samt att organisationen behöver vara klar över 

hur strukturerna fungerar både i förhållande till omvärld och till den verksamhet som bedrivs.  

Utgångspunkterna i beskrivningarna nedan är ett resultat av ett samarbete med Jan Arenhill, 

som arbetat länge med och i många scenkonstorganisationer. Vår första gemensamma modell 

skissade vi på i mitten av 80-talet. Modellen beskrev hur en produktion kan delas in i faser 

och förhållande till linjeorganisationen. Under åren har modellen förändrats till sitt nuvarande 

utseende. Grunden till förändringar har varit att vårt gemensamma språk och erfarenheter av 

scenkonstorganisationer har utvecklats. I vårt arbete med modellerna diskuterar vi om den 

nuvarande fasindelningen behöver förändras och om det är nödvändigt att lägga till ytterligare 

en avslutande fas för att beskriva att fler och fler produktioner har en längre livslängd. 

Figurerna nedan (fig. 5 och fig. 6) är ett försök att beskriva produktionens struktur och 

relationen till linjeorganisationen och vikten av att kunna beskriva sin egen organisatoriska 

struktur och kommunikation med omvärlden. Modellerna är provade på många 

scenkonstorganisationer och i undervisning. De har visat sig vara till stor hjälp för att samtala 

om och förstå hur en scenkonstorganisation fungerar, vad organisationen gör och hur 

organisationen arbetar med produktioner. I intervjuerna användes Linje och 

produktionsmodellerna för att beskriva ledarskap i respektive fas. I det här materialet beskrivs 

modellerna övergripande.  

Faserna i våra modeller följer i stort de faser som hänvisas till i olika projektmodeller men 

vi har anpassat dem till ett scenkonstspråk. De traditionella projektmodellerna kan 

representeras av t.ex. Engvall (1995) som beskriver de olika faserna i ett projekt som 

”Projektets livscykel: (1) Målformulering/förstudie, (2) Planering, (3) Genomförande, (4) 

Avslutning” (sid. 50). I Wenell (2001) beskrivs projektets faser som ”Projektmodell: Idé – 

Bedömning – Förberedelse – Genomförande – Avslutande” (sid. 44) och i Lööw (2009) 
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”Projektmodell: Projektidé – Projektförslag – Förstudie – Projektplan – 

Projektstart/Genomförande – Avslut – Uppföljning” (sid.18 - 23). 

Fasindelning av produktionens livscykel finns på de flesta institutionsteatrar. Varje teater 

har sin egen variant på fasindelning. Fasindelningen är oftast kopplas till de tekniska 

funktionerna i produktionen.  

I figur 5, Produktion i linje- och produktionsorganisation, beskrivs en produktion som har 

ett stort egetbestämmande utifrån tilldelade resurser. En produktion där makten över 

produktionens resurser finns i produktionen. Ledningen för produktionen styr produktionens 

tilldelade resurser.  

	
Fig. 5. Produktion i linje- och produktionsorganisation (Arenhill & Sander 2010) 

I figur 6, beskrivs en svagare produktionsorganisation i förhållande till linjen. Produktionen 

rår inte helt över sina resurser. Beslut fattas i högre grad av linjen och produktionens 

resurstilldelning är otydligare. Ledningsfunktionen i produktionen reduceras till att hålla reda 

på produktionens tider och dokument. Ledarskapet i produktionen blir otydligare eftersom 

chefer i linjeorganisationen fattar beslut för produktionens räkning. Utifrån Rapp Ricciardi 

och Schaller (2005) beskrivs modellen i figur 5 som en ”Renodlad projektorganisation med 

tungviktsprojektledare” och modellen i figur 6 som en ”Funktionell organisation med 

lättviktsprojektledare” (sid. 27). 
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Fig. 6. Produktion i linjeorganisation (Arenhill & Sander 2012) 

I praktiken finns det inte två till arbetsmetoden helt lika produktionsorganisationer inom 

scenkonstområdet. Flertalet scenkonstorganisationer vill beskriva sitt sätt att organisera 

produktions-organisationen som modellen i figur 5 medan i realiteten sker arbetet i många 

scenkonstorganisationer enligt modellen i figur 6. 

Det som avskiljer de olika faserna från varandra, gula markeringar, kallas för ”Grindar”. 

För att komma vidare i produktionsarbetet behöver grindarna ”öppnas” genom en 

överenskommelse med linjeorganisationen. I Wenell (2001) beskrivs ”Grindar - toolgates: 

Strategiska kontrollstationer ofta av karaktären stop/go som beställaren utnyttjar för den 

övergripande styrningen av projektet” (sid. 40). Exempel på grindar där överenskommelser 

träffas är Förteknisk kollationering, Resursmöte, Teknisk kollationering, Kollationering. 

Grindar är kommunikationsplatser, möten där beslut fattas som ger underlag till fortsatt 

arbete. Grindarna, mötena, är tilldelade olika namn i olika teaterorganisationer. 

Mellan grindarna finns mängder av milstolpar som är specifika för produktion och 

organisation. I Wenell (2001) beskrivs milstolpar som ”Milstolpar – milstenar – milestones: 

Väldefinierade etappmål som projektledaren utnyttjar för att planera och styra projektet. 

Milstolparna representerar ett givet resultat som ska vara uppnått vid en fastlagd tidpunkt” 

(sid. 40). Milstolpar kan vara produktionsmöten, skiss- och ritningsinlämning m.m.  

Milstolparna finns inte beskrivna i det här materialet. Orden grindar och milstolpar används 

sällan inom scenkonsten eftersom de tillhör ett projektspråk inte ett produktionsspråk. I 

produktionssammanhang används de mötesnamn som beskriver vad som ska avhandlas i 

sammanhanget. Det är av vikt att veta skillnaden mellan grindar och milstolpar, vid grindarna 

tas de övergripande och avgörande besluten om en produktion. 

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

Start PREMIÄR Sista
föreställningen

Utvärdering SlutProduktions-beslut 
efter 

överenskommelse

RepetitionsstartPlanerings-
beslut

3 4 5



 
24 

 

En vanlig fråga är hur långa faserna är. Svaret är att det beror på vad som ska göras, var det 

ska göras, komplexitet m.m. Det är dock vanligt att de olika förberedelsefaserna tidsätts 

utifrån de normer som råder inom en specifik scenkonstorganisation. 

I samtalen med regissörerna användes ovanstående två modeller för att, som det anges i 

början av denna text, kunna samtala om Vad i organisation, planering m.m. Men också koppla 

till hur ledarskap och Hur hanteras under olika delar av arbetsperioden. Modellen har också 

använts till att föra samtal kring tilldelad makt d.v.s. möjlighet att styra produktionen för 

ledningen av produktionen i förhållande till linjeorganisationen. 

 

2.8 Teamstorlek 

Teamets storlek påverkar möjligheten att leda. Ett sätt att beskriva teamsstorlek är att dela in i 

små, mellanstora och stora grupper. Boalt Boëthius och Ögren (2012) definierar olika 

storlekar på grupper. ”Med små grupper avses här grupper med upp till omkring 12 personer” 

(sid. 51). ”Med stora grupper avses grupper som kan omfatta upp emot 80 till 100 personer. 

Gruppstorlekar däröver kan snarast karakteriseras som en folksamling eller en folkmassa. Så 

kallade mellanstora grupper omfattar 20 – 30 personer” (sid. 51). 

För varje deltagare ett team ökas med, ökar antalet relationer i en snabbare takt än antalet 

tillkommande personer och i stegrande proportioner. Med följande formel ”R = n (n-1)/2”, där 

R är antal relationer i gruppen och n är antal individer i gruppen, kan antalet relationer i en 

grupp beräknas (Svedberg 2007 sid. 104). Antalet relationer ökar snabbt. Det innebär att 

ganska snart uppnås en gräns där vi inte klarar av att hålla reda på och hantera alla relationer 

som finns i teamet. Varje teammedlem är inte bara beroende av de relationer som den 

enskilde har i gruppen, utan är beroende av alla andras relationer i gruppen. Det medför med 

automatik att när teammedlemmarna inte längre förmår att hålla reda på alla relationer, 

hämmas utvecklingen i teamet.  

Min erfarenhet visar att grupper med en storlek om 10 – 12 personer är en övre gräns för att 

uppnå en god kommunikation i en arbetsgrupp d.v.s. små grupper. Gränsen nedåt i antal 

medlemmar är också betydelsefull. Gruppens effektivitet beror också på att bidragen till 

grupprocessen är tillräckligt många för att ett utbyte av kompetenser skall vara intressant och 

ge märkbar synergi och dynamik. Oftast anses en gruppstorlek på 5 – 7 personer vara det mest 

effektiva ur produktivitets- och kommunikationsperspektiv. Har teamet fler än 10 – 12 

medlemmar finns det anledning att dela upp teamet i mindre delar för att verkligen kunna 

kommunicera, om inte delning görs tenderar kommunikationen att övergå till information.  
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Hur stort är teamet och vem räknas till teamet? Är teamet litet, mellanstort eller stort? Hur 

påverkar teamets storlek möjligheter till kommunikation och ledarskap? Är teamet lika stort 

under hela arbetsperioden som beskrivs i modellerna ovan? Vilka olika indelningar av teamet 

är det effektivt att göra? För att förstå ett teams storlek behövs en idé om hur ett team 

definieras utifrån de olika kompetenser som behövs i produktionen och i olika faser. 

 

2.9 Vem är medlem i teamet? 

Det kan vara svårt att veta vem som är en del av teamet. Erfarenheten från 

scenkonstproduktioner är att ”alla” på teatern vill vara med i produktionsteamet. Men det 

viktiga skälet till att det uppstår behov att definiera och beskriva teamet är att det ska vara 

möjligt att veta vilka som arbetar tillsammans. 

Indelningen gör det också möjligt att skapa en 

gemensam förutsättning för hur teamet ska ledas 

och hur kommunikationen genomförs i 

arbetsgruppen. Ett sätt att beskriva teamet är att 

som i modellen till vänster försöka definiera 

medarbetarna utifrån yrkeskompetenser i 

produktionen så att de antingen tillhör teamet 

eller referensgruppen. De som tillhör 

referensgruppen har tids- och ansvarsmässigt 

mindre delaktighet i produktionen och behöver 

inte samma ledning, information och 

kommunikation som deltagarna i teamet. 

I modellen Organisation av produktionsteam 

(Sander 2009) beskrivs en stor teaterorganisation 

med produktionsteam och referensgrupp i en stor 

produktion. I de flesta sammanhang är teamet 

betydligt mindre. Under produktionsperioden 

särskiljs olika delar av produktionsteamet, t.ex. konstnärligt team, repetitionsteam, tekniskt 

team m.m. 

I beskrivningen av teamet i figur 7 finns det flera olika förhållningssätt till vem som har 

chefskap och vem som leder. I den organisation som är utgångspunkt för modellen har varken 

producenten eller regissören något formellt chefskap, då chefskapet tillhör respektive 

 Fig. 7. Organisation av produktionsteam  

           (Sander 2009) 

Produktionsteam, ett exempel

LinjeorganisationStyrgrupp 

Produktionsteam 
Regissör
Producent
Scenograf
Kostymdesigner
Ljussättare
Ljuddesigner
Maskdesign
.
Föreställningsdramaturg
Skådespelare/sångare/
dansare

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 
behöver. 
T.ex.
Fäktmästare
Referensgrupper
Researcher
Sångpedagog
m.fl.

Produktionsorganisation



 
26 

 

mellanchef i linjeorganisationen. När jag tidigare undersökt vilken funktion som teamet anser 

vara deras chef i produktionen, svarar de flesta att det är regissören eller producenten eller 

båda funktionerna. Undantaget är representanter för information och 

marknadskommunikation som ofta hänvisar till sin linjechef.  

För att kunna leda måste en veta vem en leder och vad för ansvar ledningen har för den 

enskilda medarbetaren och dess funktion. För att det ska vara möjligt måste ledningen i 

produktionen kunna beskriva hur produktionsteamet är organiserat. 

 

3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Arbetet utgår från tre frågeställningar som är valda med erfarenhet från undervisning och 

handledningssamtal om ledarskap inom scenkonstområdet samt relevanta teorier. Avsikten är 

att utifrån frågeställningarna utveckla befintligt material för att fördjupa förståelsen och 

kunnandet om ledarskap i produktion av scenkonst.  

• Hur kan ledarskapet i en teaterproduktion beskrivas och kommuniceras med 

utgångspunkt i de modeller som beskrivits ovan?   

• På vilket sätt kan ovanstående modeller utvecklas utifrån den genomförda studien? 

• Behöver modellerna kompletteras utöver det som redan beskrivits för att ge en god 

kommunikation om ledarskapet?  Ska någon modell utgå? 

 

4 METOD  

Inför den här studien undersöktes olika metoder för att besvara frågeställningarna. 

Undersökningen resulterade i en metod där fyra regissörer intervjuas om hur de leder när de 

arbetade i produktion. Valet av regissörsfunktionen utgick från att det i scenkonstbranschen är 

vanligt att regissören pekas ut som den som ”projektleder” produktionen. Att intervjua 

regissörer gav möjlighet till fördjupad kunskap om synen på funktionen. 

 

4.1 Deltagare 

Inför valet av regissörer att intervjua tillfrågades medarbetare inom scenkonstområdet om de 

kunde ge tips på regissörer som har ett gott ledarskap. Vad ett gott ledarskap innebär fick de 

tillfrågade definiera från sina egna erfarenheter. Utifrån de personer som då föreslogs valdes 

regissörer i en ålder av 40 till 45 år. Tre av fyra intervjuade regissörerna var utbildade vid 

Dramatiska institutet/Stockholms dramatiska högskola och samtliga regissörer hade 

erfarenhet av att arbeta i en linjeorganisation.  
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Det var viktigt för samtalet att regissörerna hade kunskap om linjeorganisationen, den 

långsiktiga organisationen, dess ansvar, dess organisering och de utmaningar som det innebär 

att arbeta i ett långsiktigt perspektiv i förhållande till och hur den påverkar 

produktionsorganisationen. 

De intervjuade har arbetat både på institution och på fria scener. Regissörerna har regisserat 

mellan 20 – 35 produktioner. Jag och respektive regissör har tidigare möts i olika 

sammanhang. 

