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Abstract  

 

Svenska 

 

Uppsatsen Att vara eller inte vara på rätt plats – Om statushierarkier bland skådespelare 

är en kvalitativ studie utförd av mig, Therése Jirek, med syfte att undersöka de 

statusmässiga hierarkierna mellan skådespelare utbildade inom statlig svensk 

scenkonstutbildning, och skådespelare utbildade inom privat/ickestatlig/annan 

scenkonstutbildning. I studien undersöks också hur hierarkierna påverkar yrkesutövandet, 

de sociala relationerna och dynamiken kollegorna emellan. Vidare berör studien även 

skådespelarnas yrkesstolthet och identitet i relation till ovanstående. Informationen 

insamlades med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex svenska skådespelare i olika 

åldrar och med skiftande utbildningsbakgrund. Det teoretiska ramverk med hjälp av vilket 

resultaten har tolkats är Pierre Bourdieus teorier om fältet och habitus. Resultaten och 

analysen redovisas i tre olika delkapitel baserat på forskningssyftet: Del 1 – om produktion 

och reproduktion av status, del 2 – om statusbevarande praktiker och del 3 – om 

yrkesstolthet och identitet. Studien visar att skådespelarens status i största mån avgörs av 

huruvida hen har utbildats vid någon av teaterhögskolorna eller ej, samt om och vid vilken 

teater hen arbetar. De statusbevarande praktikerna sker till stor del genom tysta 

överenskommelser och självreglerande beteenden. Yrkestiteln är förknippad med en en 

stark yrkesstolthet och har ofta en solid förankring i den egna identiteten.  

Nyckelord: Skådespelare, status, yrkesstolthet, yrkesidentitet 

 

English 

 

The thesis Att vara eller inte vara på rätt plats – Om statushierarkier bland skådespelare is 

a qualitative study, conducted by me, Therése Jirek, with the purpose of investigating the 

status hierarchies between actors educated at the public Swedish theater universities and 

actors educated at private/non public/other theater schools. The study also investigates how 

the hierarchies affect the work, social relations and dynamics between the actors. The study 

also looks at the professional pride and identity in relation to this.  The information was 



 
 

gathered using semi-structured interviews with six Swedish actors of different age groups 

and with different educational backgrounds. The theoretical framework with which the 

information was interpreted is the theories of the field and habitus by Pierre Bourdieu. The 

results and analysis are presented in three different parts (chapters): Part 1 – about 

production and reproduction of status, part 2 – about practices that preserve status and 

part 3 – about professional pride and identity. The study shows that the actors status is 

determined for the most part by his or her educational background and if and where he or 

she works. The status preserving practices are largely performed through silent agreements 

and self-regulatory behavior. The professional title is characterized by a strong sense of 

pride and is often rooted deep in the personal identity.  

Key words: Actors, status, professional pride, professional identity 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Den här uppsatsen undersöker statushierarkier mellan skådespelare baserat på 

utbildningsbakgrund och hur dessa påverkar deras yrkesutövande och yrkesidentitet. För att 

undersöka detta har jag intervjuat sex svenska skådespelare med olika utbildningsbakgrund 

och åldrar. För att analysera informationen har jag använt mig av Pierre Bourdieus teorier 

om fält och habitus, vilka presenteras i teorikapitlet. Undersökningen visar att 

skådespelares status till största delen avgörs av om de har utbildats vid någon av de statliga 

teaterhögskolorna eller någon annanstans och om och vid vilken teater de arbetar. 

Yrkesutövandet och identifikationen med yrket påverkas av var på statusstegen man 

befinner sig. 
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Introduktion 

 

Skådespelare. En yrkestitel som kan medföra ära och berömmelse. Yrkesutövare som ofta 

är synliga inte bara på teatrarna utan även i vårt mediala landskap: på TV, i radio, i 

tidningar och online. Även om det oftast inte är teaterskådespelarna som blir kända för 

allmänheten per se, så är det teaterscenen som skådespelare oftast tränar sig mest i att 

kunna besitta. Får de tillräckligt många filmroller har de en chans att bli till förnamn med 

hela svenska folket. 

 

Skådespelare. En yrkestitel med hög status. I Ylva Ulfsdotters (2006, s. 74, 75) avhandling 

Yrke, Status och Genus kommer den på plats 31 av 100 rankade yrken, före exempelvis 

brandman (36) och sociolog (37). I relation till de övriga konstnärliga befattningarna i 

rankningen hamnar skådespelare högst, med gott försprång till både konstnär (50) och 

dansare (63).  

 

Skådespelare. Ett yrke som går ut på att stå i rampljuset, med många namnkunniga utövare, 

men också ett yrke som vi inte vet särskilt mycket om när det gäller vad som pågår bakom 

kulisserna, både bokstavligt och bildligt talat.  

 

Jag har själv arbetat i denna bransch och funnit den påtagligt hierarkisk och statusfokuserad 

och redan när jag för första gången, någon gång 2014, läste om Pierre Bourdieus (2000) 

teoretiska apparat, med fältet och kampen om makten över det, fördes tankarna till 

skådespelarbranschen, med dess antydda statushierarkier och tysta maktstrider. Jag tror 

dock inte att de statushierarkier kring yrkesidentitetsom jag vill undersöka i denna studie är 

unika för just skådespelarbranschen, utan kan generaliseras till flertalet andra bransch- och 

organisationskulturer. Det handlar om de outtalade statushierarkierna inom fält. I detta fall 

har jag velat undersöka just det scenkonstnärliga fältet eftersom det är där jag har arbetat 

och på nära håll upplevt dess dynamik. I och med denna studie vill jag på ett objektivt och 

vetenskapligt sätt undersöka dessa hierarkier med hopp om att öka förståelsen för detta fält. 
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Forskningssyfte, frågeställningar och disposition 

 

I Sverige finns fyra statliga scenkonstnärliga högskoleutbildningar, vilka har en stark 

position inom skådespelarbranschen. Min förförståelse låter antyda att dessa utbildningar 

spelar en viktig roll för vilken status man som skådespelare får (teaterhögskoleutbildning 

tycks ge hög status, annan utbildning tycks ge lägre status) inom det scenkonstnärliga fältet. 

Mot bakgrund av detta har dessa skolor också fått en framträdande roll i mitt 

undersökningssyfte, vilket är att undersöka de statusmässiga hierarkierna mellan 

skådespelare utbildade inom statlig svensk scenkonstutbildning och skådespelare utbildade 

inom privat/ickestatlig/annan scenkonstutbildning. I studien undersöks också hur 

hierarkierna påverkar yrkesutövandet och det sociala samspelet kollegorna emellan. Vidare 

berör studien även skådespelarnas yrkesstolthet och identitet i relation till ovanstående. 

 

Detta utmynnar i följande frågeställningar: 

 

● Vilka är processerna genom vilka vissa utövare ges och får högre status än andra 

inom samma yrkesgrupp baserat på utbildning: hur produceras denna 

statusuppdelning och hur reproduceras den? 

● På vilka sätt erfar yrkesutövarna statushierarkierna; hur påverkas deras 

yrkesutövande av dem? 

● Hur påverkar erfarenheterna av statushierarkierna enskilda skådespelares 

yrkesstolthet och yrkesidentitet?  

 

Dispositionen för studien är som följer: Härnäst följer ett kapitel som behandlar tidigare 

forskning i relation till denna studie, därefter ett kapitel som går igenom de teoretiska 

verktyg som kommer att användas för analys, följt av en redogörelse för den metod som har 

använts för datainsamling. Efter detta följer tre delkapitel som redogör för studiens resultat 

samt analys och avslutningsvis återfinns en slutdiskussion där forskningsfrågorna besvaras 

och jag blickar framåt mot nya forskningsmöjligheter inom området. 
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Tidigare forskning 

 

Den enskilt största och mest relevanta studien som jag har funnit är det av Vetenskapsrådet 

finansierade projektet Konsten att lyckas som konstnär. Socialt ursprung, kön, utbildning 

och karriär 1945-2007. Detta forskningsprojekt fokuserade främst på det bildkonstnärliga 

fältet i Sverige – men rönen är enligt författarna applicerbara även på det scenkonstnärliga 

fältet – och resulterade i ett antal vetenskapliga artiklar (vilka alla listas i källförteckningen 

till denna studie) och en antologi; Konstens Omvända Ekonomi. Tillgångar inom 

Utbildningar och Fält 1938-2008 (Gustavsson et. al. 2012). I studien har flertalet forskare 

använt sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att få fram data, och sedan 

analyserat dessa med hjälp av Bourdieus (2000) teoretiska verktygslåda.  

 

De för min studie relevanta slutsatser som forskningsprojektet har resulterat i är bland annat 

att det konstnärliga fältet äger en stark egen autonomi, med sina egna regler och normer 

som ibland står i bjär kontrast till normer som är dominerande i samhället i övrigt. En viktig 

sådan är vad man i studien kallar den “omvända ekonomin” som råder inom fältet. Det vill 

säga att ekonomisk trygghet och avkastning inte bara är av starkt underordnat intresse utan 

rent av kan anses som något negativt inom fältet; att få ett ekonomiskt mer lukrativt 

uppdrag (som oftare återfinns inom mer kommersiell konst) kan för de som verkar inom 

fältet innebära att man uppfattas ha “sålt sig”. Istället föredras inomgruppsligt erkännande i 

form av exempelvis att uppmärksammas och ges uppdrag av rätt sorts (icke kommersiella) 

uppdragsgivare, vilka i många fall genererar liten eller ingen ekonomisk avkastning, men 

väldigt högt kulturellt fältspecifikt kapital och hög status inom fältet. En annan slutsats gör 

gällande att de konstnärliga högskolorna har en jämförelsevis iögonfallande intim koppling 

till fältet i sin helhet, så till den grad att skolorna saknar egen autonomi, vilket är 

särskiljande i jämförelse med andra lärosäten. De konstnärliga skolorna i Sverige är alltså 

även de underkastade fältets logik och har en enorm betydelse för den inomgruppsliga 

status man som konstnär ges inom fältet (Gustavsson et. al. 2012, s. 7-9). 