 

4.2 Val av undersökningsmetod 

För att nå hög kvalitet på arbetet, utifrån arbetets ramar, intervjuades regissörer om hur de gör 

när de leder i produktion. Under inledningsskedet av arbetet fanns en idé om att följa upp 

intervjuerna genom att delta under regissörens repetitionsarbete. Det visade sig omöjligt av 

praktiska skäl. 

Intervjuerna genomfördes under november till december 2014 – december 2015. Tre av 

intervjuerna gjordes under perioden december 2014 – juni 2014. När den sista intervjun 

genomfördes i december 2015, var tidigare intervjuer transkriberade och arbetet med det 

skriftliga materialet påbörjat. 

Intervjuerna med den enskilde regissören genomfördes vid två separata tillfällen. Valet att 

dela upp intervjutillfällena gjordes för att jag och men även regissören skulle hinna reflektera 

över vårt första möte innan nästa intervjutillfälle. Varje intervju pågick en och en halv till två 

timmar. Avsikten med intervjuerna var att försöka bli så praktiskt beskrivande som möjligt. 

Det innebar att de intervjuade i stor utsträckning utgick från konkreta exempel med 

utgångspunkt från sin egen erfarenhet av att leda och arbeta i team. Återkommande frågor var 

Hur gör du då? Vad hände när du gjorde så? Vad arbetade ni med just då? Varje intervju 

utgick från ett frågeformulär och en genomgång av de modeller som angivits ovan. Johari 

fönster modellen (Luft och Ingham 1955) användes även som underlag för att snabbt bygga 

en relevant arena för samtalet.  

Modellerna ovan användes även för att skapa en gemensam utgångspunkt kring ledarskap 

för att vara säkrare på att vi förstod varandra men också för att få fram olikheter i tankarna om 

hur regissörerna såg på sitt ledarskap i produktion.  För att undersöka ett Hur måste det 

kopplas till ett Vad och också ett När (se fig. 1). 

Intervjumetoden var ett försök att få syn på regissörernas olika erfarenheter och 

uppfattningar om ledarskap. Regissören uppmanades att försöka koppla beskrivningen av sitt 
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ledarskap till en speciell produktion för att kunna vara så specifik som möjligt. I 

intervjusammanhanget hänvisades det oftast till två eller fler produktioner.  

Antalet intervjuer som ligger till underlag till den här rapporten är litet, men det har ändå 

gett nog med material för att belysa arbetets frågeställningar. Intervjuerna visar på 

komplexiteten i att beskriva sig själv som ledare och det ledarskap ”jag” som regissör utövar. 

 

4.3 Insamling av data 

Inför intervjutillfällena fick de intervjuade ett mail med frågeställningar, tänkt arbetsmetod för 

intervjun samt Innehåll och processmodellen, Johari Fönster och modellen för produktionens 

faser. Intervjuerna genomfördes i en neutral miljö utanför de intervjuades arbetsplatser. 

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide, se bilaga 1. Intervjuerna 

spelades in på band. Intervjun fördes som ett reflekterande samtal, med en ambition att ställa 

”lagom ovanliga” frågor, frågor som inte kan besvaras med ja eller nej, och som ger möjlighet 

till fler frågor (Andersen 2005, sid. 65 - 66).  

 Intervjun startade med en kort genomgång av de av ovanstående modeller som sänts ut 

med mail. Intervjun avslutades med en sammanfattning av samtalet. Möjlighet gavs för den 

intervjuade att komplettera intervjun om det ansågs nödvändigt. 

 

4.4 Bearbetning av intervjumaterialet 

Som en del i arbetet har jag lyssnat igenom ljudfilerna och transkriberat intervjuerna. I ett 

senare skede har jag återigen lyssnat på ljudfilerna. I samband med intervjuerna gjordes även 

anteckningar. Ämnet, ledarskap, visade sig vara av stor vikt för dem som intervjuats och i 

ivern att diskutera sitt eget ledarskap blev delar av samtalen inte så strukturerade som önskat. 

Intervjumaterialet bearbetades utifrån en tematisk analys (Braun 2006), där de intervjuades 

berättelser kopplades till de olika modellerna. Ordningsföljden på det redovisade resultatet 

presenteras utifrån en logisk följd där ledarskapets utveckling följdes från produktionens start 

till dess slut. Intervjuarbetet var lärorikt och gav en god träning i att ställa de rätta frågorna 

och vid rätt tidpunkt. 

 

4.5 Etik 

Inför intervjuerna presenterades det en plan för hur information, samtycke och nyttjande av 

material som kom fram under arbetet skulle hanteras. Vid citat som används i materialet 

kommer de intervjuade regissörerna inte att namnges och det görs inga hänvisningar till 
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specifika teatrar eller produktioner. Material som skulle kunna kopplas till specifik teater eller 

produktion ingår inte i det presenterade resultatet. Överenskommelse om ovanstående 

träffades inför varje intervjutillfälle. Intervjupersonerna var medvetna om att resultatet 

kommer att användas i ett KUoF-arbete som kommer att spridas. 

 

4.6 Funktionen som undersökningsledare 

Undersökningsledaren tog ansvar för förberedelser, intervjuramar och genomförande men 

också för att skapa den arena som behövdes för att nå ett tillräckligt djupgående samtal.  

Under intervjuerna uppstod tillfällen av coachande situation när den intervjuade 

reflekterade kring sitt ledarskap. Vid de tillfällena var det undersökningsledarens uppgift att 

föra tillbaka intervjusammanhanget till ett reflekterande samtal. 

 

4.7 Intervjuguide 

De huvudsakliga frågeområdena behandlade metod för val av medarbetare, metod för att 

skapa en kreativ arbetsmiljö, beslutsmetoder, situationsanpassning av ledarskap under 

produktionsperioden och kritiska händelser vid ledarskap, (se bilaga 1). 

 

5 RESULTAT 

Resultatet av intervjuerna redovisas i relation till de modeller och begrepp vars giltighet 

prövas i det här arbetet. Indelningen följer i stort de rubriker som beskrivits i avsnittet 

Produktionens olika faser, produktionsförlopp. Till rubrikerna kopplas de intervjuades 

berättelser. Strukturen i resultatdelen av arbetet har anpassats efter ett försök att hitta en 

kronologi i hur ledarskapet utförs från produktionens start till slut. Det har också tillförts 

avsnitt som behövs för att öka förståelsen av beskrivningen av resultatet. Under varje rubrik 

återges i sammanställd form de intervjuades berättelser utifrån ovan nämnda struktur. I citaten 

nedan är det de intervjuade regissörerna som uttalar sig. 

 

5.1 Förutsättningar 

”Teatern är en kollektiv arbetsform, det blir mycket roligare och bättre om man jobbar 

tillsammans och att alla känner att det är deras verk tillsammans”. I intervjuerna beskriver 

regissörerna den positiva känsla som det är att få vara i ett gemensamt rum och att få arbeta 

mot ett gemensamt mål. Att regissera är ett ”Fysiskt arbete, det går igenom hela kroppen”. 

Repetitionsarbetet beskrivs som ett ”lekrum” där allt som tillhör en pjäs får leva tillsammans. 
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För de intervjuade regissörerna handlar det om att göra konst och att få skådespelare, andra 

medverkande, text, musik att bli konst och en upplevelse för den tänkta publiken. 

Regissörerna beskriver arbetet som något roligt, lekfullt och en får göra något som är 

viktigt för samhället. I den beskrivna kreativa miljön ger regissören genomgående liknande 

bilder av hur de arbetar med sitt ledarskap i produktion. De är medvetna om sitt ledarskap och 

att resultatet är beroende av hur gruppens gemensamma arbete genomförs. Deras ledarskap 

bygger på erfarenheter från tidigare produktioner, speciellt från de produktioner där 

svårigheter i teamarbetet uppstått. Under samtalen har vi utgått från en produktion där 

produktionen uppnådde sina mål, nämligen ”lyckade” produktioner. 

Under samtliga intervjuer kom vi in på produktioner med större svårigheter i relationen 

mellan regissör och team. Relationsproblem i teamet innebär dock inte automatiskt att 

produktionen inte når sitt konstnärliga mål, men arbetet blir besvärligt och ansträngande och 

blir ur ett Hur-synpunkt ett misslyckande.  

Regissörerna bygger utifrån sina erfarenheter vidare på sina egna modeller för att utveckla 

sina arbetsmetoder och sitt sätt att kommunicera. Analysen av ledarskap i tidigare 

produktioner, i första hand de där problem i relation till medarbetare uppstått, har använts för 

att utveckla regissörens metod för ledarskap.  

De intervjuade har utvecklat sitt språk om hur deras arbetsmetod kan beskrivas och hur de 

påverkas under olika faser av arbetet. När blir de t.ex. stressade, när är ledarskapet styrande 

eller delegerande? 

 

5.1.1 Val av team 

Under intervjuerna återkommer tre olika begrepp på team. Det första teamet är det 

konstnärliga teamet som oftast består av regissör, scenograf/kostymdesigner, ljussättare och i 

de fall där det fanns en producentfunktion så ingick även producenten i teamet. Det andra 

teamet består av skådespelare och regissör. Det tredje teamet som beskrivs är det team som 

samlas för att slutföra produktionen, detta team har dock ofta en otydligare struktur i 

beskrivningen. Otydligheten i strukturen handlar ofta om vem som är medlem i teamet och 

vem som tillhör linjeorganisationen. I regissörernas beskrivning av det team som slutför 

produktionen inkluderas föreställningstekniker på en liten teater medan på den stora teatern 

ses tekniker mer som en linjefunktion. 

Det finns likheter mellan de intervjuade regissörerna vad gäller vilken funktion de först 

kontaktar när teamet ska bildas. Först kontaktas scenografen, därefter eventuell 
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kostymdesigner. ”De ska känna att de blivit tillfrågade samtidigt som regissören” för att vara 

en del av grundteamet. Scenografen är ofta inblandad i arbetets utformande innan det 

presenteras på teatern. De intervjuade regissörerna arbetar i stort med samma scenografer från 

produktion till produktion och upplever att det ger trygghet och en bra start på det 

konstnärliga arbetet. Det är ett sätt att få en konstnärlig kontinuitet men också en möjlighet att 

våga starta om på nytt igen. De beskriver att arenan som byggts har betydelse för samarbetet 

och hur stor öppenhet som kan råda ”våga bli djärvare och gå längre för varje gång”. En 

regissör framhåller att det tidiga samarbetet med scenograf är nödvändigt eftersom 

scenkonstorganisationerna numera vill ha någon form av ”pitch” ett färdigt visuellt koncept 

innan en ”köper” produktionen. Val av scenograf sker oftast redan under Idé och behovsfasen 

i vissa fall redan innan den egentliga produktionen startat. Scenografens deltagande anses 

vara en förutsättning för presentationen av produktionsidé. 

Regissören får ibland välja det konstnärliga teamet och ibland endast delar av det. Oftast 

beror det på hur scenkonstorganisationen är utformad. Regissörerna påpekar vikten av att vara 

noggranna i inbjudan av deltagare i det konstnärligt team som de inte valt själva. Om det finns 

ensemble på teatern väljs oftast huvuddelen av skådespelarna ur den. Definitionen av vem 

som ingår i teamet varierar också utifrån den teater där produktionerna genomfördes men 

även utifrån regissörens eget synsätt på vilka som är teamet. Vilka yrkesfunktioner som ingår 

i teamet varierar också utifrån teater och produktion. 

Regissörerna gav ingen enhetlig bild av modeller för hur de bestämmer sig för vem som 

ingår i teamet. På större teatrar definierades teamet oftast som regissör, 

scenograf/kostymdesigner, ljussättare och skådespelare och i de fall där det fanns en 

producentfunktion så ingick även producenten i teamet. Tekniker som belysningsmästare, 

scenmästare, scentekniker, belysningstekniker m.m. räknades då inte in i teamet utan tillhör 

linjeorganisationen. På mindre teatrar eller när en producerat på mindre scener kan teamet 

kompletteras med inspicient, belysningsmästare m.fl.  

Det konstnärliga teamet utvecklas och kompletteras under Planeringsfasen för att därefter 

utökas med medarbetare från linjeorganisationen under igångsättningsfasen. Skapandet av 

teamet med regissör och skådespelare påbörjas under igångsättningsfasen för att vara 

komplett vid repetitionsfasens start. Dessa två team existerade parallellt under 

repetitionsfasen.  
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”Jag väljer att ha två grupper, det konstnärliga teamet och skådespelarna, det är i huvudsak två 

grupper men på kollationeringen är de en grupp och även vid genomdrag på slutet. Sista 

veckan är vi en grupp”. 

Som tidigare nämnts så önskade de intervjuade regissörerna att i största möjliga mån själva 

välja scenograf som en utgångspunkt för produktionen. Ofta skedde valet av konstnärligt team 

och skådespelare som en förhandling mellan teaterchef/konstnärlig ledare och regissör. 

Regissörerna utvecklade olika metoder för att bli ”valda” av sitt team. Om medlemmarna i 

teamet kände att de varit en del i rekryteringen av regissör skapade det större delaktighet och 

ansvar. De intervjuade påpekar därför vikten av tidiga kontakter med teatern där 

presentationer av material och pjäsförslag kan genomföras. Regissörerna försökte skapa ett 

ömsesidigt beroende mellan sig och deltagarna i de olika teamen, så att även deltagarna valde 

regissören. Vem i teamet regissören skapade detta beroende med är avhängigt av produktion, 

produktionens storlek och vilken organisation en producerar. Valet av vem som ingår i teamet 

beror också på tidigare relationer i produktionsorganisationen. Regissörerna påpekade att de 

försöker medvetet välja, tänka på, hur de formar teamet utifrån kön, ålder, etnicitet. 

 

5.1.2 Teamstorlek 

När regissörerna talar om hur stora team som de arbetat med i produktionerna nämner de först 

hur många skådespelare som varit delaktiga i produktionen. Det faller sig naturligt att det är 

det team som avses när en diskuterar produktion. Efter skådespelarteamet nämns det 

konstnärliga teamet, som beskrivs som en ungefär lika stor grupp oberoende av produktion, 

därefter det större team som slutför arbetet innan premiär. Variationer beror på produktionens 

storlek, nyskriven musik, författare som arbetar fram till premiär o.s.v. Det konstnärliga 

teamet kontaktas oftast innan skådespelare kontaktas. De intervjuade har utgått från 

produktioner där antalet skådespelare kan betraktas som en liten grupp maximalt 10 – 12 

deltagare. De produktioner som beskrevs bestod av team med 7 – 10 medlemmar vilket 

innebär att medlemmarna i teamet hanterade 21 till 45 relationer i sina produktioner. De 

intervjuade regissörerna hade olika bedömningar när de angav vilka av teaterns medarbetare 

som ingick i teamet. Det framkom även att definitionen av team speglade arbetsmetoden, 

traditionen, på respektive scenkonstorganisation.  