Slutsatserna i studien kunde bekräftas i min egen undersökning och gav även en värdefull 

bakgrundsinformation till denna. 
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Den kvantitativa studien Status Attribution and Self-Perception among Musical Specialities 

av David G. Berger (1971) undersöker sambandet mellan självupplevd plats i 

statushierarkin och arbetsmiljö/anställninsform samt hur placeringen i statushierarkin 

påverkar dels den enskilda uppfattningen om själva strukturen och även uppfattningen om 

sig själv inom strukturen. Studien är intressant eftersom den undersöker kopplingen mellan 

anställningsform och yrkesidentitet bland konstnärliga utövare inom det musikaliska fältet, 

som även det är en del av det konstnärliga fältet. Population är manliga svarta hel- och 

deltidsarbetande musiker i New York City. Berger (1971, s. 260-263) jämför två grupper: 

frilansande musiker som anställs per spelning och saknar garantier för när nästa 

arbetstillfälle dyker upp och heltidsanställda musiker som exempelvis jobbar med 

studioinspelningar et cetera. Båda grupperna är, med endast några få undantag, överens om 

hur statushierarkin ser ut, nämligen fasta anställningar inom studio, tv och radio i toppen 

och otrygga frilansjobb i botten. Gällande yrkesidentitet låg majoriteten av de 

heltidsanställda musikerna i topp när det gällde detta medan de frilansande musikerna 

endast uppvisade en stark yrkesidentitet i cirka 50 procent av fallen. I mina intervjuer har 

jag noterat att hur “självklar” man är i sin yrkesidentitet är kopplat främst till vid vilket 

lärosäte man har studerat, och inte nödvändigtvis till om man har en heltidsanställning eller 

ej. En fast anställning var dock något som flera av mina intervjupersoner hade på sin 

önskelista, främst för bekvämligheten och tryggheten som detta medför.  

 

Dessa studier visar att det inom det konstnärliga fältet för yrkesidentiteten och statusen 

spelar en signifikant roll vilken utbildning man har gått, samt var och i vilken form man 

arbetar (heltid eller frilans), vilket är vad jag själv ämnar undersöka, men med fokus på det 

scenkonstnärliga fältet. Jag vill även ytterligare undersöka om det finns någon tydlig 

diskrepans i status mellan skådespelare utbildade vid teaterhögskolan och skådespelare 

utbildade på annat håll, och hur det i så fall yttrar sig i yrkesutövande och identitet samt i 

samspel skådespelare emellan. 
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Teoretiskt ramverk 

 

Den teoretiska verktygslåda jag har använt mig av för att analysera och besvara 

forskningsfrågorna är konstruerad av Pierre Bourdieu, som har gjort sig känd bland annat 

som en uttolkare av det konstnärliga fältet. Nedan följer en kort genomgång av de för min 

studie relevanta begrepp som teorin innefattar och till sist hur jag relaterar teorin till 

empirin. 

 

Det sociala rummet och habitus 

 

Även om min studie är microsociologisk är det för att förstå helheten nödvändigt att känna 

till även det lillas position i det stora. I Bourdieus värld börjar det med det sociala rummet 

som är hans beteckning för samhället i stort. Rummet konstrueras genom gruppers 

relationer till varandra och avstånden mellan de olika gruppernas positioner i det är inte 

fysiska utan  sociala avstånd. Föreställningen om de mellangruppsliga skillnaderna och 

avstånden är grundläggande för existensen av rummet och det är alltså helt och hållet 

grundat i en relationell syn på samhällskonstruktionen. Olika gruppers positioner i rummet 

avgörs av två dimensioner av deras kapitaltillgångar: vertikalt sett är det fördelningen av 

ekonomiskt och kulturellt kapital och horisontellt sett är det den totala mängden av de båda 

kapitalarterna. I rummets maktpositioner samlas de med störst mängd totalt kapital, alltså 

både kulturellt och ekonomiskt, medan de med minst mängd totalt kapital har mindre 

samhällelig makt (Bourdieu 1995, s. 15-17). 

 

Olika gruppers placering i rummet konstituerar de dispositioner, eller habitus, som 

anammas av de inomgruppsliga individerna, av Bourdieu kallade agenterna. Habitus 

innebär en slags internalisering av positioneringen i rummet givna praktiker, exempelvis 

det sätt på vilket man talar, äter och allmänt uppträder, och klassificeringsprinciper, som till 

exempel ens sätt att betrakta omvärlden och ens bedömningsgrunder för vad som är bra 

eller dåligt. Och dessa är ju som bekant inte lika för alla. Habitus är inte något vi föds med 

och vi har heller inte bara ett, utan flera habitus, som både anpassar sig efter och villkorar 

strukturerna inom de olika fält vi rör oss i det sociala rummet (Bourdieu 1991, s.128). Vad 
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habitus är är de särskiljande tecken, som skiljer ut just dig från andra habitus, som baserat 

på din position i det sociala rummet förefaller dig vara de naturligaste valen i fråga om 

exempelvis handlingar, beteenden, intressen och smak (Bourdieu 1995, s. 15, 18-20).   

 

 

Figur 1. De sociala positionernas och livsstilarnas (habitus) rum. 

Diagrammet kommer från s. 140-141 i Distinction: A social critique of the judgement of taste (1984) av P. 

Bourdieu. 
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Kulturens fält 

 

Habitus är alltså både anpassat efter och konstituerar villkoren för strukturerna inom ett fält. 

Förhållandet habitus-fält är alltså dialektiskt. Men vad är då ett fält? När Bourdieu talar om 

fält går han ned i abstraktionsnivå, från samhället i stort (det sociala rummet) till dess olika 

delar. Vad som konstituerar ett fält är att det är en sammansättning av relationer mellan 

olika agenter (både individer och institutioner), som alla är deltagare i kampen om makten, 

i någon form, inom fältet. Både deras medel och mål i denna kamp skiljer sig åt beroende 

på deras positioner på fältet i fråga, och kampen dem emellan är vad som antingen bidrar 

till att bevara eller förändra fältets struktur (Bourdieu 1995, s. 45-46). Att ha ett för fältet 

lämpligt habitus betyder att man kan spelreglerna och ett inträde på fältet inleds ofta med 

vissa initiationsriter. Detta betyder inte att agenterna inom ett fält är medvetna om att de 

agerar utifrån en position som förser dem med vissa predisponerade mål och medel, utan 

deras kunskap om spelet visar sig i att de upplevs ha en känsla för vad som behöver göras 

och gör just det för att nå det mål som visar sig logiskt för dem. Som Bourdieu (1991, 

s.129) påpekar är det de dominerande agenternas dispositionella referenser som bestämmer 

vad som är autonomt och vad som är heteronomt inom fältet. De dominerade å andra sidan 

förhåller sig till detta på olika vis beroende på deras egen position; både genom resignation 

och upproriskhet. Detta maktförhållande där habitus gör att agenterna agerar 

självreglerande beskriver Bourdieu som det symboliska våldets logik (Bourdieu 1995, s. 20, 

Bourdieu & Wacquant 1992, s. 167). För agenterna är det viktigaste för fältets fortsatta 

existens att de, oavsett position, är överens om att det de kämpar om är värt att bevara; det 

är detta som garanterar fältets överlevnad. Några exempel på Bourdieus (1995) fält är det 

litterära fältet och bildkonstens fält, vilka båda är subfält inom kulturens fält.  

 

Kulturens fält är beläget i den övre halvan av det sociala rummet, inom det som Bourdieu 

kallar maktens fält, vilket enkelt uttryckt är det fält där de agenter som har tillräckligt stora 

innehav av de olika kapitalarterna för att kunna dominera det sociala rummet, befinner sig 

(Bourdieu 1995, s. 47).  
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Utmärkande för kulturens fält är att det befinner sig i en motsatsposition till den 

ekonomiska maktens fält; inom konstens fält är ekonomisk och kommersiell framgång lika 

med degradering av den konstnärliga autonomin och det som många kämpar om är i själva 

verket ett internt erkännande. Det existerar en idealisering av den bohemiska konstnären 

som skapar för skapandets skull. 

 

 

Figur 2. Kulturens fält  

Det kulturella fältets position i det sociala rummet (Bourdieu 1995, s. 61). 

Diagrammet är hämtat från s. 13 i Konstens Omvända Ekonomi (2012) av M. Gustavsson et al.   

 

Bourdieus teori i praktiken 

 

De individer jag har valt att studera rör sig inom det scenkonstnärliga fältet. Bourdieu 

(1991, s.127) menar att hans fältteori generellt sett bör kunna appliceras på vilket fält som 

helst, men han är även tydlig med att för att fullt ut kunna förstå ett fält behöver forskaren 

bedriva gedigna historiska studier och undersöka fältet från betydligt fler vinklar än vad 

som är möjligt i en C-uppsats.  
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Bourdieus (1995, s. 13-15) fältteori är relationell: de dispositioner, eller habitus, han talar 

om existerar i relation till andra habitus, och det är de sociala avstånden dem emellan och 

hur de interagerar och skiljer ut sig som konstituerar fältet, eller kraftfältet, som han också 

kallar det. Det jag vill undersöka är just detta: relationerna mellan agenterna på fältet, och 

min intention är att använda mig av Bourdieus teorier om kampen, distinktionerna och 

positionerna på fältet, för att nämna några.  

 

Jag rör mig i en liten värld och mitt intresse ligger i hur de tysta maktkamperna utkämpas, 

eftersom min förförståelse säger mig att det inte är genom tydliga direktiv som man får reda 

på sin plats i hierarkin inom detta fält, utan det sker genom en väv av attityder, 

maktbeteenden, antydningar och internaliserade värderingar.  

 

En tydlig dominerande institution inom fältet är den statliga teaterhögskolan, som alla, 

oavsett om de antagits till utbildningen eller ej, måste förhålla sig till på ett eller annat sätt; 

för de som antagits är den ett kvitto, ett specifikt kapital, på deras rättmätiga disposition, för 

de som inte antagits är den en närmast mystisk källa till både förtret, längtan, avund och 

trotsigt avståndstagande, eftersom detta faktum, att inte ha antagits, gör att dispositionen på 

fältet ostadiggörs och måste erövras på andra sätt, exempelvis genom att försöka utöka sina 

strategiska kontakter eller att själv skapa sig sina egna arbetstillfällen genom 

egenproducerade verk (Bourdieu 1991, s.128-129).     
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Metod 

 

Det faktum att jag själv har arbetat inom det undersökta fältet har medfört en extra 

dimension i form av svårigheter med objektiviteten, men även en hjälp på traven i och med 

att jag har haft lättare att hitta till pudelns kärna med mina intervjufrågor. Jag har under 

analysarbetet varit medveten om min förförståelse och ansträngt mig för att analysera 

materialet objektivt. 

 

Jag kom fram till att studiens forskningsfrågor bäst kunde besvaras med kvalitativa 

undersökningar i form av semistrukturerade intervjuer (intervjuer med relativt öppna frågor 

men förutbestämda teman; en röd tråd) med yrkesverksamma och studerande inom 

skådespelarbranschen. Detta eftersom forskningsfrågorna har ett visst specifikt fokus och 

rör enskilda individers upplevelser av fältets statuslogik. Jag ville även vara fri att kunna 

följa upp olika teman om intervjupersonerna själva kom in på något visst ämne, men sedan 

kunna återvända till min intervjuguide för att inte tappa tråden (Bryman 2008, s. 414-416). 

 

Jag har, med studiens forskningsfrågor som grund, designat en semistrukturerad 

intervjuguide, med förutbestämda teman, men relativt öppna frågor. Jag har även låtit 

frågor att omformuleras, ändras, tillkomma och tas bort under arbetets gång, baserat på i 

vilken riktning samtalen med intervjupersonerna har lett. Intervjumaterialet skulle hjälpa 

till att ifrågasätta och utmana den egna förförståelsen och påverka utformningen av det 

slutgiltiga syftet. Jag har utformat intervjuerna utan någon större hänsyn till den teoretiska 

ansatsen för att undvika att intervjuerna enbart blir verktyg för att bekräfta mina egna 

teoretiska antaganden. De egna teoretiska antagandena har dock fungerat som en guidning i 

arbetet men då empirin har strävat åt ett annat håll har jag låtit den styra och förhållit mig 

öppen för revidering av både förförståelse, frågeställningar och teoretisk grund. Tanken  har 

varit att i enlighet med D. Layders (1998) adaptiva teoretiska ansats, låta teorin vara 

anpassningsbar i förhållande till vad som framkommer i empirin. 

 

I syfte att nå ut till potentiella informanter formulerades ett introduktionsbrev där jag 

presenterar mig själv och min studie. Detta postades på flertalet olika för målgruppen 
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relevanta e-plattformar, främst castinggrupper och även andra konstnärliga plattformar för 

mötet mellan skådespelare med syftet att få en så stor spridning som möjligt till urvalet. 

Tanken var från början att även maila ut intervjubrevet till olika teatrar och Teaterförbundet 

(branschens fackförbund) för att nå större spridning, men spridningen i urval från de som 

hörde av sig efter att jag hade annonserat online var så tillfredställande att mailen aldrig 

behövde sändas. 

 

Av tidseffektiva skäl användes bekvämlighetsurval; det vill säga jag kallade de som svarat 

på annonsen. Baserat på den grupp (professionella skådespelare i Sverige) som undersöktes 

var målet att kunna intervjua minst en skådespelare med examina från en statlig 

teaterhögskola, en som är färdigutbildad vid annan teaterutbildning, en student vid statlig 

teaterhögskola och en student vid annan teaterutbildning, allt för att få med representanter 

för olika infallsvinklar till forskningsfrågan. Av de intresserade som hörde av sig fanns en 

god spridning i både ålder, utbildning och arbetserfarenhet och jag har intervjuat 

sammantaget sex personer varav tre är utbildade vid teaterhögskolorna och tre utbildade vid 

andra lärosäten. Analytiska reflektioner och intervjuer har skett växelvis och vid behov, och 

jag upplever att en teoretisk mättnad har uppnåtts, det vill säga, ingen ny information som 

ledde in på nya spår gavs av någon informant (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40, 

Bryman 2008, s. 434). 

 

Informanternas kön, ålder och klassbakgrund har noterats då detta tycks ha betydelse för 

status, men för just denna studie har de faktorerna inte varit avgörande och ägnas därför ett 

begränsat utrymme i analysdelen.  

 

Med intervjupersonernas tillåtelse spelades intervjuerna in och transkriberades sedan för 

kodning. Jag inledde med en öppen kodning för att hitta ord och fraser som beskriver eller 

sammanfattar olika segment i texten. Den följande fokuserade kodningen  baserades på 

dessa inledande koder för att ytterligare kondensera textmaterialet genom att sammanfatta 

koderna till teman och kategorier som var färre till antalet, för att slutligen landa i ett fåtal 

teman till vilka de teoretiska verktygen kopplades in för analys (Bryman 2008, s. 514-515). 
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Mitt mål och min förhoppning med studien har varit att kunna genomföra en abduktiv och 

adaptiv studie med ett iterativt tillvägagångssätt, där huvudmålet är att besvara 

forskningsfrågan, oavhängigt om detta uppnås på bästa sätt genom en redan existerande 

teoretisk förklaringsmodell, en mix av flera olika eller en modifiering av en eller flera olika 

teoretiska modeller. Jag har gjort mitt bästa för att förhålla mig öppen inför vad 

datamaterialet har uppvisat och anpassa analysverktygen därefter, istället för att fastna i 

försök att pressa in empirin i en eller flera teoretiska förklaringsmodeller (Layder 1998, s. 

20, 26).  

 

Med tanke på den relativt snäva tidsramen har studiens omfattning inte kunnat bli så 

generell att den kan tala för skådespelare i Sverige i stort, men kanske kan den säga något 

om Stockholmsbaserade skådespelares upplevelser av statushierarkierna i huvudstaden. 

  

Etiska överväganden 

 

Den övergripande etiska frågan, som gäller hur forskningsprojektet i fråga ska försvaras, 

besvaras med att det jag har velat undersöka (inomgruppsliga statushierarkier) är en 

generellt sett mycket mycket vanligt förekommande social praktik vars fortsatta studerande 

ger ytterligare kumulativ kunskap till det samhällsvetenskapliga forskningsfältet inom detta 

område.  

 

För att ta ned abstraktionsnivån något, är den svenska teaterbranchen ett ganska slutet fält, 

som innefattar en del praktiker som är speciella och en del som (förmodligen) är näst intill 

allomfattande för organisationer i stort. Enligt mig förtjänar yrkesutövare inom alla 

branscher att få göra sina röster hörda, och det viktiga är att fokusera på det dolda och det 

förgivettagna. Att undersöka ett av dessa relativt dolda fenomen är vad jag avser med denna 

studie. 

 

På individnivå har jag behövt vara medveten om att de individer som har intervjuats är 

medlemmar i en mycket liten, och till viss del sluten, grupp, nämligen gruppen 

yrkesverksamma skådespelare i Stockholmsområdet. Detta innebär att risken för 
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identifiering av enskilda individer är stor. Jag har därför varit särskilt noga med att vidta 

åtgärder som försvårar identifiering, såsom exempelvis byte av ålder på informanterna, 

samt även omskrivningar av skeenden och byten av platser och tidshänvisningar till var 

och när något skedde och så vidare.  

 

Samtliga medverkande har fått ett introduktionsmail där studiens syfte och författaren 

presenteras, informanterna har informerats om sina rättigheter, exempelvis rätten att vägra 

besvara vissa frågor, att när som helst utan konsekvenser kunna avbryta intervjun samt har 

förberetts på intervjusituationen på så vis att de har fått veta vad den kommer att behandla 

och hur den kommer att genomföras. 

 

Samtliga intervjuade har gett sitt samtycke till medverkan via mail samt har fått 

information om, och accepterat, anonymiseringsåtgärderna och hanteringen av data, 

exempelvis att inspelat intervjumaterial förstörs efter transkribering och att all insamlad 

data kommer att förvaras på en säker plats där enbart författaren har tillgång till den. 

Samtliga medverkande har erbjudits att få en kopia av (eller länk till) studien mailade till 

sig och har informerats om att de är välkomna att maila eller ringa mig om de har frågor 

eller synpunkter. Detta i enlighet med principen om informerat samtycke (Öberg i Ahrne & 

Svensson 2015, s. 61, 62). 

 

I rollerna… 

- Intervjupersonerna 

 

De personer som har låtit sig intervjuas för att möjliggöra studien befinner sig alla på olika 

positioner inom det undersökta scenkonstnärliga fältet. De olika positionerna på fältet är 

beroende av utbildning, ålder, anställningsform, kön och klassbakgrund för att nämna några 

faktorer. I syfte att vilseleda läsaren för att inte röja någons identitet har jag lagt in vissa 

felaktiga detaljer i beskrivningarna, exempelvis platser och yrken. Nedan följer en kort 

presentation av intervjupersonerna: 
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Intervjuperson 1, som jag kallar Nils, är en man i 25-30-årsåldern. Han beskriver sin 

arbetssituation som att han är en frilansande och vid intervjutillfället arbetslös skådespelare. 

Det Nils lyfter fram som mest betydelsefullt utbildningsmässigt är fristående teoretiskt 

inriktade teaterkurser vid ett danskt universitet, en privatutbildning i teater och arbetet i en 

frigrupp med vilken han genomförde två egna teaterprojekt.  

 

Intervjuperson 2 är en kvinna som jag har valt att kalla Ingrid. Hon är i 45-50-årsåldern och 

beskriver sin arbetssituation som att hon är frilansande skådespelare och alltid har varit det. 

Den utbildning hon lyfter fram som den centrala för hennes arbete är den statliga svenska 

teaterhögskolan.  

 

Intervjuperson 3, som jag kallar Marjo, är en 30-35-årig kvinna. Sin nuvarande 

arbetssituation beskriver hon som att hon är frilansande skådespelare som just nu är 

projektanställd vid två olika teatrar. Centrala utbildningar för henne är en teaterutbildning 

på en folkhögskola, en fristående kurs i improvisationsmusik på en norsk högskola och den 

statliga svenska teaterhögskolan. 