 



 
33 

 

5.1.3 Liten eller stor organisation 

Regissörerna beskriver att det är en stor skillnad att arbeta på en stor eller liten teater. Det är 

också stor skillnad mellan teatrar i samma storlek.  De beskriver att de använder mycket tid 

till att lära känna och förstå hur just den här teatern fungerar, försöka förstå vad som händer 

på arbetsplatsen just nu. De beskriver att de skapar egna förutsättningar för produktionerna, 

någon beskriver det som bubblor. De poängterar att det är skillnad att arbeta med 

produktionsteam och skådespelare som gör få eller flera produktioner per år. De team som gör 

flera produktioner per år är vana vid att arbeta med flera olika regissörer som har olika idéer 

om arbetsmetoder och ledarskap. 

Regissörerna utgår inte från att den mindre teatern är bättre än den större eller tvärt om. Det 

är regissören som får anpassa sitt arbete och ledarskap utifrån storlek och olika arbetsmetoder 

på teatrarna, vilket kräver en god kännedom om teaterorganisationens struktur och 

arbetsmetod. ”I den lilla, fria, organisationen så kan jag delta i att bygga dekor, det är mer 

som att hela produktionen är ett teamarbete, scenografens medarbetare är också mina 

medarbetare, medan på den stora organisationen delegerar en vidare till någon annan som inte 

tillhör teamet”. När regissören ska lära känna en organisations arbetsmetod är det en fördelar 

med en tydlig och klar beskrivning av hur teatern arbetar i linje och produktion. 

 

5.2 Chef och ledarskap 

5.2.1 Chefskap 

”Ja, jag ser mig som chefen. Jag arbetsleder, får ansvaret och chefskapet”. ”Jag får 
mitt chefskap från teaterchefen. Det är inget man pratar om, något man bara vet”. 
”Teaterchefen gav nog ledarskapet inte chefskapet, det är lite otydligt”. ”Mitt ansvar 
är tider, arbetstider är en konstnärlig fråga. Jag är konstnärlig ledare inte chef. Men 
jag har ingen funktionsbeskrivning, ingen som helst, jag får själv uppfinna chefskapet”. 
”Med hjälp av erfarenhet skapar man sitt chefskap. Chef är beslutsordningen, det är 
jag som fattar beslut, ledarskapet är mer hur jag gör det, hur jag leder arbetet”.  

Samtliga regissörer ansåg sig inneha chefskap och ledarskap för produktionen. Ingen av 

regissörerna hade dock tilldelats något formellt chefskap, det fanns ingen formell 

överenskommelse om det ansvar regissören har för produktionen. Uppfattningen att det fanns 

en tyst överenskommelse om vad en regissör ansvarar för bygger oftast på de erfarenheter 

regissörerna har från tidigare produktionsarbeten. Enligt de intervjuade består chefskapet av 

att det var deras uppgift att se till att produktionens mål uppfylldes, att de är arbetsledare för 

teamet och har ansvar för teamets psykosociala arbetsmiljö. Planering av tider, fördelning av 
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arbetsuppgifter m.m. Ett par regissörer ansåg att detta självtilldelade chefskap var en 

förutsättning för att kunna genomföra produktionen. 

Chefskapet är så självklart att det genomförs som en del i arbetet med produktionen utan 

att några överenskommelser med linjeorganisationen har träffats eller behöver träffas. Men de 

nämner också att ”chefskapet” varierar utifrån normer och regler inom de olika teatrarna. 

Otydlighet i ”chefskapet” innebär också en osäkerhet om vem en kan leda. Möjlighet att 

genomföra ”chefskapet” påverkas också av storleken på arbetsplats. Ingen av regissörerna har 

ett formellt tilldelat ansvar för budget- eller personal men uppfattar att det är deras ansvar att 

produktionens kostnader och arbetstider ryms sig inom tilldelade ramar. 

 

5.2.2 Vem leder arbetet i produktionen, ledarskap i produktion? 

När de intervjuade tillfrågas om de har en genomtänkt metod för sitt ledarskap svarar de först 

nej, därefter beskriver de hur de utför sitt ledarskap på ett sätt som visar att de har en 

genomtänkt metod baserad på tidigare erfarenheter. ”Jag är inte medveten om min metod, har 

inte skrivit ner den, inte formaliserat min metod”. Regissörerna beskriver att de 

situationsanpassar, gör olika i sitt ledarskap efter vad, var, storlek på produktion och med vem 

arbetet ska genomföras. De säger t.ex. att unga skådespelare är mer medvetna om 

jämställdhet, maktrelationer och mångfald vilket påverkar ledarskap och samarbete i teamet.  

Hur kan jag finna ett ledarskap som gör skådespelarna kreativa?” ”Jag tror att den typ 
av lek som jag eftersträvar går inte att beordra, den andra parten måste vara aktiverad, 
det handlar inte om att vara god eller snäll, jag kan inte få det resultat jag vill om inte 
den andra blir väldigt delaktiga, därför har jag kanske jobbat med personer som 
arbetar, producerar, sitt eget material.” ”Delaktighet krävs för att nå de resultat jag 
vill, det kanske är olika grader av delaktighet, överenskommelse om graden av 
delaktighet.” ”Det har jag också lärt mig genom åren att inte överta deras problem, det 
är väldigt lätt att hamna i det, utan att få låta dem vara i sin egen ångest ett tag. Jag vet 
att jag kan vänta en stund eller till i morgon. 

Vid detaljfrågor om ledarskapet vid specifika situationer har regissörerna oftast ett svar på hur 

de gör och varför. Till exempel vilka exakta ord som behövs för att bli förstådd på rätt sätt, 

vad är skillnaden på att göra och prata, men när är prat att göra?  ”Jag leder alla möten, jag är 

ledaren för teamet som kommer på besök, utom vid teknisk kollationering”. Regissörerna 

beskriver att de har ett ledarskap där de försöker att inte vara för nära skådespelarteamet. 

Majoriteten äter inte lunch tillsammans med skådespelarna men gärna med konstnärliga 

teamet. Det är inte heller någon som anser att en kan rösta i ett produktionsarbete. 

Genomgående är dock att ledarmetoderna bygger på försök att situationsanpassa till just den 

rådande arbetssituationen och i vilken fas arbetet för tillfället befinner sig i. 
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Regissörerna återkommer ofta till att deras ledarskap är i stort baserat på tidigare 

erfarenheter av produktionsarbete. I samtalen återkommer vi ständigt till tankarna runt det 

egna ledarskapet. Regissörerna säger att de funderar mycket på hur de ska göra när de leder. 

”Det har tagit ett tag att lära känna och förstå själv och sedan hitta en metod att kommunicera 

den.” ”Jag behöver vara tydligare med mitt ledarskap”. ”Jag är rätt sträng på slutet, då är jag 

väldigt exakt”. En del team vill inte bli ledda och är skeptiska mot ledarskap och det 

förekommer också att teamen inte kan skilja på chef och ledarskap. ”Men förr eller senare 

behövs det att någon tittar på vad som görs och då blir också ett ledarskap accepterat”. 

Kollektiva arbetsmetoder kräver ett annat ledarskap. Där ökar behovet av att ha valt varandra i 

konstnärligt- och skådespelar team och det behövs personliga relationer för att få arbetet att 

fungera. 

Det ledarskap som beskrivs genomförs oftast i stadium 1 enligt Wheelans beskrivning av en 

grupps utveckling och stämmer väl överens med ledarstilen som beskrivs stadium 1. Det 

innebär att det behövs tydlighet med mål och struktur för produktionen och ett styrande 

ledarskap. Ledarskapet utgår från att teamen behöver utveckla sin trygghet. Vikten av ett gott 

arenabyggande påpekas ofta av regissörerna, det kräver feedback och berättande om mig 

själv. Regissörerna uttrycker det som att ledarskapet i en produktion startar vid 

repetitionsperiodens början, fast de säger att de vet att det egentligen startar betydligt tidigare. 

Regissörernas beskrivning av sitt ledarskap innan repetitionsstart är därför relativt vagt 

jämfört med ledarskapet under repetition. 

 

5.2.3 Oro 

Under samtalen så poängteras den utsatthet och ensamhet regissörsfunktionen innebär. De 

beskriver att de har behov att knyta någon av produktionens funktioner närmare till sig för att 

skapa en stor Arena. I beskrivningarna är det ofta scenografen som innehar den funktionen. 

Upplevelsen är också stark att nästa uppdrag är beroende av hur det nuvarande uppdraget 

utförs. ”Dåligt” rykte, ”dåliga” recensioner försvagar regissörens ställning att få genomföra 

nästa produktionsidé.  

Anställningsosäkerheten hos den frilansande regissören verkar också påverka ledarskapet 

under produktionen. De flesta regissörer frilansar, medan skådespelare i högre grad har längre 

anställningar och därmed kan påverka möjligheten för regissörens kommande anställningar. 

Skådespelarnas påverkansmöjlighet kan innebära att regissörerna försöker att undvika 

konflikter. Därför kan det t.ex. ta lång tid innan regissören tar upp arbetsrelaterade problem 
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med skådespelare, producenter och teaterchefer. Ibland uppstår konflikter. Ett par av 

regissörerna uppger att de varit uppe i andra stadiet enligt Wheelans modell. En regissör 

beskriver hur arbetet totalt förlamats av en konflikt med skådespelarna om visionen för 

produktionsarbetet. Starka konflikter skapar oro hos de intervjuade. Den metod de använder 

för att minska risken för starka konflikter är att tidigt bygga större Arenor, väl anpassade 

Arenor, med enskilda och med teamet och att i arbetet visa tydlighet om visioner, mål och 

arbetsmetoder. 

 

5.3 Intervjuer, enligt fasindelning. 

När vi startade vårt samtal om ledarskap för en produktion utgick de intervjuade från att det 

var om ledarskapet under repetitionen vi skulle samtala. I intervjumallen utgick jag från att 

ledarskapet startar redan i idé och behovsfasen. De intervjuade valde att utgå från figur 8, den 

modell som beskriver att produktionen genomförs i produktions- och linjeorganisationen. De 

ansåg att figur 8 påminde mest om den organisering som de var vana att beskriva sitt arbete 

utifrån och som också stämde mer överens med hur de vill att produktionen ska organiseras. 

 

Fig. 8. Produktion i linje- och produktionsorganisation (Arenhill & Sander 2010) 

Med bilden ovan som hjälp försökte vi beskriva när ledarskapet för produktionen startade och 

vem det är som är med i teamet. Vem som deltar i teamet förändras genom de olika faserna. 

Teamets storlek förändras och har flest medlemmar under repetitionsfasen. Den som leder en 

produktion får därför starta ett nytt team, bygga vidare på sitt team med nya medarbetare, 

flera gånger under en produktionsperiod. Men även under en fas kan det ske förändringar i 

sammansättningen av teamets medarbetare.  
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Vi hade problem att definiera teamet som i figur 7 (sid. 25), eftersom teamets medlemmar 

varierar beroende på fas. Detta innebar att det blev svårt att veta vem en ska leda vid vilket 

tillfälle. Det underlättade samtalet att vi införde ytterligare en organisationsdel i 

produktionsorganisationen, referensgrupper (se fig. 7) och ett mer flexibelt teambegrepp 

utifrån fasindelning. I referensgruppen finns de medarbetare som inte utgör det egentliga 

teamet. De behöver inte ha all information om produktionen och inte heller behöver ledaren 

bygga samma sorts Arena med dem som med teamet. Arenan kan ofta vara mindre och då 

krävs kortare tid för att uppnå en tillräckligt god kommunikation. 

Även inom produktionsteamet finns det minst tre team, det konstnärliga teamet, teamet 

bestående av regissör och skådespelare och teknikteam. Det gavs exempel på att när 

produktionen genomfördes i små team med upp till ca tio personer så var inte uppdelningen i 

två eller tre team lika tydlig. Nedan följer beskrivningar av ledarskap inom produktionens 

olika faserna där figur 9 – 14 visar vilken del som intervjun behandlar. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Idé och behovsfasen 

Under idé och behovsfasen utvecklas produktionen, visioner och mål slås fast, teamen börjar 

struktureras, behov av resurser undersöks. I de produktionsexempel som användes var 

regissören den som hade kontakten med teaterchef, konstnärlig ledare och producent. 

Visioner och grunder för produktionen slås fast. Anställningsavtalet med regissör påbörjas. 

Redan vid första kontakten beskrevs att det var viktigt att bygga en Arena med den 

konstnärligt och produktionsansvarige för verksamheten. Att träffa en tydlig 

överenskommelse om vad som var målet med produktionen var nödvändigt. Det är också 

viktigt att träffa överenskommelser om de avgörande resurser som ska ingå i produktionen. I 

det här stadiet är det viktigt slå fast vilket konstnärligt team och skådespelare som kan ingå. I 

fasen träffas ett slags inofficiellt produktionsbeslut. Under idé och behovsfasen leder teatern 

Fig. 9. Idé och behovsfasen 
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och det formella teamet är inte ännu bildat. Regissören har till uppgift att värna produktionens 

idé och behov i samarbete med linjens producent och dramaturg. 

Regissörerna framför att de också har ett behov av ett ledarskap för hela verksamheten inte 

bara för produktionen. Det innebar att regissörerna försöker att bygga tillräckligt stora Arenor 

med olika medarbetare och funktioner i teaterns linjeorganisation. ”Jag vill skapa en stor 

Arena, en Arena som är så stor som möjligt”. Det gjorde de genom att på ett tidigt stadium 

besöka enskilda medarbetare och avdelningar berätta om sig själv och produktionen, som en 

start för en god kommunikation. De påpekade också att måste göras vid varje ny produktion 

även om det funnits tidigare samarbeten. Det är bra om det fungerar att ha någon slags 

informationsmöten redan under den här fasen så att det inte verkar som allt redan har bestämts 

med teaterchefen. Informationsmöten visar på att det finns möjlighet till delaktighet. 