 

Intervjuperson 4 kallar jag Håkan. Han är en man i 35-40-årsåldern. Sin arbetssituation 

beskriver han som att han är konstnärlig ledare för en friteatergrupp. Han arbetar även som 

regissör och skådespelare utomlands ibland. De mest betydelsefulla utbildningarna för 

honom är den statliga svenska teaterhögskolan och tre olika folkhögskoleutbildningar med 

inriktning teater. Han lyfter även att studier i litteraturvetenskap och dramatik spelar en 

viktig roll i hans arbete. 

 

Intervjuperson 5, som jag kallar Julia, är en kvinna i 20-25-årsåldern. Hon beskriver sin 

arbetssituation med att hon är frilansande skådespelare som vid intervjutillfället jobbar med 

ett egenproducerat teaterprojekt, samt att hon jobbar extra som butiksbiträde för att få ihop 

pengar till brödfödan. Utbildningsmässigt lyfter hon fram gymnasiet, där hon gick en 

teaterlinje, privatundervisning i en specifik skådespelarteknik, fristående teaterkurser samt 

en 1-årig privat teaterutbildning. 
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Sist men inte minst har vi intervjuperson 6, som jag har valt att kalla Jan. Han är en man i 

50-55-årsåldern. Han beskriver sin arbetssituation som att han har tagit en paus från 

skådespeleriet och vid intervjutillfället arbetar som hovmästare för brödfödan. Han söker 

även filmjobb. Den utbildning han lyfter som den mest betydelsefulla för hans 

yrkesutövande är en privat teaterutbildning i Spanien. 
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Resultat och analys 

 

Jag inleder resultat- och analysdelen med att påminna om studiens syfte, som är att 

undersöka de statusmässiga hierarkierna mellan skådespelare utbildade inom statlig svensk 

scenkonstutbildning, och skådespelare utbildade inom privat/ickestatlig/annan 

scenkonstutbildning. I studien undersöks också hur hierarkierna påverkar yrkesutövandet 

och det sociala samspelet kollegorna emellan. Vidare berör studien även skådespelarnas 

yrkesstolthet och identitet i relation till ovanstående. 

 

De specifika frågeställningarna är: 

 

● Vilka är processerna genom vilka vissa utövare ges och får högre status än andra 

inom samma yrkesgrupp baserat på utbildning: hur produceras denna 

statusuppdelning och hur reproduceras den? 

● På vilka sätt erfar yrkesutövarna statushierarkierna; hur påverkas deras 

yrkesutövande av dem? 

● Hur påverkar erfarenheterna av statushierarkierna enskilda skådespelares 

yrkesstolthet och yrkesidentitet?  

 

Del 1: Gillets hemlighet  

- Produktion och reproduktion av status på fältet 

 

I mötena med intervjupersonerna målas en bild av ett fält med en stark autonomi i det att 

det har ett utmejslat system av relationella positioner där institutioner och enskilda aktörer 

samspelar, konkurrerar och kämpar om vilken auktoritet som ska dominera (Bourdieu 

2000, s. 268, 1991, s. 128). De dominerande institutionerna utkristalliseras snabbt som de 

statliga teaterhögskolorna, som finns i fyra av Sveriges större städer, och 

institutionsteatrarna, som exempelvis Dramaten och Stads- och länsteatrarna. Till följd 

kommer att även de som är utbildade vid dessa högskolor och/eller har eller har haft 

anställning på dessa teatrar är de som tenderar att inneha de dominerande positionerna på 

fältet. Det framkommer även att en uppfattning bland de intervjuade är att de dominerande 
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institutionerna är sammanlänkade på så vis att det är mycket svårt att få anställning på en 

statlig institutionsteater om man inte har studerat vid någon av teaterhögskolorna, vilket 

Ingrid belyser: 

 

“Jag skulle nog till och med säga att den [teaterhögskolan, min anm.] är inte viktigast för mig utan 

det är den viktigaste utbildningen ifall man ska vara skådespelare” (Ingrid) 

 

Den statliga teaterhögskolan (informellt kallad scenskolan) är en av de tyngst vägande 

institutionerna inom fältet; den distribuerar symboliskt kapital och konstituerar den sociala 

rangordning som skiljer de teaterhögskoleutbildade skådespelarna från de andra, icke-

teaterhögskoleutbildade skådespelarna (Bourdieu 1995, s. 33, 34, 1991, s. 129). Den är 

också en av de första instanserna där en separation sker som skiljer ut “agnarna från vetet” - 

de som antas till skolan har redan, trots att de inte ännu är utbildade skådespelare, klarat sig 

igenom den första gallringen på vägen mot en mer dominerande position på fältet. För de 

som inte antas är det inte alltid helt tydligt vad som var orsaken, vilket leder till egna 

spekulationer. Julia berättar: 

 

“[När du har sökt och inte kommit in, vad har motiveringen varit då då?] Eh, från dem 

[antagningsgruppen på teaterhögskolan, min anm.]? [ja] Jag har inte fått nån motivering, eh, jag har 

inte kommit så långt att jag har fått det. För de mesta så får man inte det, så. [hur upplever du det 

då? att man inte får veta vad det var..] Alltså jag känner det ju själv för det mesta, vad det var. De 

gånger jag har sökt så har det varit såhär att jag bara, men jag kommer inte in, jag måste göra nåt 

mycket bättre för att göra det, eh.. så jag har ju känt det själv” (Julia) 

 

I frånvaron av ett förklaring från den dominerande institutionen finner vi ett exempel på det 

symboliska våld som denna utövar mot en dominerad agent på fältet, vars förkroppsligade 

kapital (habitus) som ung aspirerande skådespelare som ännu inte har antagits till 

teaterhögskolan, får henne att utgå ifrån att det är hon som ännu inte är värdig att inträda 

(Bourdieu 1995, s. 20). Nils berättar om själva antagningsprocessen: 

 

“Det är ju ganska krävande intagningsprover, där man ska liksom förbereda sig och spela upp en 

scen och sen, eh, komma tillbaka till andra provet och sen tredje provet och sen fjärde provet och det, 

liksom, det är många veckor långt, när man ska vara på skolan och jobba liksom. Och, eh, det kräver 
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ju… att man… verkligen gör så bra man kan. Det kräver en jättestor arbetsinsats [...] och jag hade 

liksom ingen brinnande lust att gå, att gå utbildningen, så jag förberedde mig inte helhjärtat, eller jag 

la inte ned så mycket jobb som jag hade kunnat lägga ned, liksom… Eller så är detta mitt, liksom, eh, 

eh, förklaringen jag intalar mig själv till att jag aldrig kom in [skratt], så kan det vara också (skratt)” 

(Nils) 

 

Nils beskriver en psykiskt, fysiskt och ekonomiskt krävande antagningsprocess som sker i 

flera led och kräver att den aspirerande studenten gör så “bra” ifrån sig som hen kan. Den 

symboliska kraften hos den dominerande institutionen ålägger den sökande att själv räkna 

ut vad han ska göra “bra”, och även att hen efter att ha nekats gissa sig till hur hen nästa 

gång ska göra annorlunda för att antas. Detta resulterar i att Nils lägger orsaken till 

utestängningen hos sig själv och han resonerar, liksom Julia, att han inte gjorde ett så bra 

jobb som han hade kunnat göra (Bourdieu 1995, s.20). Antagningsförfarandet kan uppfattas 

som något avskräckande i det att allt det hårda arbete som läggs ned av den sökande kan få 

till svar en tyst nekan, en symboliskt laddad stämpel, från en av de viktigaste institutionerna 

på fältet (Bourdieu 1995, s. 41). 

 

“Teaterhögskolan som liksom det hemliga slutna rummet som liksom ett fåtal utvalda får komma in i 

och du vet alla rykten [...] som gick när man höll på att söka, att såhär ‘nämen det handlar ju inte om 

att vara bra, det handlar om att vara rätt typ’, ‘de sätter ju ihop en klass’, ‘det märks ju vem som 

passar på skolan’. All sån där skit man fick höra, som åtminstone jag trodde på, så ‘ja, nej, det är nog 

nåt fel på mig egentligen’” (Håkan) 

   

Även Håkan, som slutligen antogs till teaterhögskolan efter flera år som yrkesarbetande i 

branschen, vittnar om frustrationen som väcks i att inte veta vad som krävs, vad som passar, 

och även hur detta väcker spekulationer, tvivel och slutligen, enligt det symboliska våldets 

logik, resignation hos den dominerade agenten: “det är mig det är fel på” (Bourdieu 1995, s. 

20). Förutom teaterhögskolorna finns flertalet andra utbildningsvägar inom scenkonst, 

vilket Marjo belyser:  

 

“Jag gick på [...] folkhögskola, de hade en fysisk teaterlinje. Det var den första teaterlinje jag gick 

liksom [...] då gick jag den folkhögskolelinjen som var ett år, det var första året den hölls, och vi 

hade en väldigt, eh.. inspirerad lärare [...]. Det var mycket liksom kontaktimprovisation och 

rörelseimprovisation [...] Sen hade vi massor med gästlärare i akrobatik, i berättande, maskteater så. 
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Jamen helt enkelt en jävligt bra utbildning. [hur lång var den?] Den var ett år. Höst och vår. [...] Ja, 

sen vill jag bara nämna, jag gick ett år på [...] Universitet. En kurs i improvisationsmusik när jag var, 

eh, då hade jag sång som huvudinstrument. Det var improvisation i olika genrer liksom; folkmusik, 

konstmusik, ja, alla möjliga. Den var asbra, och jag fick med mig väldigt mycket.. [...] Ja, nu 

handlade det om rösten, men jag fick med mig väldigt mycket tankar och ideer till, som jag har hållit 

på med fysisk improvisation och rörelse och så. Jag tyckte det var väldigt, jamen det var väldigt.. 

matnyttigt. Och sen så kom jag.. det var väl nåt år däremellan, och sen så kom jag in på [...] 

teaterhögskolan, som var, som är tre år. Ja, högskoleutbildning liksom” (Marjo) 

 

Marjos svar på frågan om vilken eller vilka utbildningar som har betytt mest för henne i 

hennes yrkesutövande blir uttömmande och hon belyser flertalet utbildningar innan 

teaterhögskolan. På frågan om vilken utbildning hon lyfter fram om någon frågar efter 

hennes utbildning blir svaret betydligt kortare: 

 

“Det är ju Teaterhögskolan, och det där är en lite rolig grej, alltså dels så är det alla vet vad 

teaterhögskolan är, det ger mig status [...]” (Marjo) 

 

Ett sätt att omedelbart få en hög status inom fältet är att kunna berätta att man tillhör de 

med examina från teaterhögskolan. Utbildningen är känd av alla som ett särskiljande tecken 

på att den före detta eleven har tillägnat sig det symboliska kapital som krävs på fältet.  

 

“Jag var på [...] folkhögskolan i två år på sommarkurser och jag var ett år på [...] folkhögskola och ett 

halvår på [...] folkhögskola, eh, så det är klart att jag har mycket grund därifrån, men faktum är att, 

[...]… det var nyttigt för mig, men jag tycker inte att jag har jättemycket..eh, nja.. det är klart att man 

använder allt  man lärt sig i sin utbildning, men jag tycker inte att jag där byggde en grund för det jag 

gör som regissör och skådespelare idag. [...] det var rätt lustigt för att de var liksom, de hade en 

inriktning; de körde [en specifik skådespelarteknik, min anm.] och det, det funkade inte alls för mig, 

jag klickade inte med det, det var därför jag inte gick andra året också. Eh, det är egentligen först nu 

på senare år som jag börjar plocka fram den verktygslåden igen och bara ‘vafan det här går ju att 

använda’, men det var ju å andra sidan viktigt för att man fick ju göra saker hela tiden. Jamen, ha 

lektioner liksom.. jag har med mig jättemycket från [...], även om den gestaltningsmetod som lärdes 

ut kanske inte är den jag jobbar med [...] Sen har jag pluggat litteraturvetenskap också, och dramatik, 

eh.. och det var såhär, jag trodde att det var nåt jag gjorde för att få CSN så att jag skulle kunna hålla 

på med friteater under tiden, eh.. och har ibland undrat varför jag slösade bort de åren, men nu när 
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jag jobbar mer som regissör än skådespelare, då är jag såhär ‘jävlar vilken nytta jag har av det här!’. 

Eh, så det var inte alls bortkastat” (Håkan). 

 

Precis som Marjo lyfter Håkan ett antal olika utbildningar som betydelsefulla för hans 

yrkesroll, men även han väljer att lyfta en av dem framför de andra om hans utbildning 

efterfrågas på fältet... 

 

“Det är klart att jag alltid nämner STdH [teaterhögskolan, min anm.][...] först.. eh, [...] för att det ju 

är en helt annan status” (Håkan) 

 

 I likhet med Marjo bekräftar Håkan att teaterhögskolan ger en status som är en annan än 

någon av de andra utbildningarna kan ge. Marjos och Håkans svar tydliggör att de viktiga 

inte är hur många utbildningstimmar man har i ryggsäcken eller hur givande de var, utan 

det viktiga för att befästa sin status på fältet är var dessa utbildningstimmar är klockade. 

Har man tillbringat dem på teaterhögskolan finns inget behov av att räkna upp de övriga 

utbildningarna, hur givande de än må vara. 

 

“Jag har suttit i, jamen liksom elevrepresentant i, du vet, jury utan rösträtt, så när jag gick på 

folkhögskola och de nya, blivande ettorna kom och sökte. Alltså, det är ju skitsvårt, men det man ser 

är väl kanske nån slags grundläggande- alltså, man kan nog ganska snabbt skilja ‘du har ändå en idé 

om vad skådespeleri är’ från såhär ‘hur mår du?’ (skratt) [skratt] Nämen alltså, det var ju taskigt 

sagt, men man såhär, nämen du vet, det finns liksom inte tillstymmelse till idé om vad det är för 

nånting. Det är liksom, jamen folk kommer in och liksom ‘skulle jag lära mig texten? Jamen kan vi 

inte bara köra?’ Alltså, man ser allt, eh, men liksom, så att sålla bort de 30 procent som är så, det är 

lätt, men att från resterande 70 procent välja vilka 20 procent som ska gå till prov två… fan vet jag. 

Nämen det var mycket såhär… när jag höll på att söka [till teaterhögskolan, min anm.], då var det 

mycket snack om att de sätter ihop en klass, vilka passar.. och jag kan bara säga att jag så innerligt 

hoppas att det inte är sant. Jag är rädd att det kanske ligger nåt i det, det är min spekulation, men jag 

hoppas att det inte är sant, för att om det sitter ett gäng lärare och tror att de på några dagars 

workshop ser vilka folk är, vilka som skulle passa ihop, då är det högre nivå på narcissismen än vad 

vi vågade tro” (Håkan) 

 

 Trots att Håkan själv har suttit som elevrepresentant i en antagningsjury till en 

teaterutbildning på en folkhögskola har han svårt att definiera vad kriterierna för att antas 
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till en teaterutbildning konkret grundar sig i. Misstankarna om en godtycklig process finns 

där, och de hämtar luft ur det upplevt hemlighetsfulla antagningsförfarandet. 

 

Teaterhögskolorna framträder tydligt i intervjumaterialet som kraftfulla statusmarkerande 

institutioner på fältet som skänker betydande symboliskt kapital till de utexaminerade 

eleverna. Men finns det något konkret annorlunda med teaterhögskolornas 

utbildningsinnehåll i jämförelse med till exempel en privatutbildning, som skiljer ut dem? 

Ingrid lyfter fram en viktig skillnad: 

 

“Jag har liksom många kollegor som har jobbat riktigt länge. De är ju självlärda och har lärt sig det 

där och är ändå ganska snabbt där, men, men där är det också (paus) som att de här, alltså scenskolan 

när jag gick var en fyra år, nu är den tre och en halv. De, de åren att man får prova och misslyckas 

och prova och misslyckas på ett tryggt ställe är så viktiga, för att har man inte gått, har man bara gått 

kurser, till exempel, och liksom, det finns ju de som har gått [en privatutbildning, min anm.] eller de 

som har gått på [en privatutbildning min anm.], eller liksom sådär. Eh, då har de fått, en man oftast, 

en mans syn på vad som är teater, men har man gått scenskolan så får man också 90 procent manlig 

blick på sig, men, men man har fått en större spridning och flera lärare om vad som är teater, så man 

har fler ben att stå på. Förstår du hur jag tänker? [Mm, ja] Eh, och, eh.. nu skulle jag komma 

nånstans.. jo, och de som har jobbat sig fram till liksom en utbildning, de har aldrig fått misslyckas i 

fred [Mm], utan de måste alltid prestera- prestera, och alltid lyckas, eftersom man då jobbar i 

föreställningar hela tiden så kommer det komma och titta publik hela tiden.. och då blir det en annan 

stress i kroppen, men har du fått misslyckas i lugn och ro på en skola, då har du en annan säkerhet 

tror jag, för då vet du också sähär att ‘jamen det här funkade inte’, då har man fått testa olika saker, 

men jobbar man hela tiden så får man aldrig prova. [Just det, ja] Hänger du med på vad jag menar? 

[Absolut, mm] Och det är också därför jag tänker att de här [en privatutbildning, min anm.] och [en 

privatutbildning, min anm.] och, det finns en massa olika, är bra förberedande- är bra förberedande- 

nu gjorde jag kaninöron runt, eh, ’bra’. Eh, men de är liksom innan scenskolan, för, eh, ofta så har 

man bara gått det så har man ju en väldigt smal syn, då har man fått en person, en professor eller, 

liksom, en före detta skådespelare som, såhär, vill, vill förmedla sin syn på teater, men har man gått 

på universitetet eller högskolan, då har man fått många.. mångas syn. Det, det tycker jag är skillnad” 

(Ingrid). 

 

Ingrid berättar att den långa utbildningstiden på teaterhögskolorna ger eleverna möjligheter 

att relativt ostört prova sig fram, lyckas och misslyckas i fred utan kravet att prestera inför 

en betalande publik, vilket förstås ger betydande grundkunskaper och en grundsäkerhet som 
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är värdefull när man sedan ska ut på arbetsmarknaden. Hon lyfter även fram att variationen 

på lärare generellt är större på teaterhögskolorna än på de kortare privata utbildningarna, 

vilket ger en mer mångfacetterad bedömning av de konstnärliga och tekniska färdigheter 

man övar sig i under utbildningstiden. 

 

Det blir i intervjuerna tydligt att teaterhögskolorna är den starkaste institutionen för 

skapande av hög status inom fältet. I och med att man har erhållit en examina därifrån blir 

man även mer anställningsbar på institutionsteatrarna vilket genererar ytterligare hög status. 

Teaterhögskolorna och institutionsteatrarna är på detta sätt intimt förknippade med 

varandra i produktionen och reproduktionen av hög status inom fältet.  

 

Del 2: Så tuktas en argbigga  

- Erfarenheter av statushierarkier 

 

“En sak är ju att lära sig teknik, eh, liksom ‘så här kan du göra för att slappna av i rösten’. En annan 

sak är ju att lära sig kutym: ‘så här gör vi i teatersverige - här är de oskrivna reglerna som du- ingen 

kommer berätta om dem, men de finns där’, och det är ju klart att på så sociala arbetsplatser som 

teatrar är, och samtidigt så ängsliga, så att ha dem som kommer in och signalerar att ‘jag kan alla 

oskrivna regler’, är ju en jävla skillnad mot nån som kommer in och bara (med glad naiv röst) ‘hur 

gör ni? Jag är bra’ [skratt] och, ja men du vet. Eh.. så att det tror jag är en viktig skillnad som det 

inte pratas om men som finns där” (Håkan) 

 

Håkan belyser skillnaden mellan att inneha den tekniska kunskapen, som är ett betydande 

specifikt kapital i sig, för att på olika sätt genomföra sitt arbete, och att inneha det 

symboliska och kulturella kapital för den på fältet givna position som personen för 

närvarande befinner sig i. Vem som kan reglerna och alltså har ett passande habitus 

uppenbaras genom hens sätt att agera i en i fältet given situation och befäster att hen 

befinner sig på rätt plats. Detta skiljer, till personens fördel, ut hen från den som inte har 

tillägnat sig en positionsenlig kutym, eller habitus (Bourdieu 2000, s. 238, 248-250). Enligt 

Håkan är både de tekniska färdigheterna och rätt kutym för att arbeta inom fältet något man 

framför allt tillägnar sig på teaterhögskolorna.  
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“Jag upplever ett bildningskomplex hos dem, eller att det fortfarande sitter i att, för de har oftast sökt 

flera flera gånger och inte kommit in och så sitter det nåt slags bildnings- så är man fortfarande arg 

för att man inte kom in den gången, och det är så mycket slump också, att man kommer in, det är att 

man har en bra dag eller att man är bra på att tävla för det är ju många som kommer in, som sen, 

liksom… det visar sig att de är mest bra på att tävla och kanske inte världens bästa skådespelare, så 

det är ju liksom väldigt slumpartat det också. Men det är ju fortfarande, enligt mig, liksom, 

utbildningen.. för att bli skådespelare” (Ingrid) 

 

Ingrid beskriver hur hon upplever att andra skådespelares frustration kan riktas mot henne, i 

egenskap utexaminerad elev och således en slags representant för teaterhögskolan. Hon 

talar om en antagningsprocess som till stor del är slumpartad och att det kan vara vissa 

personliga egenskaper såsom tävlingsinstinkt som spelar roll i huruvida man antas eller ej. 