I intervjuerna återkommer regissörerna till att den viktigaste medarbetaren för dem att 

knyta an till i produktionen är scenografen. Regissör och scenograf är det första team i 

produktionen som bildas. Regissörerna beskrev nödvändigheten av att bygga en stor Arena, 

kanske den ”största” som skapas under produktionens genomförande. Arenabygget gjordes 

genom att ha en dialog om egna arbetsmetoder, egna visioner, egna mål och mål för 

produktionen. För att därefter försöka finna de gemensamma arbetsmetoderna, gemensamma 

visioner och mål för produktionen. Det nämndes också vikten av att inte ta ett tidigare gott 

samarbete för givet. I sina beskrivningar av samarbetet med scenograf använde regissörerna 

termer som påminner om vad Wheelan använder när hon beskriver stadium 3 och 4 i sin 

modell. 

 

 

5.3.2 Planeringsfasen 

I planeringsfasen börjar det konstnärliga teamet att bli färdigformat, se beskrivning av team 

sid. 25. Under den här fasen genomförs modell- och skissmöten, den förtekniska 
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kollationeringen eller första rammöten. Fasen avslutas ofta med formellt produktionsbeslut 

där resurser och tidsplaner presenteras.  

Under planeringsfasen genomförs olika parallella arbeten fram mot beslutet om 

produktionens resurser. En fas där produktionsorganisationen möter linjeorganisationen för att 

komma överens om hur produktionen ska genomföras. Det konstnärliga teamet formas. ”Då 

kan vi koppla på andra. Vi valde personer som vi kände till tidigare och har gemensamma 

erfarenheter med. Någon ville scenografen arbeta med och någon hade jag arbetat med 

tidigare”. Arbetet i det konstnärliga teamet tar fart. 

Rollbesättningen görs i stort färdig, men det beror lite på teaterns och produktionens 

storlek. Rollbesättningen beskrivs som ett noggrant arbete där det tas hänsyn till en mängd 

olika parametrar som jämställdhet, normer och försök att undvika klichéer. ”Jag försöker 

utröna skådespelarnas flexibilitet och utveckling på ett tidigt stadium innan det är bestämt 

vem som ska vara med, jag brukar höra mig för, göra research”. Rollbesättningen görs ofta 

tillsammans med teaterchef eller producent. Produktionen säljer in sig till linjeorganisationens 

medarbetare. Kommunikationen med linjen sker ofta på möten där regissören leder, men där 

deltagarna i det konstnärliga teamet leder sina egna specifika kompetensområden. 

Ledarskapet för regissörerna under planeringsfasen gäller i första hand det egna konstnärliga 

teamet. Genom en serie av möten bygger regissören samarbetet, arenan, i det konstnärliga 

teamet.  

Jag försöker berätta lagom mycket av mitt eget liv. Hitta någon slags sätt att vädja, 
känsla, om att alla ska känna att det är viktigt att berätta den här historien. Jag lägger 
en gräns för vad vi ska dela, genom en presentation av produktionen. Läser av läget, 
om de inte tänder, så fortsätter jag, vill tända något hos den andra, försöker på flera 
sätt tills det händer. Ställer frågor, närmar mig den andra muntligt. Ger mig inte förrän 
alla har kommit igång, tänt. Det kommer från olika håll, begäran att alla ska formulera 
sig om vad som är viktigt. Först innehåll sedan form. Försöker att få alla att prata/ta 
kontakt med varandra. 

Regissörerna beskriver att det fortfarande finns en mindre grupp bestående av regissör och 

scenograf. De beskriver att det verkar accepteras av det övriga konstnärliga teamet. 

Kommunikationen med teaterorganisationens linje beskrivs som viktig för hur produktionen 

kommer att stödjas under produktionsperioden. I intervjuerna framkommer att funktioner som 

inspicient, scenmästare, rekvisitör, verkstad och ateljé inte anses tillhöra produktionens team. 

Oftast deltar inte heller skådespelarna i möten under planeringsfasen. Trots detta beskrivs 

det under intervjuerna som att regissörer försöker att ge inspiration och ”ta ett ledarskap för 

teaterns linjeorganisation”. ”Jag försöker leda hela teaterteamet, har olika arenor, har ett 
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ledarskap för olika grupper på teatern”. ”Jag vill väcka alla, det är nog min enda chans att få 

med alla. Ge inspiration, målaren ska tycka om att gå till jobbet. Jag vill att alla ska tycka att 

vår produktion ska spela roll”. Under tekniska kollationeringen tar ofta regissören ledarskapet 

för att sedan lämna över till de olika specialiteterna. Regissörerna beskriver att de berättar om 

pjäsen, bjuder in till samtal, bjuder in till att delta i produktionsteamen. 

 
 

5.3.3 Igångsättningsfasen 

Fasen inleds oftast med teknisk kollationering och övergången till nästa fas, repetitionsfasen, 

sker i och med kollationeringen. Produktionens resurser är fastlagda, verkstäder och ateljéer 

påbörjar sitt arbete utifrån delegerade resurser. Förberedelser inför kollationering och 

repetitionsstart. Förhandlingar om kontrakt för de sista deltagarna i produktionen. 

Marknadsföringsmaterial produceras. Regissörerna beskriver att det är i den här fasen, före 

repetitionens start, som de av erfarenhet försöker öka kvalitén på besluten, detaljer som 

tidsplanering, tydlighet på resurser, kontrakt m.m. ”Ett kontrakt som inte kommit kan förstöra 

den dagens kreativitet”. 

De beskriver att längre framförhållning har gett bättre kvalitet på föreställningen. Korta 

repetitionstider kräver bättre förberedelser. I intervjuerna benämns också förhållandet till 

marknadsavdelningarna. Samarbetet beskrivs som viktigt, regissörerna vill gärna vara 

delaktiga i framtagandet av text, bild och planering. Samarbeten med marknadsavdelningar 

fungerar ibland bra och ibland mindre bra. Marknadsavdelningarnas representanter betraktas 

sällan som en del av teamet. 

Tydligt är att regissörerna har sitt största fokus på förberedelser av repetitionsarbetet under 

igångsättningsfasen. De förbereder sig framförallt på sitt arbete med skådespelarna. Vilket de 

enligt ovan definierar som ”sitt team” vid sidan av det konstnärliga teamet. Av tidigare 

erfarenheter möter regissörerna numera skådespelarna betydligt tidigare inför repetitionsstart. 

Mötena sker individuellt mellan regissör och skådespelare”. Jag vill ha möten med 

skådespelarna innan, så tidigt som möjligt. Gärna två månader innan repetitionsstart”. Någon 
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beskriver att de gjorde en grundlig intervju, diskuterade pjäsen, vilken ingång som regissören 

har till pjäsen, sin egen arbetsmetod och ledarskap, rollbesättningstanken. 

Träffar skådespelarna en eller två gånger innan repetitionsstart. Kanske två timmar. 
Har troligen haft flera möten med huvudroller innan kollationering. Tar lång tid i stora 
ensembler. Bygger en Arena men inte lika stor som med scenografen. Fasaden kommer 
in med skådespelarna. Visar kanske upp något om mig själv. Fungerar det bra mellan 
oss så får man se mer. Det gäller från båda håll. Hur stor Arenan ska vara bestämmer 
inte regissören. Det är ett gemensamt arbete med Arenan. Har erfarenhet av att ha 
sänkt Fasaden för fort och det inte har gett något tillbaka. Kan vara skrämmande att få 
för mycket av någon annans minskade Fasad också. 

Regissörerna frågade skådespelarna också, hur gillar du att arbeta, när jobbar du bäst, när 

fungerar du bra som konstnär? Några exempel på svar var. ”Jag är inte så bra på detaljregi, ge 

mig mycket tid, jag lär mig texten sent, fungerar dåligt med regissörer som saknar riktning 

som är otydliga och inte styr, jag gillar att känna frihet, trygghet och medskapande, dåligt 

självförtroende i början av processen, då kan jag projicera skit på andra”.  

Samtalen ansågs leda till ett gott arenabyggande och början till gemensamma 

överenskommelser i arbetet. Samtalen kan också leda till individuella arbetsmetoder utifrån 

att samarbetet mellan regissör och skådespelare ska bli så givande som möjligt. Det ansågs 

viktigt att träffas även om en arbetat ihop tidigare. I en mindre produktion intervjuades även 

inspicient och belysningsmästare. I stora produktioner hinner inte regissören med att träffa 

alla som ingår i teamet, då är det speciellt viktigt att visa att alla tillhör teamet.  

Ibland är det möjligt att genomföra en workshop före repetitionsstart för att prova material 

och stärka samarbetet med teamet. Workshopen ger värdefulla uppgifter om gruppen och det 

material som en ska arbeta med. Det är regissörens och skådespelarnas möte men de övriga i 

teamet är inbjudna. Oftast är det svårt att få möjligheter att genomföra workshops eftersom de 

medverkande är frilansande och därigenom har behov av anställningar före   egentliga 

repetitionsperioden eller för att skådespelarna medverkar i andra produktioner på 

arbetsplatsen. Bildandet av skådespelargruppen sker därför oftast vid kollationeringen.  

När regissörerna beskriver sitt arbete med skådespelarna påminner det om vad Wheelan 

beskriver i stadium 1 i sin modell (se sid. 17). I samtalen byggs Arenan främst genom att 

Fasaden minskas, parterna berättar om sig själva. 
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5.3.4 Repetitionsfasen 

Repetitionsfasen startar oftast med en kollationering och sträcker sig fram till premiär. 

Numera är längden på fasen 8 – 10 veckor lång. I våra samtal utgick vi från en 8 veckors 

repetitionstid. I den här fasen utövar regissörerna det ledarskap som ofta knyts till regissörens 

traditionella ledarskap. Stort fokus på skådespelarna. Det är vad de intervjuade uttryckte när 

vi inledde vårt samtal.  

Nedan är ett försök gjort att dela in repetitionsveckorna i olika delar. Delarna är inte så 

exakta utan varierar utefter arbetsmetod och produktion men är ändå ett gott underlag för att 

försöka förstå repetitionernas fortskridande. ”Första fasen öppna upp, andra fasen 

realitetsfasen, tredje stramaåtfasen”. I den här fasen framträder tydligare regissörernas olikhet 

i utövandet av ledarskapet. Periodindelningen i repetitionsfasen följer den periodindelning 

som regissörerna gjorde vid intervjuerna. Dock speglar inte indelningarna exakt hur 

regissörerna beskriver sina indelningar av repetitionerna. Detta beror på att olika produktioner 

på olika teatrar medför olikheter i genomförandet. Ett par perioder är endast en eller ett par 

dagar medan andra perioder har veckors längd.  

 

Kollationeringen 

En kollationering kräver noggrann förberedelse både till innehåll och process (se Wheelan 

stadium 1). Regissörerna beskriver ett styrande ledarskap. Det är en som leder. Metoden för 

att bygga Arenan är sänkande av Fasaden. Hur mycket regissören och deltagarna på 

kollationeringen ska berätta om sig själva finns det olika åsikter om eller det finns snarare 

olika åsikter om var gränsen för hur mycket en ska berätta om sig själv och hur mycket de 

andra ska berätta om sig själva. ”Jag är personlig, i det sammanhanget så mycket som jag 

behöver vara personlig. Hur personlig man behöver vara, det känner man. Jag tänker att om 

jag visar mig, om jag inte håller uppe garden då får jag de andra att snabbare visa sig och då 

kommer vi fram till ett djupt och intressant arbete snabbare”.  

Fig. 12. Repetitionsfasen 
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Regissörerna beskriver kollationeringen som en mycket viktig dag, kanske den viktigaste 

dagen för det är då som Arenan ska byggas med hela teamet. Det är den dag som 

produktionen ska presenteras för teamet så att de vill arbeta med den och förstå varför den här 

produktionen är viktig att göra. Det ska förmedlas varför det är viktigt för regissören, varför 

det är så ”vansinnigt” viktigt att göra. Det handlar om känslor men också hur materialet kan 

ha påverkat regissören kroppsligt. 

Kollationeringen måste planeras noga. Rätt rum, ett tryggt rum, ett rum utan 

prestationskrav, bra presentationsmaterial, alla som ska vara där ska vara där. En metod för 

start är ”det brukar starta med att teaterchefen hälsar välkomna, ofta brukar man då direkt ta 

en runda, säga vem vi är, vad vi jobbar med, kanske något om att man inte har varit där 

tidigare”. ”Den till vänster om mig börjar”. Tidsplaneringen gås igenom.  Visioner 

presenteras. När alla är med så läser en också pjäsen. På kollationeringen beskrivs mer Vad än 

Hur. ”Vi kommer att sitta att läsa mycket eller första veckan kommer vi att improvisera 

mycket”. 

En regissör beskriver kollationeringen som motsatsen till pitchning. Det beskrivs också hur 

det konstnärliga teamet kan träna på sina framföranden innan kollationeringen. Det kan också 

gälla språkbruk, tonfall, rörelser. 

 

De första veckorna 

Kollationeringen är genomförd och produktionen är presenterad. Starten av repetitionerna 

beskrivs olika, men det finns en grundläggande likhet. Regissörerna beskriver att de skapar 

trygghet i teamet för att ”inte veta”. Repetitionerna startar ofta med handlingsanalys, 

textanalys, övningar och improvisationer som har att göra med texten och temat. Repetitioner 

som ska ge associationer, öppna sinnet för allt, kroppen ska få syn på materialet för att få syn 

på skådespelarna. Övningar och improvisationer där det inte går att göra ”fel”. Det är en 

workshopsperiod som startar utan ansvar, i lek, för att övergå i någon form av delegering från 

regissören till skådespelaren, nu är det ditt ansvar. Ett överlämnade av ansvar till 

skådespelare. Provar scener som skådespelarna får ta över och utforma, samlar material och 

karaktärer. 