Slumpen kan således avgöra vem som tillerkänns det symboliska kapital som utbildningen 

genererar och sålunda ges en dominerande position på fältet, och vem som åläggs att 

domineras. Möjligen kan det upplevt slumpartade kriterierna för att antas vara en 

bidragande orsak till den frustration som upplevs hos vissa icke antagna, eftersom det i den 

upplevelsen kan gro en misstanke om att rollerna kunde ha varit omvända om bara slumpen 

hade fallit annorlunda. Detta kan möjligen tänkas bidra till att de som inte har fått tillgång 

till någon av teaterhögskolornas utbildningar finner sig skeptiska till de antagnas starka 

positioner på fältet. Det hör även till fältets logik att de dominerandes positioner ständigt 

ska ifrågasättas av de dominerade; detta är en viktig del av kampen på fältet och bidrar till 

dess dynamo, utveckling och överlevnad (Bourdieu 1995, s. 45-46). Julia och Nils vittnar 

om hur de upplever att möjligheten att söka vissa jobb tydligt och konkret begränsas av att 

man saknar “papperet”, som Nils uttrycker det, på att man har utbildats på någon av 

teaterhögskolorna: 

 

“Jag skulle ju vilja ha.. gå scenskolan såklart, och jag vet inte, jag tror att utbildningen är skitbra, 

men ibland så känner jag att det är mer för att faktiskt få kalla sig för skådespelare och få jobba och 

få större chans att göra det liksom. Det känns som det är mest det. [Vad är det som gör att det 

känns så då?] Det har ju blivit lite så i branschen; det går ju knappt, eller det går, men det är ju typ 

aldrig nån som spelar på en institutionsteater som, sådär, som inte har gått, eh.. scenskolan.. och sen, 

eh nu.. varje gång man söker nånting så vill de, ibland är det ett krav, eller väldigt ofta är det ett krav: 

du ska ha gått scenskolan eller ha fem års dokumenterad erfarenhet av, eh, professionell teater.. typ. 
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Det är ett såhär ganska starkt krav som finns på mycket… så det är ganska svårt att ta sig in om man 

inte har gått scenskolan, i alla fall så som jag har upplevt det och ser det” (Julia).  

 

“Jag skulle nog vilja ha gått scenskolan för att det hade underlättat. Tror jag, att ha det papperet 

hade, eh, då hade jag fått tillgång till vissa auditions som jag inte blir insläppt på idag för att jag 

saknar liksom, saknar det papperet, och så. Framför allt på institutionsteatrar. Den typen av jobb, 

alltså där, Stockholms stadsteater eller Malmö eller vilken stadsteater eller regionsteater som helst, 

Dramaten… så är det svårt att få tillgång till de, och komma in i de rummen, utan det papperet 

liksom. [Hur kommer det sig då? Har de nån speciell plattform eller, är det mer att man lär 

känna rätt folk?] Nej, jag tror att de, de utlyser en.. utlyser, heter det det? Ja, de säger ‘nu har vi 

audition’ och så skickar man in CV och så kallar de inte mig för att jag inte har den examen alltså” 

(Nils). 

 

Saknar man examina från teaterhögskolan riskerar man att bortsorteras tidigt i 

rekryteringsprocessen och gå miste om chansen att få visa upp sina faktiska färdigheter på 

en audition. Problematiken som Julia beskriver med att det antingen krävs en 

teaterhögskoleexamina eller fem års yrkeserfarenhet blir även till en omöjlig ekvation, 

åtminstone i teorin, eftersom man med arbetsmarknadssituationen på fältet ju inte kan 

tillskansa sig fem års yrkeserfarenhet utan en examina. I verkligheten finns det förstås fler 

vägar att gå gällande möjligheter att skaffa sig yrkeserfarenhet, även om det tycks vara 

omständigare utan en examina. 

 

“Jag har upplevt det som en enorm statusskillnad om man då, i olika aspekter dessutom, men att ha 

en utbildning, att ha papper på att man gått en utbildning på Teaterhögskolan varit oerhört värdefullt, 

i förhållande till ‘jag har gått en obskyr utbildning [...] som ingen känner till’. Eh, då spelar det ju 

ingen roll huruvida min utbildning är bra eller ej, den är, ingen känner till den, alltså är den inte 

direkt nån referens som jag kan förstå mig på. Eh, så, och ett tag så vet jag att Stadsteatern anställde 

ju inga som inte hade gått Scenskolan. Hur det är idag, det vet jag inte, och jag har inte försökt ta 

mig in på Stadsteatern på väldigt länge heller” (Jan). 

 

Det specifika och symboliska kapital som teaterhögskolan genererar är så starkt att dess 

blotta namn, i egenskap av särskiljande tecken, ger dem som kan uppvisa examensbeviset 

därifrån en “exklusiv legitimitet”, en självklarhet på fältet (Bourdieu 2000 s. 238-239). 

Detta betyder inte nödvändigtvis att de intervjupersonerna som inte har studerat där tänker 
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på den som den tekniskt sett bästa utbildningen. Det viktiga, åtminstone i 

jobbsökarsituationer, tycks i vissa fall vara “kvittot” - denna examina - som kan visas upp 

och fungerar som en nyckel till att få vara med i spelet. Det är den utbildningen som alla 

aktörer på fältet känner till som det tydliga tecknet på att man innehar relevant kapital, till 

skillnad från om man har utbildats någon annanstans - då är man ett osäkert kort oavsett 

den okända utbildningens faktiska kvalitet, eftersom den saknar legitimitet som särskiljande 

tecken inom fältet. Jan berättar vidare om då han praktiserade på en stor institutionsteater. 

Hans upplevelse av hur han behandlades kan ses som ett exempel på hur 

statushierarkierna  kan manifesteras i praktiken:  

 

“[Så du märkte av din plats i hierarkin av hur folk behandlade dig då?] Ja, så kan man säga, och 

hur, hur intresserade man var av mina åsikter, eh, även om man sa att man var intresserad av mina 

åsikter så, så händer det ju ingenting liksom. “Vår praktikant tyckte det här”; man nästan hör i den 

meningen att “jaja, okej, det kan han väl tycka om han vill, men jag som är regissör jag vet ju att det 

är så här och så här och så här, så att jag kan skita i det där”. Ja. Dessutom, i det här fallet, så fanns 

det ett rum där administrationen höll till; där satt regissören, där satt producenten, där satt, eh, 

dramaturgen, eh, pressansvarig och.. producent. Jag å min sida, jag satt strax utanför det rummet, så 

jag hade liksom inte kontakt med det här rummet, vad som hände där, utan ibland så stack nån ut 

huvet: ‘ja, du Jan, kan du göra det här också?’, ‘javisst, det kan jag absolut göra’, och så gjorde jag 

det va [...] Det sägs inte öppet, det bara visas, och det, jag tror inte heller att det är väldigt få fall av 

att nån faktiskt ser det, att så här är det, eh, och det skulle man kunna göra nånting åt, men det skiter 

jag i, eller det blir för jobbigt, eller sådär, utan att man, antingen att man väljer på nåt omedvetet plan 

att, eh, att inte se det, att göra det bättre än det faktiskt är eller mindre farligt än det faktiskt är och 

sådär.. Eller, man kanske väljer att tycka att det inte är så farligt helt enkelt. Det här är.. jag menar, 

vad är det mot Digerdöden?” (Jan) 

 

Jan beskriver hur hans låga position på statusstegen i detta fall inte uttalades öppet, utan 

demonstrerades genom olika praktiker såsom osynliggörande, förminskande och även 

rumslig utestängning. Han vittnar om ett lågmält och subtilt men effektivt manifesterande 

av de sociala avstånden mellan agenterna på fältet. Julia ger ytterligare exempel på hur de 

sociala avstånden kan manifestera sig: 

 

“I våras så gick jag [...] en kurs då på scenskolan, eh, en såhär kortare kurs och, med folk som har 

gått liksom, eh, det treåriga programmet där, och folk som har jobbat i tjugo år i branschen - och då 
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kändes det bara såhär ‘vem är jag?’. Jag vågade knappt prata där, eh.. och det var jättekonstigt. Och 

jag vågade liksom inte riktigt ta nån plats. Eh, vi gjorde lite övningar inför grupp och jag bara ‘shit, 

vem är jag? Vem tror jag att jag är som bara vågar göra den här övningen?’” (Julia) 

 

Julias känsla av att befinna sig på fel plats resulterade i att hon inte upplevde sig som 

tillräckligt bra eller värdig att ens gå en kurs tillsammans med utexaminerade 

teaterhögskoleelever. Detta är en demonstration av hur hennes habitus i fältet manifesterar 

sig. I detta fall var upplevelsen så stark att hon upplevde att hon knappt hade rätt att vara 

där hon var. Detta ledde till en självreglering i beteendet i form av att hon starkt ifrågasatte 

sig själv och inte vågade ta någon plats i sammanhanget. Julia fortsätter att berätta om en 

arbetssituation: 

 

“Just nu, i min föreställning som jag har gjort nu [...] som jag- det är en tvåmansföreställning, och 

den har jag gjort tillsammans med… en manlig kollega, som jag, vi har skrivit den tillsammans och 

jobbat med den i typ ett år. Mm, där känner jag oftast att det är en statusskillnad mellan oss, så det är 

väl det som är tydligast just nu… eh, när vi jobbar. Och han.. jag vet inte om han känner så, att det är 

det, men han är tio år äldre än mig, har jobbat längre, har gått utbildning i såhär, TV och regi.. och 

musikal. Och, eh (paus) det blir som om jag, jag sänker mig lite, när vi jobbar. Och.. [hur menar du 

då; sänker dig?] Mm, att jag, på nåt sätt, kliver undan för hans idéer, eh, att han får bestämma, för 

att det är lite som att han.. vet bäst, såhär…” (Julia) 

 

I situationen Julia beskriver arbetar hon tillsammans med en kollega som har flera 

statusmarkörer som överstiger hennes egna: han är man, tio år äldre och har längre 

arbetserfarenhet och utbildning. Han har alltså en betydligt större ansamling av kulturellt 

och socialt kapital inom fältet. När de arbetar tillsammans reglerar Julia sitt beteende 

baserat på sin position, sitt habitus, som i det sammanhanget blir den dominerade: hon låter 

honom bestämma och gör antagandet att hans idéer är bättre. Detta sker i enlighet med det 

symboliska våldets logik, där de dominerandes tycke och smak även erkänns som “det 

rätta” av de dominerade. Detta är en nödvändighet för att de ska kunna upprätthålla sin 

status och är helt i enlighet med fältets logik där alla agenter behöver vara överens om vad 

som är önskvärt, rätt och riktigt. Samtidigt är det en lika naturlig del av fältets logik att 

Julia också faktiskt ifrågasätter maktförhållandet genom att uppleva att hon “sänker sig”. 

Hon representerar nykomlingarna på fältet, som ofta representeras av de yngre agenterna. 
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Det är ofta dessa “avantgardister” som också ifrågasätter de dominerandes positioner 

(Bourdieu 1995, s. 20, 1984, ss. 127-130). Ingrid belyser med ett exempel en inte alls lika 

subtil situation där en dominerande agent tillåts sätta ribban för vad som förväntas 

accepteras av de med lägre status: 

 

“Spelar du med ett manligt ‘geni’ som bara står och skriker på dig [skratt] och liksom, jag försöker 

göra mitt jobb, så… Jag jobbade med en farbror, till exempel, som när jag sa repliken på ett sätt som 

han tyckte var dåligt, så svarade inte han mig förrän jag sa repliken på det sätt som han ville att jag 

skulle säga den.. Då ifrågasätter jag ju hans kompetens som, som skådespelare, som människa, 

liksom. [...] Just den skådespelaren satte ju skräck i väldigt många, för han gjorde- han gör det, han 

jobbar fortfarande, han gör det systematiskt. Så säger du din replik fel eller står på fel ställe.. så tittar 

han på dig tills du flyttar dig och ställer dig på rätt ställe.. Då, eh, och då kan man försöka ifrågasätta 

det och säga ‘varför gör du så? Kan du vara snäll och arbeta?’, och då kan man antingen få sig en 

utskällning [skratt], eller så.. säger man ingenting. [...] Jag är ju inte kvar [på den arbetsplatsen, min 

anm.], han är kvar, och det ska jag också säga är.. alla de här vittnesmålen vi har fått in, eller 

anmälningarna som folk har gjort, till chefer om oegentligheter; går du till chefen och anmäler 

sexuella trakasserier eller mobbing, så i nittionio procent av fallen så har jag kunnat skriva under 

redogörelsen för anmälningen: han kvar, hon är inte kvar. Så att, som tjej så riskerar du på riktigt att 

åka ut och det är inte bara.. det är inte bara fiktion, utan det är på riktigt. Så att jag ifrågasätter folks 

kompetens i tystnad, skulle jag säga, eller så skulle jag säga att de flesta gör.” (Ingrid) 

 

Ingrid ger en ganska obehaglig redogörelse för hur en skådespelare i en dominerande 

position, ett så kallat geni, tillåts bete sig på en arbetsplats, utan att det medför negativa 

konsekvenser för honom. Ingrid beskriver hur beteendet är satt i system och även tolereras 

av arbetsgivaren. I de fall då en skådespelare som innehar en lägre social status vågar sätta 

sig emot får det negativa konsekvenser för hen istället, vilket innebär att man istället väljer 

att foga sig och stå ut med behandlingen. Här märker vi ett mer extremt exempel på det 

symboliska våldets logik, där den dominerande är den som tillåts ta plats och som tillskrivs 

rätten att bete sig på ett visst sätt. Även om de dominerade vill göra motstånd är de 

medvetna om att de i sådana fall antagligen kommer att mötas av sanktioner, eftersom det 

är de dominerande som dikterar agendan för vad som anses önskvärt och korrekt inom 

fältet (Bourdieu 1984, ss. 127-130). 
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I detta avsnitt blir vi varse att erfarenheterna av statushierarkierna i största mån sker genom 

agenternas egna beteenderegleringar och tysta överenskommelser. Vid överträdelse sker 

sanktioner, antingen sociala eller självreglerande i form av att man ifrågasätter sig själv 

och/eller att motståndshandlingen stannar vid tanken. Det är slående hur väl utmejslade 

allas habitus är, vilket manifesteras i att alla intervjuade (på ett mer eller mindre 

undermedvetet plan) tycks vara medvetna om sin egen plats och vad som förväntas av dem 

i olika situationer.  

 

Del 3: Den starkare 

- Om yrkesstolthet och identitet 

 

Vi har tidigare i materialet anat en komplexitet i form av att teaterhögskolorna har en 

väldigt dominerande position på fältet och genererar sådant kraftfullt kapital till dem som 

har genomgått en utbildning där, samtidigt som deras auktoritet också ifrågasätts av de som 

inte har fått tillgång till utbildningarna, till stor del på grund av de till synes något oklara 

kriterierna för att antas till utbildningen, vilket i de icke antagnas ögon kan tänkas 

misskreditera deras höga status. De utomstående som jag har intervjuat tror exempelvis inte 

att teaterhögskoleutbildningarna i sig nödvändigtvis är bättre än andra, utan att det mer är 

en fråga om att man har ett “kvitto” på sitt förvärvade branschkapital bara genom att ha 

studerat där, medan man som tidigare student vid en “okänd” skola ständigt behöver bevisa 

sin kompetens. Detta leder till ett ständigt ifrågasättande och ett ständigt behov av att 

försvara teaterhögskolornas positioner, och rätten att faktiskt identifiera sig som 

skådespelare, vilket leder till en spännande inomfältslig dynamik (Bourdieu 1984, s. 129). 

 

“[...] Alltså utifrån att ha, jamen druckit öl med kollegor och bara pratat liksom, så får jag känslan av 

att, att det finns liksom, de som har gått en scenskola, värnar liksom om det. Så.. eller det finns en 

sån kultur tror jag… att liksom, ‘det är vi som har gått som är de riktiga’ [som är de riktiga?] de 

‘riktiga skådespelarna’, ja...ja, eh” (Nils) 

 

Nils iakttagelse kan vara en indikation på att det faktum att det inte går att konkret “mäta” 

varför man har antagits till en av teaterhögskolorna skapar behovet av att inom fältet 

försvara och ständigt upphöja “sin” skolas validitet. Syftet är i sådana fall att försvara sitt 
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förvärvade kapital och sin position på fältet (Bourdieu 1984, ibid). Ett ställningstagande 

i  motstånd mot de dominerande institutionernas hegemoni kan göras genom att aktivt 

ifrågasätta deras innehåll och upplägg, vilket Jan ger uttryck för: 

 

“När jag på 80-talet funderade på att överhuvudtaget vara skådespelare... så hade jag vissa kontakter 

med Scenskolan och diverse andra utbildningar, och jag kunde liksom inte begripa hur jag skulle bli 

en bättre skådespelare av att göra det de gjorde där, det fanns ingen logik för mig i det [...] jag gjorde 

den här jämförelsen att för mig är det att gå på en scenskola, det är som att man försöker lära sig från 

första dagen att göra muralmålningar. (Paus) Medans man på en, eh, konstskola, första dagen får lära 

sig en massa grundövningar och kroki och frihandsteckning och sånt där, som liksom gör att man får 

en massa grunder som man bygger på och sen får man göra den här muralmålningen. För man är inte 

kapabel att göra en muralmålning där, utan man , först där och sen får man mera.. men så slängs man 

in i den situationen att man ‘nu ska du göra en muralmålning. Här har du en pensel, sätt igång!’ och 

det var liksom, det bara tog stopp. [Menar du då att du upplevde det här när du gjorde 

inträdesprov?] Jag gjorde aldrig några inträdesprov, jag bara tittade på utbildningen som sådan, på 

mina studiebesök och då folk pratade om den här utbildningen att ‘så här gör vi’. Mm. Så att jag har 

funderat på att gå scenskolan, men baserat på de här, antagligen högst orättvisa, observationerna, så 

valde jag att inte göra det” (Jan). 

 

Genom att aktivt välja att inte söka någon av teaterhögskolorna gjorde Jan ett val (medvetet 

eller inte) att ställa sig i en slags motståndsposition mot de dominerandes positioner. Detta 

visar, i likhet med Julias berättelse, prov på “avantgardisternas” motstånd mot de 

dominerandes hegemoni; en viktig del i det konstnärliga fältets dynamik, och ger även 

uttryck för en yrkesstolthet i själva motståndet (Bourdieu 1984, s.130). 