Regissören lägger in nya bollar, inventerar, och tar vara på det de ser. Övningarna måste 

kännas meningsfulla, regissören måste veta precis varför övningen görs, det måste finnas en 

ärlig, uppriktig ingång. Det är extremt mycket som händer de första dagarna. Det som händer 

måste uppmärksammas och hanteras. De beskriver hur viktig starten är för genomförandet av 
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produktionen. Workshopperioden är lite olika lång beroende på svårighetsgraden i 

produktionen anser en av de intervjuade. De första veckorna är en period där regissören höjer 

sina medarbetare, utan att manipulera och förmedlar att ingen är utbytbar. Viktigt att 

skådespelarna känner tillhörighet och behov av varandra. 

Jag förbereder mig mycket mer i början av repetitionsperioden, smekmånaden är över 
efter en månad, men det jätteentusiastiska går över efter två veckor. Det roliga 
undersökandet ska fortsätta men under mer eget ansvar. Brukar ställa en del krav. Göra 
tidiga genomdrag. Täta genomdrag, Bjuder in publik tidigt för att man ska stämma av 
tidigt. Det är en ledningsmetod att göra tidiga och täta genomdrag. 

I repetitionerna görs tidigt genomdrag utan publik för att få en känsla för hela historien. Ett 

genomdrag i denna period kan ta flera timmar, fast den färdiga föreställningen ska ta 40 

minuter. Första fasen i repetitionsarbetet avbryts av att en gör genomdrag och en tar in 

referenspublik. Det betraktas ofta som väldigt plågsamt. ”Alla får ångest, men publikmötet 

genomförs. Och gruvliga misslyckanden är inget problem. Fruktansvärt med genomdrag men 

det gör nytta och ger värde”. Det är viktigt att hela teamet är välkommet att titta. 

 

Efter en månad, provpublik 

Perioden börjar ibland med genomdrag med referenspublik. Kanske ett helt genomdrag. De 

medverkande letar efter ett flöde mellan scener och helhet. Under den här perioden görs det 

genomdrag varje vecka.  Provpublik på barnföreställningar kommer in tidigare. Det verkar 

som om regissörerna föredrar att genomföra dem på fredagar. Genomgång efter varje 

genomdrag där en pratar tematik och vad som behöver göras. Det är viktigt att bjuda in 

linjemedarbetare och att de kommer. Genomdragen ger en bra bild av vad produktionen har 

tagit för riktning och att vi har ett gemensamt ansvar för genomförandet. Under den här 

perioden fördjupas produktionsarbetet på alla områden.  

Regissörerna genomför på olika sätt ett mitt i produktionen möte med skådespelarna. I 

slutet av den här perioden brukar en av de intervjuade ha ett individuellt ”Snack i mitten 

samtal” med alla skådespelare. En annan kompletterar mötena med en samling där en kan 

prata om läsart, varför de gör det här eller vart de är på väg d.v.s. en återupprepning av 

kollationeringssamtalen. Någon annan har inte en sådan struktur utan genomför samtal vid 

behov i samband med en fika eller en lunch. 

Perioden beskrivs som att nu börjar arbetet köra fast lite, att de medverkande börjar inse hur 

svårt arbetet är och hur ska de egentligen göra, håller materialet? Från att ha varit väldigt 
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artiga, kan nu de medverkande bli jobbiga mot varandra och även ifrågasätta regissören, en 

övergång till nästa period i repetitionsarbetet. 

Vecka sex – sju, nu kommer krisen 

Under veckorna sex – sju börjar produktionsteamet att ana hur produktionen kommer att 

gestalta sig. Det är en period där produktionen sätts samman med dekor, ljus, ljud, kostym 

och mask. Nu samlas också hela produktionsteamet. Under den här perioden är olika tekniska 

genomdrag inplanerade. Dekoren kommer in på scenen, det är nu skådespelarna ser vad de 

ska arbeta i och de övriga deltagarna i teamet ser resultatet av sitt arbete. Under slutet av 

perioden genomförs kostym- och maskdagarna, som beskrivs separat nedan. Det är nu det ska 

skapas ordning i produktionen.  

Till de återkommande genomdragen adderas tekniska moment. Det är en period då 

förändringar görs, konstnärliga teamet och hela produktionsteamet samlas och sätter ihop sina 

olika delar. För att förändringar ska kunna göras måste de olika delarna i produktionen ses i 

sitt sammanhang. Vecka sex – sju beskrivs som avgörande för om produktionen ska nå sina 

mål.  

Det är nu det syns om utgångspunkter varit de rätta, om lyssnandet under veckorna i 

repetitionstiden varit nog och att det finns nog kraft att förändra i det som planerats och 

tänkts. Regissörerna beskriver att det kommer en kris under den här perioden. Det kan vara 

samarbetskris, men också målkonflikter, det fungerar inte som det var tänkt eller så är det 

feltänkt. Men fortfarande så befinner teamet sig i normalfallet i stadium 1 enligt Wheelan, 

någon gång i stadium 2 men det har varit relativt lätt för teamet att ta sig tillbaka till stadium 

1. Samtliga regissörer kan dock ge exempel på när arbetet har gått över i en högre grad av 

konflikt under den här perioden.  

Under denna period säger regissörerna att det är möjligt att ge och få feedback på ett sådant 

sätt att det påverkar samarbetet. Det konstnärliga teamet blir aktivt och ger feedback till 

regissören. Någon vill att de ska ge feedback så att alla i teamet hör medan andra vill att det 

konstnärliga teamet först pratar med regissören.  En regissör bjuder in sina ”värsta kritiker”, 

de som regissören har den största Arenan med, för att vara säker på att få höra olika tankar. 

Hur feedback ges skiljer sig från regissör och situation. Någon har planerat in det i förväg 

andra tar feedbacktillfället när det kommer eller när de bestämmer att det ska äga rum. Att ge 

feedbacken är ett val som regissören styr. Beskrivningen av vad feedback är varierar och 

verkar vara något som förändras mellan olika situationer. Ibland beskrivs feedbacken snarare 

som respons. En regissör beskriver att regin ska ges så ”alla hör, inte tyst för då tror teamet att 
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det är ett privat samtal, när det behöver vara ett öppet samtal”. Regissören har slutat upp att 

använda ordet kritik eftersom det egentligen är regi som ges. 

Feedbacken leder till olika uttryck, känslor, som ofta övergår i en lösningsfokuserad period. 

Ibland känner sig teamet nöjda med de åstadkommit och tycker att det fungerar bra, då är det 

regissörens funktion att driva produktionen vidare mot de uppsatta målen. Men det kan vara 

mål som har förändrats sedan kollationeringen. Regissören behöver inte ha svar på allt, det är 

möjligt att tänka efter, återkomma lite senare och bjuda in till samtal. Det här är en period där 

”dålighet” måste få förekomma. 

Uppstår det en kris i produktion är det viktigt att tala om den, benämna och visa att den tas 

på allvar. Krisen öppnar upp för att hitta förändringar och lösningar som för produktionen 

framåt. Det är skillnad på kris och konflikt, en kris behöver inte vara en konflikt. Krisen 

handlar om material och produktion medan konflikten handlar om relationer. En kris i 

dialogform för arbetet framåt medan en konflikt kan minska arenan och ge stagnation i 

arbetet. Regissörerna uttryckte att de inte tror på konflikt som en bra metod för att föra arbetet 

framåt. 

Att det är kris i produktionen sprider sig och det är därför viktigt att regissören är synlig i 

även i linjeorganisationen. Under periodens slut övergår publikmöten till att bli mer 

genrepslika.  

 

Kostym, mask, dekor, ljus och krishantering 

Kostym, mask, dekor och ljusdagar äger rum i avslutningen av tidigare arbetsperiod och är 

starten på att konkretisera den färdiga produktionen. Denna period upptar en stor del av 

regissörernas berättelse om sitt produktionsarbete. En regissör ger rådet ”Ändra inte 

fastslagna teknikdagar eller kostym/maskdagar även om inte föreställningen är mogen 

konstnärligt”. Dagarna behövs för att för att komma vidare mot en färdig föreställning. ”Vid 

kostym och mask syns kopplingen tydligare mellan kollationering och 1: a kostym och mask”. 

Det är nu som produktionsidéen prövas. 

De här dagarna försöker en hitta ett flyt, skapa energi, i föreställningen, samtidigt som 

dessa nya moment ska fungera. Oftast ha en tidigare provat teknik, tekniska byten 

scenövergångar och nu tillförs kostym och mask. Dagar som är besvärliga för teamet.  Allt 

ska prövas, kostymer, mask och peruk ses tillsammans i ljussättningen för första gången. En 

period där det beskrivs som att det behöver tillsättas mycket energi från regissören men 

egentligen från alla medverkande i teamet. Det är en period då det är viktigt att speciellt värna 
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om skådespelarna. Det konstnärliga teamet är ett stort stöd under den här perioden framförallt 

som en dialogpartner. 

Regissörerna beskriver att kostym och mask leder till olika sorters tvivel på den egna 

kapaciteten, det egna arbetet. En slags egen kris. En regissör beskriver det som 

Efter kostym och mask, tvivlar jag ofta, för att de som tittar inte gillar det. Där kommer 
min egen kris, för jag är aldrig färdig vid kostym och mask, mycket mindre än vad 
teatrarna är vana vid. Det jag presenterat vid kostym och mask är nog lite konstigt. 
Teatern kommer och tittar och har förväntningar, då är det två veckor kvar till premiär. 
Då brukar jag få en kris och då får gruppen en kris. Kostym och mask är hävstången 
som för hela produktionen framåt. Så kostym och mask är starten på en krisperiod, 
konflikter i gruppen, tvivel på den egna förmågan. Alla ser att jag tar krisen på allvar. 

Krisen hanteras olika, en regissör signalerar aldrig kris även om det finns tvivel. För en annan 

regissör att det är viktigt att regissören är den som beskriver krisen, att regissören ser, teamet 

ska prata om den med inriktning att bli överens. Samtalet om krisen försöker en hålla i 

dialogform. Regissören påpekar att det är viktigt att föra samtalet i dialogform och anser att 

konflikten är starkt överskattad och romantiserad inom teatern. ”Konflikt är ett dramaturgiskt 

ord”. En annan regissör beskriver att det kan vara konflikten som är krisen och att konflikten 

ingår i arbetet men att konflikten ska behandlas i dialogform. En regissör beskriver sitt eget 

tvivel som en del i en arbetsmetod. ”Om inte tvivel uppstår har teamet då verkligen ansträngt 

sig nog, är de klara, har de blivit nöjda innan möjligheterna är uttömda?”. 

Under krisen beskrivs det som att det är viktigt att ha stor tillit till skådespelarna och har en 

inte det, så får en anpassa sig efter skådespelarna och vara ytterst noggrann i sina 

motiveringar och tänka på hur en gör det. Ofta finns det en nervositet hos skådespelarna om 

en ska hinna klart till premiär. En regissör resonerar om krisen som att det är ett sätt att öka 

spänningen så att produktiviteten ökar. När spänningen ökar är det regissörens val. Att öka 

pressen i gruppen är en arbetsmetod som regissören får ta ansvar för. ”Press är kanske ett 

bättre ord än kris?”. 

Krisens längd är från någon dag upp till en vecka, därefter går produktionen in i sin sista 

repetitionsperiod. Krisen är starten på uppslutningen inför premiär. Om krisen varar längre 

kan det bli lite tid kvar för att avsluta produktionen inför premiär. En regissör berättar att 

resultatet av krisen kan ta enda fram till premiär att åtgärda, regissören ser det som en 

arbetsmetod som ger gott resultat. 
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Vecka åtta. Avslutning 

Sista veckan innan premiär. Genrepsperiod med publikmöten nästan varje dag. Ett 

koncentrerat effektivt arbete med siktet inställt på premiär. 

Regissörerna beskriver arbetsmetoder med olika grad av styrning och stöd under sista veckan 

innan premiär. Någon beskriver att de arbetar med förändringar i bl.a. text ända fram till 

premiärdatum och påpekar att sena beslut kräver stor omsorg och mental beredskap och att 

förändringar handlar inte om att någon är dålig utan förändringen är nödvändig ur ett 

helhetsperspektiv. En annan regissör beskriver att föreställningen överlämnats till dem som 

ska genomföra den och därmed avveckla sig själv. ”I premiärveckan händer inte speciellt 

mycket”. Avslutningsveckan är till för att skapa trygghet inför spelperioden. 

Regin ges mer öppet, det finns behov av att öka effektiviteten, konstnärliga teamet används 

som regissörens regissör och tänker mer om regin än kostym och mask. Föreställningsteamet 

leder mer sig själva och det blir en ökad grad av delegering. En regissör beskriver att de nog 

var i stadium 4 och därför var den ökade graden av delegering möjlig. Uppstår det nya 

uppgifter eller att nya personer kommer in i arbetet behöver regissören återigen tydligt leda 

arbetet. Regissörerna beskriver att de oftast upplever att de är i stadium 1 under den här 

perioden, men att de har erfarenheter från framförallt skådespelarsamarbeten där en arbetat i 

stadium 3 eller 4. Premiären är övergången till nästa fas. 

 

5.3.5 Arbetsmetod under repetitionsfasen 

Regissörerna diskuterar sitt ansvar under repetitionsfasen. Som arbetsledare har regissören att 

skapa ett gott arbetsklimat, respektera andra och försöka förstå andras processer. Att förstå att 

andra har ett annat tempo. Att varje gång hitta det gemensamma språket och det gemensamma 

scenspråket. Det är dumt att stå ut länge, det gäller att agera vid rätt tid. Får inte bli så privat 

att en glömmer arbetssituationen. Regissörerna beskriver att de gillar när de lyckas hitta en 

väg för skådespelarna att vara kreativa i rummet. Det medför att det blir mer lustfyllt för båda 

parter. 

Ofta finns en utgångsidé, som kanske inte förs fram första gången, de vill få skådespelarna 

att pröva, utforska tillsammans, men återkopplar till vad det är vi ska göra och varför. Men 

regissörerna använder olika metoder beroende på text. Regissörerna pratar om vikten av att 

välja rätt hastighet i arbetet, det beskrivs som en ganska svår avvägning, hastighet kontra att 
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det är en kort repetitionstid. Regissören väljer ledarskap utifrån vem de ska leda. Funderar på 

hur trygghet och krav ska hanteras utifrån de som ska möta, då är de samtal som genomförs 

innan start till stor hjälp. 

En regissör beskriver sin metod med att hen i starten och i slutet ställer sig mitt i gruppen 

och flyttar därifrån när det står klart att teamet är säkra på produktionens vision och kan 

arbeta utifrån den. ”Om alla i teamet är med i arbetet med visionen och det finns tillit, så går 

det att nå en nivå där vi arbetar tillsammans, regissera tillsammans”. Men regissören beskriver 

att hen aldrig lämnar ledarskapet men delegerar delar av det. Vid kris ställer sig regissören 

mitt i gruppen igen, tar tillbaka ett styrande ledarskap. Regissörerna beskriver att det är svårt 

att bedöma när de som ledare kan lämna det styrande ledarskapet, det är svårt att veta om 

teamet är moget nog. Om ledaren lämnar det styrande ledarskapet kan det i stället leda till oro 

i teamet. Det är svårt att vara säker på i vilket stadium teamet är i förhållande till Wheelans 

beskrivning av stadier, det kräver lång erfarenhet. 

Regi är en kompetens, ledarskap en annan. Det är två olika kompetenser som behöver 

utvecklas.  Det anses blir mer plats för regiarbetet om regissören lämnar den hierarkiska 

uppbyggnaden av teamet. När alla i teamet kan delta i samtalet och bäst idé vinner innebär det 

inte något problem eftersom regissören underförstått bestämmer utifrån sin kompetens om 

regi. Kompetens istället för maktstrukturer. Ett sätt att öka kunskapen och delaktigheten i 

produktionen är att så gott som alltid ha repetitioner öppna för alla. 

Jag är väldigt noga med att återkoppla vad jag sett, framförallt efter genomdraget, då 
släpper jag in skådespelarna, då är det väldigt lugnt. Då kan resten av teamet vara 
med, framförallt är det jag, skådespelarna, teknikerna och de som är i 
repetitionsrummet. Då kan jag säga, den här scenen, där har vi inte kommit ända fram, 
vi fortsätter senare, jag är öppen med det. Jag försöker vara objektiv, säger vad jag ser. 
I de genomgångarna blir det inte så mycket att man går in på person, det handlar om 
att vi inte har löst den här scenen riktigt. Det fungerar inte att han kommer in och är så 
arg, idén som vi har känns inte så bra, Vi har inte löst det här, brukar jag säga. 

Regissörerna återkommer till att de borde reagera snabbare, inte låta problem fortgå, i 

repetitionsarbetet. ”Påpeka att det här inte är okay, kanske byta ut medarbetare”. 

Under repetitionsperioden är det viktigt att komma ihåg att leda på den övriga teatern 

också, gå upp på kontoret, prata med tekniker, producent, inspicient, marknadsavdelning, 

svara på frågor och berätta hur det går på repetitionerna. Under repetitionsperioden läggs 

också in ett eller flera möten med teaterchefen. 

Produktionsmötena är viktiga för att kunna analysera hur vi ligger till i förhållande till 

planen. Mötena blir ickefungerande om inte alla som ska vara där kommer. Oftast leder 
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producenten tillsammans med regissören. En regissör hävdar att det hjälpt hen att särskilt 

fråga de tekniker som varit med på repetition vad de sett och tänker om det. ”De ska ju köra 

och andas föreställningen lika mycket som skådespelarna”. 

Under intervjuerna påpekas skillnaden mellan att prata och göra. Regissörerna beskriver att 

det under repetitionen är viktigare att göra än att prata, men att det är nödvändigt att prata så 

måste en göra det. De beskriver att de pratar så lite som möjligt även om det kan vara väldigt 

lockande. ”Bara jobba, inte prata”. Vad som är att prata är dock lite oklart. Det finns olika 

sorters prata. Att berätta historier är prat, gemytområde, att föra samtal som leder framåt är 

inte prat. 

En regissör beskriver att det i arbetsmetoden ingår att samla på bra repetitioner för att ha 

som referensram, det här var en bra repetition något som alla i rummet känner till och har som 

en gemensam referens. Under repetitionsarbetet är förändringar, när det går att ändra, i texten 

en källa till oro för medarbetarna. Nedan beskriver en regissör sin syn på hur regissören som 

ledare får ta ansvar för förändringar i texten. 

Förändringar i text kan göras under hela repetitionsperioden, hur ”helig” texten är 
beroende av sammanhang och vem som skrivit texten eller om det är en prövad eller 
helt nyskriven text. Ibland är det ju regissören själv som är författaren. Att ändar i 
texten kan skapa oro hos teaterns linjeorganisation och ibland också hos 
skådespelarna. Vid ändringar är det viktigt att regissören tar ansvar för arbetet, tidigt 
berättar att det kommer att ske ändringar i texten, ha ökat tålamod och beredskap inför 
att göra ändringar sent. Att ta ansvaret och kunna beskriva sin arbetsmetod visar att 
regissören inte är rädd, organisationen behöver inte heller vara rädd, för den här 
sortens arbete, det är en prövad metod.  

Vad krävs det mer av en ledare än att ge beröm? 

Som ledare för ett team så hjälper det inte att bara ge beröm, medarbetarna i teamet 
måste också erfara att de är bra. Att uppnå det är svårt och kräver ett gott ledarskap. 
En hjälp är att redan från starten vara medveten om sitt ansvar som ledare och bygga 
arenan bra från början. 

 

5.3.6 Rutiner under repetitionsfasen 

Regissörerna har olika sorters rutiner under repetitionsperioden. De påpekar vikten av att följa 

upp och ha sett vad som hände under genomdrag. Efter ett genomdrag genomförs möten där 

alla i teamet förväntas vara med, detta gäller framförallt de tre sista veckorna innan premiär. 

Mötet startar med en sammanfattning som alla är med om. Ibland är det klokt att ta det 

tekniska först, före skådespelarnoterna. 
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Runda på fredagar, sammanfattning av hur veckan varit. Hur har vi arbetat? Den vanliga 

starten av varje arbetsdag görs på olika sätt men de har formen av en samlande funktion, en 

markering av att nu startar vi, vi är här och nu. Det finns ingen tydlig inloggning även om det 

pratas och kommuniceras innan starten. Starten kan vara ett yogapass, dans till musik vald av 

medarbetare m.m. Inledningen syftar till att öka energin i arbetet. Arbetsdagarna avslutas med 

olika former av sammanfattningar, kort genomgång av morgondagen. Ofta föregås 

avslutningen av en genomgång av de scener en arbetat med under dagen. 

Regissörerna upplever att det ibland uppstår problem i rundorna att de blir negativa och 

fokuserar på någon medarbetares egna problem.  Rundorna blir en ”negativ plats” en 

klagorunda. Medarbetarnas egna problem är inte regissören ansvarig för. Det är därför viktigt 

att ha en klar bild av hur rundorna ska genomföras och vad som är syftet. Tidsbegränsningar, 

inga ”terapistudier”, arbetsrelaterade, och behöver styrning. Om rundorna inte fungerar för 

teamet kanske ska de då tas bort. 

I ledarskapet ingår att vara noga med tider, noga med pauser, båda att ha dem men också 

att starta på rätt tid efter dem. Regissörerna behöver också träffa överenskommelser med sina 

övriga teammedlemmars närvaro i repetitionsrummet. Det handlar om vilken sorts närvaro de 

som följer repetitionen behöver ha för att hjälpa arbetet framåt. 

 

 

 

5.3.7 Föreställningsfasen 

När det är premiär är det tradition att säga att då lämnar regissören produktionen och upphör 

med sitt ledarskap. Regissörerna beskriver att när premiären kommer så har de avvecklat sitt 

ledarskap och föreställningsteamet fortsätter arbetet utan regissören. Regissören är inte lika 

viktig längre, ett nytt team har startat sitt arbete, regissören är inte längre en i teamet. Fast 

egentligen har de kvar något slags ledarskap, de ber teatrarna att återkoppla om hur 

föreställningen fortskrider, de ringer några av medarbetarna för att fråga hur det går.   

Fig. 13. Föreställningsfasen 
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Regissörerna brukar också se någon föreställning under spelperioden, efter besöken kan 

korrigeringar av genomförandet ske. En regissör brukar i stort sätt alltid göra korrigeringar 

efter premiär. Används den metoden är det bra om den funnits med i 

arbetsmetodsbeskrivningen i början av repetitionsperioden. Vid inhopp och sjukdom måste 

regissörens ledarskap fungera igen. Oftast finns inte någon beskrivning av arbetet efter 

premiär beskrivet i kontraktet mellan regissören och teatern. Även om regissörerna säger att 

de avvecklar sitt ledarskap vid premiär är deras känsla att de ändå leder produktionen till sista 

föreställningen. 

Sista föreställningen avslutar föreställningsfasen. Sista föreställningen har med åren blivit 

svårare att definiera i och med att fler föreställningar återanvänds i repertoaren.  

 

 

 

5.3.8 Avveckling och utvärdering 

Regissörerna har så gott som aldrig deltagit i en utvärdering av produktionsarbetet och 

uttrycker en undran om de har någon nytta av en sådan. De har heller aldrig blivit inbjudna att 

delta. De anser att det är teaterns linjeorganisation som har de behoven. Åsikten fanns att en 

inte utnyttjar resultatet av utvärderingarna, i alla fall är det inget som regissörerna erfar. Det är 

ju likadant när de kommer tillbaka till teatern för att producera en ny produktion.  

Regissörerna saknar metod för utvärdering, både för sin egen och med det konstnärliga 

teamet. De berättar att de själva går igenom, utvärderar, sitt arbete men inte utifrån någon 

metod.  

Fig. 14. Avvecklingsfasen 
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Jag har pratat väldigt mycket om jobbet, jag reflekterar mycket kring, hur hamnade jag 
i den här situationen? Jag gör det väldigt mycket under tiden jag jobbar, sedan kan jag 
ibland, det är ju tråkigt när man känner att man inte är riktigt nöjd med produktionen.  
Jag har mer och mer samlat på hög, att jag lär mig av produktionerna, sedan förstår 
jag att de gånger som det går bra, det är så jag ska jobba, det är med den typen av 
material jag ska jobba, det är det spåret jag ska fortsätta att utforska. 

Någon framför tanken att de tillsammans med det konstnärliga teamet kontinuerligt under 

produktionsarbetet har ett reflekterande samtal som är en slags utvärdering. 

 

 

6 DISKUSSION 

Diskussionen utgår från studiens frågeställningar och redovisas först ur ett allmänt perspektiv 

för att sedan övergå till att behandla tidigare beskrivna modeller och begrepp. I avsnittet 

presenteras utifrån beskrivet resultat nödvändiga förändringar av modeller och begrepp. 

Sammanfattningsvis talar resultatet av arbetet för att det är till stor hjälp att ha ett gemensamt 

språk om modeller och begrepp, när ledarskap i produktion beskrivs. De modeller och 

begrepp som används i dialogen med de intervjuade är väl användbara i ett samtal om och 

beskrivning av ledarskap i produktion. 

Undersökningen visar också att den som undersöker sitt ledarskap inte behöver vara expert 

på modeller och begrepp för att kunna föra ett samtal om sitt ledarskap med någon som har 

större erfarenhet av dess tillämpning. Fasindelningen av produktionen behövs för att knyta 

ledarskapet till en viss situation. Det ger insikten att när samtalet förs om ledarskap behövs 

det en väl utvecklad modell för i vilket förhållande ett ledarskap står i förhållande till 

organiseringen av produktionen. För att samtala om Hur ledarskap görs behövs det ett Vad 

som beskriver planering och organisering. 

Under intervjuerna med regissörerna har det framgått att några modeller behöver utvecklas 

och ett par nya områden införas bland modellsamlingen. Resultatet visar att när ledarskap 

undersöks behöver framför allt repetitionsfasens indelning utvecklas och göras mer detaljerad. 

Det beror på att ledarskapet i produktion utsätts för utmaningar till exempel genom att teamet 

sammansättning förändras och att alla olika delar av produktionen ska sättas samman. Under 

arbetet har det framkommit att samtalet om ledarskap hade kunnat fördjupas om det funnits en 

modell för hur jag som ledare förhåller mig ideologiskt till ledarskap. Hur styrande ska 

ledaren vara, är det teamet som fördelar ledarskapet mellan sig? Det har också framkommit att 

ledningen av produktionen behöver tilldelas något sorts ”chefskap” för att kunna bli tydligare 

med vilket ansvar de har för produktionen. 
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Resultatet bygger på intervjuer med fyra regissörer. För att komma vidare i det kvalitativa 

undersökandet av ledarskap i produktion behöver fler intervjuer göras och då även med andra 

funktioner som deltar i produktionsarbetet. Fler intervjuer bör även göras för att resultatet av 

intervjuerna ska uppfattas som allmängiltiga och inte är något som endast gäller regissörer i 

en produktionssituation. Intervjuer bör också göras med personer inom andra ålderssegment 

och med erfarenhet av en annan sorts scenkonst än de som intervjuats i detta arbete. 

Ledarskapet i det här arbetet beskrivs framförallt ur ett arbete med små produktionsteam. 

Därför behöver denna undersökning kompletteras med arbeten om ledarskap i medelstora och 

stora team. I denna studie har regissörer för teater intervjuats. Att genomföra jämförande 

studier av ledarskap i produktion inom andra delar av scenkonstområdet skulle kunna ge ett 

givande samtal om ledarskap.  

Nedan följer en utförligare genomgång och diskussion av resultatet av arbetet med 

avseende på bl.a. produktionens faser, beskrivning av team och regissörens chefskap. 

Samlingen av modeller kompletteras med en beskrivning av ideologi som utgångspunkt för 

ledarskap. 

 

6.1 Produktionens faser 

Under intervjuerna kunde regissörerna väl relatera till de olika faserna i den modell som 

användes. Indelningen i faser och avgränsningarna där emellan var ett gott stöd för att samtala 

om ledarskap och arbetsmetod i produktion. Fasindelningen innebar att regissörerna har 

möjlighet att diskutera sitt eget ledarskap redan från första kontakt med teatern och även 

tydligare kunde styra hur de ska avsluta sitt ledarskap i produktion- och linjeorganisation. 

Detta beror på att modellen tydligt visar en produktions livscykel både linje- och 

produktionsorganisation och att den visar ett annat sätt att beskriva regissörens område för 

ledarskap än den traditionella inom scenkonsten. Med hjälp av modellen blev det också 

möjligt att definiera de olika team som regissören leder och den situationsanpassning av 

ledarskapet som då behövs. 

Enligt figur 8, behöver repetitionsfasen dock utvecklas för att nå större användningsbarhet 

när modellen ska användas för att samtala om ledarskap i produktion. I intervjuerna är min 

slutsats att vi i repetitionsfasen samtalar utifrån fyra olika delar. En inledningsperiod där lek 

och undersökande prioriteras, en mittenperiod då det inledande arbetet används för att börja 

sätta samman föreställningen, genomdragen blir vanligare. Tredje perioden inleds när 

produktionens olika delar, scenerier, dekor, kostym, ljus, ljud, övergångar sätts samman till en 
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helhet, första gången som hela produktionen blir ”synlig”. Slutfasen startar när 

produktionsteamet klarat ut de problem/kriser/tvivel som uppstått i inledningen av tredje 

fasen och innebär en överlämning av produktionen till dem som ska medverka i 

Föreställningsfasen. Varje enskild produktion behöver precisera avgränsningarna mellan de 

olika perioderna. De olika periodernas längd kommer att variera i de olika produktionerna 

utifrån repetitionstid, produktionens arbetsmetod och arbete med referens och provpublik. 

 

 

 

6.2 Beskrivning av team 

I samtalen med regissörerna var det problematiskt att förstå vilket team de menade och när de 

olika teamen arbetade under produktionens förlopp. Teamindelningen förändrades också 

utifrån produktion och scenkonstorganisation. Tidigare i arbetet beskriver jag i figur 7 (sid. 

25), ett team och dess medlemmar. I intervjuerna framgår det tydligt att teamen är 

föränderliga över produktionens livstid.  Min slutsats är att det behövs en utveckling av 

produktionsteamsmodellen för att ytterligare stödja samtalet om vilka funktioner som deltar i 

teamet och vem som ska ledas. 

De olika teamen kan övergripande beskrivas. 

1. Teaterchef, producent, regissör. Idé och behovsfas – Föreställningsfas. 

2. Regissören och scenografen/kostymdesignern Idé och behovsfas – Repetitionsfas. 

3. Teamet, (Konstnärligt team). Planeringsfas – t.o.m. Repetitionsfas. 

     Regissör, scenograf, kostymdesigner, producent ljusdesigner, ljuddesigner, maskdesign 

och vid behov manusförfattare och kompositör m.fl. specialister. 

4. Repetitionsteamet. Igångsättningsfasen – Repetitionsfasen – Föreställningsfasen. 

     Regissör och skådespelare, en subgrupp till Teamet. 

5. Linjeteamet. Igångsättningsfasen – Repetitionsfasen. 

Producent, inspicient, scenmästare, belysningsmästare, ljudtekniker, rekvisitör, verkstäder, 

ateljé m.fl. 

6. Produktionsteamet. Uppstår när de tre, team 3, 4, 5, ovanstående team möts vid 

produktionsmöten innan kollationering, kollationering och sista veckorna innan premiär. 

7. Föreställningsteamet. De som genomför föreställningen. Föreställningsfas och 

avslutningsfas. 
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Uppräkningen ovan av antal team som bildas och avslutas pekar på den komplexitet som det 

innebär att genomföra och leda en produktion. Varje team, varje fas, kräver sitt chef- och 

ledarskap. Ledaren och deltagaren behöver hålla reda på i vilket team arbetar jag nu, vilka 

överenskommelser har vi i det här teamet. Varje team behöver bygga sin egna Arena och hålla 

reda på var i gruppens utveckling den befinner sig och vilka överenskommelser som är 

träffade i just det här teamet. Teamen i en produktion kan befinna sig i olika stadier i den 

modell Wheelan beskriver och därigenom krävs olika situationsanpassade ledarskap av en och 

samma person. 

 

6.3 Chefskap 

Synen på chef- och ledarskap inom scenkonstområdet har förändrats under de senaste fyrtio 

åren. Det är svårt att ge en generell bild av området eftersom chef- och ledarskap är kopplat 

till organisationshistoria och person. I slutet av 70-talet, beskrevs produktionens 

arbetsmetoder utifrån ett chefsperspektiv. Regissören hade ensam den samlade makten i 

produktionen. Nu beskrivs arbetsmetoderna i produktion oftare ur ett ledarskapsperspektiv. 

Det är processen som benämns. Utifrån min erfarenhet behöver arbetsmetoderna i en 

scenkonstproduktion beskrivas utifrån ett chefs- och ett ledarskapsperspektiv. I de gjorda 

intervjuerna anser sig regissörerna ha tilldelats ett chefskap för produktionen men har svårt att 

beskriva hur det tilldelade ansvaret ser ut. Chefskapet är inte formellt beskrivet och har inte 

delats i en överenskommelse med linje- och produktionsorganisation. Chefskapet kan därför 

bli något som knyts till regissörens egen uppfattning och inte till organisationens policy. 

Regissören tilldelas ett uppdrag av linjeorganisationen som främst beskriver ett Vad. Hur är 

enligt intervjuerna underförstått, en tradition.  

Under de senaste tjugo åren kan komplexiteten att vara chef och ledare i en produktion ha 

ökat. Detta vartefter linjeorganisationerna har försvagats. Främst har det sistnämnda skett 

genom att personalstyrkan och produktionsresurser har reducerats efter hand som medel till 

scenkonstorganisationerna i reella tal minskat och att repetitionstider kortats. Organisationen 

kan vara otydligt organiserade och ge en oklar bild av vad som är linje respektive produktion 

och medför att chefskapet är otydligt i relationen mellan linje och produktion. Är 

scenkonstorganisationens organisering enligt figur 6 (sid. 23), finns det inte så mycket 

formellt ”chefskap” att delegera eftersom den organiseringen innehåller ett svagt 

projektledarskap.  
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 Det finns en uppfattning om att det inte går att delegera chefskap. Chefskap anses vara 

något som finns i linjen inte i produktionen. I dessa komplexa produktionsorganisationen kan 

chefskapet ha ett annat formellt innehåll än i linjeorganisationen. Det formellt tilldelade 

chefskapet bör innehålla ansvar för konstnärligt resultat, personal, organisering och resurser 

som är tilldelat till produktionen.  

I Riksavtal mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Teaterförbundet (TF) samt 

Akademikerförbunden beskrivs regissörens skyldigheter och rättigheter. I avtalet används 

begreppen ansvar och ansvarar för. Ansvar för ”det konstnärliga verkets utformning” osv. 

Uppräkningen innehåller till största delen punkter som tillhör området Vad i Innehåll - 

Processmodellen. Avtalet visar också att regissörens ledarskap i produktion är kopplat till hela 

teatern som organisation. Avtalet mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet är svårtolkat 

ur ett chefsperspektiv. Regissören ska ”inom av teatern fastställd kostnadsram iscensatta den 

eller den scenföreställning som anförtrotts honom eller henne” (sid. 34 – 35). En kostnadsram 

som regissören inte kan styra eftersom i på institutionsteatrarna som avtalet gäller det är 

någon annan som i praktiken är ansvarig för budget och uppföljning.  I avtalet tyder inget på 

att det finns ett tilldelat formellt chefskap. Vid en genomgång av Scenografens och 

kostymdesignerns avtal om skyldigheter och rättigheter kan jag inte heller spåra några tecken 

på tilldelat chefskap.  

I Sander (2009) har jag tidigare beskrivit delat chef- och ledarskap. Enligt min erfarenhet är 

det något som tydligt och klart behöver utvecklas i produktionsorganisationen.  

I Dramatens produktionshandbok beskrivs regissörens ansvar och ansvarsfördelningen med 

producent på följande sätt. ”Teaterchefen utser regissör och produktionschefen utser 

producent. Regissören har huvudansvaret för det konstnärliga medan producenten har 

huvudansvar för ekonomi, planering, organisation och arbetsmiljö” (sid. 9). 

Jag är osäker på om det är chefskapet som delegerats, det saknas den tydlighet som ett 

formellt tilldelat chefskap ger. Det framstår mer som om ledarskapet för produktionen 

fördelats till regissör och producent i form av olika ansvars/befogenhetsområden och 

uppdelade arbetsuppgifter.  

Min uppfattning är att regissörerna som intervjuats inte har tilldelats något formellt 

chefskap. Jag tror att det skulle underlätta arbetet i produktion om det klargörs vad som är 

regissörens chefskap i produktion, vilka ansvarsområden som chefskapet tilldelats och vilken 

kompetens som behövs för att genomföra chefskapet. Ett chefskap som beskrivs i just det 

sammanhang, i den linjeorganisation som produktionen bedrivs. Jag förespråkar ett delat 
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chefskap mellan regissör och producent och ett ledarskap som finns hos samtliga medarbetare 

i produktionen vilket ger en gemensam kompetens av konst, organisering och god användning 

av resurser som tilldelats produktionen.  

 

6.4 Innehåll, processmodell 

Under intervjuerna uppkom det ibland en förvirring över Innehåll och Processmodellen, (figur 

1). Det är vanligt att de intervjuade har uppgivit att de är säkra på vad de avser med process, 

men har svårt att definiera om det är ett Innehåll eller en Process enligt modellen. Ordet 

process är ett ofta förekommande ord inom scenkonsten. I våra samtal har det visat sig att det 

som avses är en blandning av innehåll och process enligt ovan presenterad modell. Detta 

stämmer med innehållet i modellen. Det problem som uppstår är att det är svårt att samtala 

om begreppen om de blandas samman, det uppstår en otydlighet om vad som egentligen 

behöver diskuteras. Vad- och Hurprocesser är möjligen ett mer kommunikativt språk än 

Innehåll och Process. 

 

6.5 Arbetsgrupp = team 

Bland de beskrivna modellerna görs ett försök att skilja på grupp och team men det saknas 

beskrivning av vad en grupp/team kan vara, vad som kännetecknar den. De intervjuade 

nämner på olika sätt hur de skiljer på sitt förhållande till teamen framförallt till 

repetitionsteamet. ”Jag brukar inte äta lunch med dem, hur personlig ska jag vara på 

kollationeringen, vänner har jag utanför produktionen, vän tar mycket lång tid att bli”. De 

intervjuade anser att de arbetar med ett team, en arbetsgrupp, i produktionen. För att 

underlätta samtalet tänker jag att det behövs en definition av vad som kännetecknar en 

arbetsgrupp, team. Stefan Jern (1998, sid. 31 - 38) beskriver en arbetsgrupp som utvecklas 

från att samspela, vara medvetna om varandra och att uppfatta sig som en grupp till att även 

ha en formell funktion inom en större helhet. Arbetsgruppen utgör ett socialt system där 

medlemmarna har olika funktioner, arbetar med uppgifter som ger påtagliga resultat. 

Arbetsgruppen ingår i och är beroende av ett organisatoriskt sammanhang och har gemensam 

historia och kan tänka sig att fortsätta att arbeta tillsammans. 

Om ledaren och teamet är medvetna om att det är med arbetsgruppen en äter lunch så 

behöver det inte påverka teamets arbete. Det kan snarare vara ett sätt att fortsätta att bygga 

Arenan, men då måste det vara tydligt att det är det en gör. Ledaren behöver därför endast 

socialisera med sitt team när det är arbetsgruppens arbete som är i fokus. Ledaren och teamet 
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har ett val att definiera när de arbetar eller inte. Problem uppstår när teamet inte är överens om 

att de vid det enskilda tillfället definierar sig som en psykologisk grupp eller en arbetsgrupp. I 

en arbetsgrupp är arbetet i fokus medan en grupp har andra anledningar för sin samvaro. 

 

6.6 Ledarskap som ideologi 

I intervjuerna saknades det frågor som gav ett samtal om grundläggande ideologiskt 

förhållningssätt till ledarskap. Därför bör modellsamlingen kompletteras med en dialog om 

den egna utgångspunkten för ledarskapet. Hur tänker ”jag” ideologiskt om mig själv som 

ledare för ett team, i vilket sammanhang och vilka konsekvenser får det i mitt beteende som 

ledare och vad jag tycker är ett ”bra” ledarskap. Bertlett och Jern (2015) skriver om ledarskap 

ur ett ideologiskt värdegrundsperspektiv. 

.. de ansvarsdelegerade begreppen medarbetarskap, medarbetarinflytande och 
medbestämmande är förhållandevis vanliga på bl.a. de skandinaviska 
arbetsmarknaderna, samtidigt som de nästintill hjältebaserade begreppen karismatisk 
och transformativ ledare dominerar den amerikanska ledarskapsforskningen, är en 
fingervisning om hur ideologiska värdegrunder påverkar både forskning och 
tillämpning av ledarskap (sid. 308 - 309). 

Ovanstående citat kan användas för att tydliggöra att samma slags skillnad i synen på 

ledarskap finns även inom scenkonstområdet. Dock med en förflyttning åt ett skandinaviskt 

förhållningssätt. I intervjuerna framgår det att det är avgörande för arbetet i teamet att ledaren 

kan beskriva sitt ledarskap. För att kunna göra det behövs en reflektion kring sitt eget 

ledarskap ur ett ideologiskt perspektiv. 

Bertlett och Jern (2015) beskriver en ideologisk utgångspunkt som ledare i team utifrån tre 

olika begrepp; (1) Ledare är ett begrepp som är knutet till en person, vilket medför en tydlig 

skillnad mellan ledaren och medarbetaren. (2) Ledarskap, som syftar på en social process 

mellan ledaren och medarbetaren. Ledarskap är ett komplext samarbete mellan ledare, sociala 

och organisatoriska förhållanden. (3) Ledning är resultatet av de aktiviteter som är utförda av 

Ledare och Ledarskap. De olika delarnas förhållande till varandra är avgörande för hur 

arbetsgruppen som helhet fungerar och klarar av förändringar. Ledarens arbetssätt i teamet 

kommer att utvecklas beroende på dess ideologiska inställning till ledarskap och ledning.  När 

ledarskapet beskrivs, utgår ”jag” omedvetet från min ideologiska ståndpunkt. 

I intervjuerna redovisar regissörerna en värdegrund för sitt beteende i ledarskapet men det 

saknas ett språk, metod eller teoretisk modell som beskriver ideologin. I de genomförda 

intervjuerna är tolkningen den att regissörerna utgår från beskrivning 2 ovan. Ledarskap: 

relation ledare och ledda, individer och grupper. Det innebär att regissörerna utgår från sig 
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själva som tydliga ledare med en tydlig grupp som de leder. De leder och medarbetarna i 

teamet blir ledda och det finns en relation mellan dem. En position som jag uppfattar är vanlig 

inom teaterns ledarskap i produktion även om det existerar regissörer som ser sig som ledare 

och har ett individperspektiv som påminner om ensidig ordergivning. Det finns också 

regissörer som arbetar i en högre grad av kollektivitet där begreppet ledning enligt ovan är 

tillämpligt, de ser på organisation och system.  

 

 
Fig. 15. Bertlett och Jern (2015) 

Bilden till vänster beskriver ett ledarskap som är kopplat till en individuell ledare och dess 

individuella egenskaper och agerande. Ledarutveckling är då att främja ledarens kunskaper, 

kompetenser och förmågor. 

I mittenbilden inkluderas även medarbetarna så att relationen mellan ledare och 

medarbetare hamnar i centrum. Ledning blir då mer knutet till relationen och resultatet av den 

vilket har påverkan på vem som ansvarar för ledarskapet. I det här sammanhanget fungerar 

det inte att den formella chefen har ansvaret för allt som förekommer i arbetet. Ledaren 

fungerar som ansvarstagande leverantör av ledning. Men det finns bara en utsedd ledare. 

I den högra figuren finns det ingen utsedd ledare utan ledningen är flytande och uppstår 

utifrån situation. Ledaren beskrivs som en individ som lämnar plats för ledarskap under 

pågående situationsanpassning. Ledarskapet uppstår i en relation mellan flera medarbetare 

och den organisatoriska miljö de verkar och hur de samverkar. Ett ledarskap med ursprung i 

kollektiv och organisatorisk igenkännande. Ledarutveckling handlar då om att utveckla 

processen, samarbetet och samspelet. 

När jag studerar Bertlett och Jern (2015) modell inser jag att i min berättelse om mitt eget 

ledarskap inte tillräckligt klart förklarat min värdegrund, ideologi, i förhållande till hur jag 

Kommunikation – 
nätverksmodell för ledning

Relationsmodell för ledningKommando – kontrollmodell för 
ledning
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försökt beskriva hur ledarskap kan fungera i ett team. I samtal om ledarskap har det varit svårt 

att i skilja på värdering och beteende. När skillnaden mellan värdering och beteende klarlagts 

har modellen även fungerat väl för att samtala om ett situationsanpassat ledarskap. 

För mig visar bilden ovan hur olika vi kan beskriva ledarskapet i ett team. Detta medför att 

vi som medlemmar i teamet kan uppfatta vårt sätt att arbeta utifrån vår egen ideologiska syn 

på ledarskapets tillämning. I pedagogiska sammanhang har jag upplevt att dessa tre 

ledarskapssätt att ideologiskt hantera ledarskap har funnits i samma kurs, viket leder till olika 

strategier för hur pedagogiken utförs. 

 

6.7 Små grupper inte mellanstora eller stora 

I intervjuerna definierar regissörerna att de arbetar med små grupper, maximalt tolv deltagare 

enligt tidigare definition. När de definierar sina grupper utgår de från det som ovan kallas 

Teamet och Repetitionsteamet. Det innebär att de oftast i sina beskrivningar utgår från att de 

leder team som har färre medarbetare än tolv. Beroende på hur teamet definieras så finns det 

möten under produktionens gång och under slutfasen av arbetet där teamstorleken överstiger 

tolv medarbetare. Det som jag ovan definierat som produktionsteamen är ofta ett mellanstort 

team. 

Om de intervjuade hade valt att ta utgångspunkt i produktioner där antalet medverkande 

överstiger tolv medlemmar, hade då beskrivningen av deras chef- och ledarskap gjorts på ett 

annat sätt? Ett par av regissörerna beskriver att tillsammans med Repetitionsteamet har 

utvecklats sitt team till stadium 4 i Wheelans modell. Hade det varit möjligt i större team? Det 

här arbetet ger inte svar på vad det är för skillnad på att leda stora team jämfört med små. 

 

6.8 Samma sorts generation teaterliv 

Inför det här arbetet valde jag att intervjua en grupp regissörer som är födda på sjuttiotalet och 

varit verksamma sedan början av 2000-talet. 

Jag tänkte att jag skulle få syn på en ny, annan, generations arbetsmetoder. Jag ville prova 

modellerna på några som hade andra tankar om ledarskap än jag, eftersom jag var osäker på 

om de modeller jag använde var användbara i samtalet om ledarskap i produktion. 

Under arbetet har jag upptäckt att det inte är så stora förändringar i produktionens ledarskap 

under de senaste tjugo åren som jag hade tänkt mig. Jag känner i stort igen ledarskapet från de 

sammanhang jag arbetat i under åttio- och nittiotal. Vi tillhör nog ändå samma 

teatergeneration trots åldersskillnaden. Kan det vara så att StDHs utbildningar är bärare av 
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teaterns traditioner som skapat normer för hur produktionsarbetet genomförs. Vid ett samtal 

med Anders Paulin, regissör, dramaturg och forskare, ansåg han att jag inte kunde förvänta 

mig annat. Han tyckte jag skulle ha intervjuat regissörer som inte hade knytning till 

traditionell utbildning, regissörer som inte hade varit i kontakt med StDH/Stockholms 

dramatiska högskola. Kanske är det så att det är svårt att ändra på något så invant som hur 

teater produceras. Kanske är teatern en konservativ arbetsplats? 

6.9 Avslutning 

Under arbetet med att försöka beskriva ledarskap i en produktion har jag vid några tillfällen 

tänkt att nu har jag förstått eller nu vet jag. Tankar som givit vika vid studier av för mig ny 

litteratur, tankar från andra som läst arbetet och möten med personer som leder i produktion. 

Mötet med andras tankar och idéer har givit mig nya insikter, utökad erfarenhet och ökad 

ödmjukhet inför ledarskap. Mitt bestående intryck från det här arbetet är att det är nyfikenhet 

och dialog som är drivkraften för att försöka förstå hur ledarskap fungerar. Metoden för att 

finna sitt ledarskap utgår från situationsanpassning till situationen, att kunna läsa av vad det är 

som ska ledas, men även att kunna situationsanpassa sitt eget ledarskap till situationen. Det är 

nu därför mer klart för mig att ledarskap är ett utvecklingsområde, d.v.s. något ska tränas, där 

det inte är funktionellt att placera ledaren i specifika fack eller i en speciell form för 

ledarskapets genomförande. Utifrån denna undersökning kommer jag även i framtiden att 

betrakta ledarskap som ett fält där det finns många olika metoder och modeller som är 

användbara i situationen.  

Som en grund till fungerande kommunikation om ledarskap finns ledarnas eget språk om 

ledarskap. Ledare behöver kunna beskriva hur de gör när de leder utifrån de mål som finns i 

just den aktuella produktionen. Därför blir det viktigt att ha en pedagogik - ett ledarskap -  för 

hur överenskommelsen i teamet ska träffas. Beskrivningen av ledarskap ligger till grund för 

att bilda ett gemensamt språk i teamet om vilka överenskommelser om arbetsmetod som 

gäller. I skapandet av den gemensamma arbetsmetoden är det också troligt att teamets behov 

är något annorlunda än det ledarskap som presenteras. Därför bör pedagogiken, ledarskapet, 

vara utformad så att teamets behov kan tas till vara. I intervjuerna med regissörerna beskriver 

de hur de möter skådespelare för att tidigt utröna olika behov och önskemål för att om möjligt 

anpassa arbetsmetoden efter individuella behov. Det samtalet, dialogen och tillämpningen av 

behovet i teamets arbetsmetod skulle vara intressant att undersöka i ett fortsatt 

forskningsarbete. 
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Av det ovan nämnda framgår att jag tänker att scenkonstområdet generellt är en 

konservativ arbetsplats, med en konservativ syn på ledarskap. Naturligtvis finns det undantag 

där produktionsarbetet genomförs i andra strukturer. När jag nu avslutar denna undersökning 

begrundar jag om jag med arbetet befäster denna konservatism om ledarskap. I arbetet 

beskrivs ledarskap ur ett regissörsperspektiv, det vill säga den funktion som traditionellt leder 

produktionen inom branschen. En reaktion på mitt arbete skulle kunna vara att det beskriver 

och förstärker det traditionella, det vi redan vet: att regissören leder. För mig har arbetet 

öppnat upp för nya sätt att ha en dialog om ledare, ledarskap och ledning. I mitt arbete som 

pedagog på StDH/Stockholms dramatiska högskola och i produktionsarbete ser jag hos 

studenter och team en önskan om att, som komplement hitta andra arbetsmetoder än de 

traditionella. Arbetsmetoder som visar på att alla teamets medlemmar leder under 

produktionens fortlevnad – ett ledarskap utifrån kompetens och teamets behov. Ledare, 

ledarskap och ledning är en viss sorts kompetenser, och regi, ljusdesign, helhetsgestaltning, 

publikarbete, referensgruppsarbete, ljuddesign, scenografi, kostymdesign, mask och peruk, 

produktionsplanering, dramaturgi, teknik m.m., är en annan sorts kompetenser. 

Ledare, ledarskap och ledning är Hur-kompetenser medan de övriga uppräknade ovan i 

huvudsak är Vad-kompetenser. Till en yrkeskompetens kopplas en Hur-kompetens som 

behandlar kommunikation i det specifika yrket, men under undersökningen har jag stärkts i 

min uppfattning att alla Vad-kompetenserna behöver en Hur-kompetens om arbete i team. Det 

innebär även att Vad-kompetenserna behöver en ledarskapskompetens. För att utveckla 

ledare, ledarskap och ledning inom scenkonstområdet behövs en utökad forskning som 

undersöker andra yrkesfunktioners ledarskap i team. I den här studien har jag skapat en grund 

för den som vill prova något nytt, att samtala i team om chefer, ledare, ledarskap och ledning i 

produktion. Fortsatt forskning inom området skulle innehålla intervjuer med andra funktioner 

i ett team om hur deras ledarskap ser ut. Kanske ska studien då starta med att undersöka 

skådespelare och dansares ledarskap i produktion.  

Det är en fördel att dagligen befinna sig på arbetsplatser där det går att prova sina tankar 

och idéer tillsammans med andra intresserade. Ovan beskrivs hur ett antal modeller som 

prövades under studien behöver ändras eller kompletteras. Vid undervisning och i arbete på 

scenkonstorganisationer har jag haft möjlighet att prova de förändringar som jag har föreslagit 

i den här studien. 

Förändringarna i modellerna har gett en förbättrad kommunikationsförmåga om att arbeta 

och leda i produktion. Nivån på kommunikationen beror oftast på den tid som finns tillgänglig 
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för dialog. Förändringaren av modellerna, som nu är mer detaljerade, kräver mer tid för att 

kommunicera kring. Den nya indelningen av produktionsfasen Repetition har visat sig vara 

funktionell i samtalet om det egna ledarskapet.  

Fasindelningen av produktion är fungerande som ett samtalsunderlag för 

ledarskapsdialoger. Modellen behöver beskrivas mer noggrant, skillnader att på att arbeta i 

linje och produktion behöver utvecklas, milstolpar mellan grindarna o.s.v. Om modellen 

utvecklas skulle det bli tydligare i samtal om ledarskap med hela teamet. Sedan ett par år 

söker jag tillsammans med Jan Arenhill medel för att utveckla en handbok i att producera 

scenkonst.  

I ett konsultarbete utanför scenkonstområdet har jag haft möjligheten att studera hur 

utredningens material kan användas inom ett annat område än det som beskrivs i denna 

studie. Materialet har mötts av intresse och vi har hittat användbarhet och kunnat anpassa 

studien till ett annat sammanhang. På motsvarande sätt som det har gjorts en anpassning till 

scenkonstområdet utifrån projekt- och ledarskapsforskning från andra områden. Det tycks 

vara så att scenkonstens intensiva produktionsarbete, med korta cykler (start, åtta – tolv 

veckors repetition och därefter premiär) gör att vi inom scenkonstområdet har tränat oss i att 

göra projekt och därmed har vana att tydliggöra arbetsmetoder. Återupprepningen av 

olikheter, produktioner, ger scenkonsten en vana att hantera, nya idéer, med nya mål och nya 

produktioner. Dessa insikter är användbara inom andra linje- och projektorganisationer  

Scenkonsten behöver konstnärlig forskning av det slag som nu bl.a. bedrivs på 

SKH/Stockholms konstnärliga högskola och StDH/Stockholms dramatiska högskola. Det är 

viktigt för hela områdets utveckling. Och det här arbetet stärker mig i uppfattningen att 

scenkonstområdet har behov av att ta del av forskning som bedrivs utanför vårt område, 

liksom att den forskning scenkonstfältet bedriver är användbar i hela samhället. 
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                                                                                                                           Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE                                                                                             
Inledande frågor intervju 1: 

Utgå från en specifik produktion. 
1. Hur gjorde du när du valde: produktion? 
2. Hur gjorde du när du valde samarbetspartners? 
    Val av deltagare/team, genusaspekter på val av medlemmar i team, 
    Val av kompetenser som behövdes för att genomföra produktionen. 

3. Hur gör du när du skapar den kreativa miljön i produktionen? 
    Hur skapas överenskommelser mellan dig och medlemmarna i teamet? 
    Hur agerar du som ledare vid de olika grindar och milstolpar som ingår i fasmodellen?         

Finns det skillnader och likheter vid de olika avgränsningarna i fasmodellen? 
    När förekommer kritiska och avgörande passager under arbetet med produktion utifrån    

fasmodellen, hur hanterar du då ditt ledarskap. 

4.  Frågor specifikt om ledarskap kopplat till ovanstående 
Situationsanpassar du ledarskap utifrån förändringar i team och fas i produktionen och i så 
fall hur? 
Hur beskriver du teamets samarbete? 

  Beskriv beslutsprocesser i ert arbete, likadana eller förändras de under arbetets 
 gång och beroende på i vilket team besluten sker. 
Hur beskriver du din påverkansmöjlighet som ledare? 
Kritiska händelser när du leder. 

 

Intervju 2 
5.  Fördjupning utifrån samma frågor som under Intervju 1. 

Har det under tiden mellan intervjuerna uppkommit behov av fördjupning inom någon 
fråga för intervjuaren eller den intervjuade. 
 Är det något som du vill korrigera eller förtydliga. 
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