 

Inom det konstnärliga fältets så kallade omvända ekonomi är en gängse uppfattning att 

konst för konstens egen skull är vad som egentligen bör eftersträvas. Den “rena” konsten 

ska vara fri från ekonomiska intressen och “publikfrieri” (Bourdieu 2000, s. 216). Detta 

belyses av Håkan: 

  

“Jag läste en jättespännande fördjupningskurs i regi [...] och den läraren var väldigt, han pratade 

väldigt mycket om såhär ‘en konstnärlig högskola är ju en omöjlig konstruktion’, därför att 

kontraktet är, det outtalade kontraktet är ‘jag går tre år på er skola och sen är jag anställningsbar på 
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institutionerna’, det vill säga ‘jag kan göra det alla andra har gjort förut’. Vad är det för konstnärligt i 

det?” (Håkan)  

 

Agenterna på fältet tycks se på institutionaliserad scenkonst som till viss del kommersiell, 

även om det även där finns en skala, Stadsteatrarna anses till exempel mindre kommersiella 

och alltså finare (eller konstnärligt renare) än exempelvis privatteatrarna. Men det finns, 

samtidigt som det ger en hög status på fältet att ha studerat vid en av teaterhögskolorna och 

vara anställningsbar på institutionerna, även en inomfältslig idealisering av den bohemiska 

“fria” konstnären, som kanske driver sina egna teaterprojekt med begränsade ekonomiska 

medel. (Bourdieu 2000, s. 215, 1995, ss. 163-164, 1984. ss. 216-217). Håkan berättar 

vidare: 

 

“Jag säger ‘jag jobbar med Clowner Utan Gränser’[Organisation som arbetar ideellt med att spela 

clownföreställningar för socialt utsatta barn på olika platser i världen, min anm.], och gud vad jag får 

höra - som ju har fått så mycket uppmärksamhet också på sistone - gud vad många som, på ett 

väldigt fint sätt, alltså vad många.. skådespelare som är såhär fast anställda på institutioner som har 

kommit fram och bara ‘fan vad fina grejer du gör’. Men de skulle ju aldrig byta. Alltså de skulle 

aldrig åka till Kina och jobba ideellt.” (Håkan) 

 

Det Håkan gör när han arbetar ideellt höjs av kollegor som fint och ädelt, vilket gynnar 

hans position på fältet eftersom inomfältsligt erkännande är en viktig del av fältets 

statuslogik (Bourdieu 2000, s. 255). Samtidigt betvivlar Håkan att någon 

institutionsskådespelare skulle vilja byta plats med honom. Den ekonomiska verkligheten 

och de dominerandes intresse i att bevara “status quo” gör att de med fast anställning (en 

stark statusmarkör inom ett fält där sådana är mycket ovanliga och synnerligen åtråvärda) 

trots allt troligen hellre stannar där de är (Bourdieu 1984, s. 216).  

 

Alla intervjupersoner kallar sig skådespelare. Dock visar sig en tydlig diskrepans och 

komplexitet i uppfattningarna kring yrkestiteln när jag ställer frågan om när man kan kalla 

sig (professionell) skådespelare. Ingrid berättar: 

 

“Jag tycker ofta att [...] folk lättvindigt kallar sig skådespelare.. ibland. När man, om man har gjort 

en film så tycker jag inte man är skådespelare. [Inte om man fick betalt heller?] Nej. Man borde ha 
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fått betalt. Det handlar om att man har gjort en.. Eh, det handlar om att skådespelare är ett yrke med 

yrkesstolthet, och inte nånting som, som.. för det handlar också om lönerna och det handlar också om 

arbetssituationen, för väldigt ofta så säger man ‘det är ett lustyrke’, så får man inte jättemycket betalt 

för ‘vem som helst kan göra ditt jobb’. Men det är inte så. Och väldigt många säger, och, och det 

handlar om chefers attityder, så då tycker jag att man ska vara försiktig med att säga att man är 

skådespelare. Man kan säga att ‘jag jobbar som skådespelare’, ‘jag vill bli skådespelare’, men att 

säga att man faktiskt är skådespelare efter att man har gjort en film, eller...eh.. att man söker jobb 

som skådespelare, det tycker inte jag är rätt.” (Ingrid) 

 

Ingrid är tydlig med att hon anser att det är ett yrke som kräver en viss kompetens och 

utbildning. Hon menar att om “vem som helst” kan kalla sig det så riskerar yrkestiteln och 

även arbetsrätten att undermineras. Julias svar belyser en annan aspekt av yrkesidentiteten: 

 

“Jag skulle ju säga att jag är det [professionell skådespelare, min anm.], men på inte alls samma nivå 

som vissa andra. Det finns ju, ja, jag kan tänka mig, jag ser ur deras perspektiv, jag har ett exempel 

från idag faktiskt, som känns lite jobbigt, för att, du vet den här tystnadtagning-grejen? [ja, mm] Och 

jag kände såhär ‘varför är inte jag med där?’ Och så bara först är det såhär ‘räknas jag som 

skådespelare i den kategorin?’. Sen kollade jag på SVT och bara ‘shit, alla mina kompisar är typ 

med’, och jag bara ‘varför är inte jag med?’, eh, bara ‘jamen jag borde vara med på det här’, eh, och 

sen så skrev jag till  min gamla lärare som jag hade på [utbildningen] och bara ‘hej, hur går man med 

i det här?’ Och då svarade hon ‘det finns en hashtag för unga studenter också’, typ. Så då var det 

såhär, hon bara; ‘nej’. Hon tycker inte att jag ska vara med i det här, för enligt henne så är inte jag 

skådespelare på samma nivå som hon är. Eh.. och det känns lite såhär (inandning) (frågande tonfall) 

‘okej’ (skratt). Eh, och jag fattar precis hur hon känner, eller hur andra, eh,  riktiga skådespelare, som 

har jobbat länge eller jobbar på Dramaten, att de inte kan liksom, på nåt sätt, säga att vi är på samma 

nivå och det vill jag absolut inte påstå heller, men jag tycker att det är jobbigt att inte få kalla mig för 

skådespelare, eller.. jag vill inte heller kalla mig för amatörskådespelare eftersom att det på nåt sätt 

tar bort hela grejen av att jag vill försörja mig på det och att det är det som är målet.” (Julia) 

 

I Julias beskrivning anar man att yrkestiteln för henne är mer än bara en yrkestitel; att vara 

skådespelare är en del av hennes identitet, och hon upplever det faktum att mer etablerade 

skådespelare kanske inte accepterar att det är så hon benämner sig som jobbigt. I hennes 

utsago förstår man att det är intentionen att arbeta professionellt som är det viktiga - att 

kalla sig amatörskådespelare stämmer inte överens med hennes identitet eftersom hennes 

målbild är att kunna försörja sig på det. Eftersom yrkestiteln är så starkt förankrad i Julias 
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identitet samtidigt som hon saknar inomfältslig legitimitet i och med att hon saknar en 

teaterhögskoleexamen och inte har yrkesarbetat i tillräcklig omfattning skapas en dissonans 

i hennes habitus - det hon upplever som sant (att hon är skådespelare) står i kontrast till den 

inom fältet dominerande uppfattningen, eftersom hon enligt den ännu inte uppfyller kraven 

för att få titulera sig så. 

 

Respekten för yrkestiteln visar sig även hos Nils, som trots att han har arbetat inom fältet 

sedan 2010, tvekar på om han faktiskt får eller bör kalla sig skådespelare: 

 

“Jag svarar lite genererad att jag är skådespelare [Okej, lite generad?]. Ja, det tar faktiskt emot lite 

[Varför då? skratt]. Jag vet inte, eh, det är väl nån form av impostorsyndrom tror jag [Vad är 

det?]. Det är ett syndrom där man… man är, man har fått förtroende att göra en grej, man är på ett 

nytt jobb till exempel. Man har blivit anställd liksom, man har utbildning och man är liksom 

kompetent, men man har en känsla av att nån kommer att säga ‘men vänta lite, du kan ju inte det här, 

vad gör du här?’ Alltså att nån kommer och avslöjar att man egentligen inte hör hemma på den här.. 

platsen liksom. [Hur kommer det sig då, tror du?] Delvis säkert för att jag inte har den här 

teaterhögskoleexamen. Om jag hade haft det hade jag säkert kunnat vara mer trygg med det. (Paus) 

Men jag har liksom en… jag fick mitt första betaljobb 2010… och sen dess har jag jobbat, inte bara 

som skådespelare men försörjt mig liksom delvis som skådespelare, i så pass hög utsträckning att jag 

känner mig ‘nämen (paus) vem ska säga till mig att jag inte får kalla mig skådespelare?’ ungefär. Eh, 

och så började jag göra det, men det tar emot lite, det gör det…” (Nils) 

 

Eftersom han saknar en examen från teaterhögskolan känner Nils sig som en “impostor”; en 

bedragare, och är ständigt beredd på att bli ifrågasatt. Han känner ett behov av att stärka sin 

egen position genom att påminna sig själv om att han faktiskt har yrkesarbetat som 

skådespelare i ett visst antal år. Om han hade haft “kvittot” från teaterhögskolan hade han 

känt sig tryggare i sin position. 

 

Om och när  man är professionell tycks inte heller vara självklart. Marjo resonerar kring 

professionalitet: 

 

“[...] Sen finns det ju en gråzon där, för.. hur.. man kan få betalt för ett reklamgig… men hur ofta 

måste man få betalt för att? (slår ihop händerna) Men jag tänker att när man betalar sin hyra med… 

sånt som man får.. från skådespelarjobb.. eller största delen av sin hyra så.. är man professionell. Det 
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är liksom min enklaste definition, för sen så kan man ju såhär diskutera vad, vem är professionell 

och.. men det är också för mig en enkel definition för att.. eh (paus) alltså jag förväntar mig vissa 

saker av en kollega, och vissa kunskaper, och sen har vi alla jätteolika förkunskaper och så.. och 

vissa har jobbat i sextio år men har ingen aning om det, men man har, alltså om man jobbar som 

skådespelare och får betalt för det, då har man förmodligen hållit på med teater eller film tillräckligt 

länge.. oavsett hur, så att man kan liksom (slår ihop händerna), ja, leverera, ja, ett ord, men det är 

inte bara det utan också så hur man förhåller sig till jobbet och, ja.. jag spänner av lite när jag.. eh 

(paus) Sen är det ett annat, ett professionellt förhållningssätt.. och det kan du ju hitta hos, alltså.. det 

kan du ibland inte hitta hos folk som jobbar som skådespelare (skratt) och ibland hitta hos nån som 

är liksom på ett set för första gången. Så det är lite annat. [Vad innebär det att ha ett professionellt 

förhållningssätt för dig då?] (Tänker) Ja, att (paus) att liksom dyka upp lagom förberedd, att inse 

sin funktion i sammanhanget.” (Marjo) 

 

Marjo menar att förhållningssättet är det viktigaste när det gäller att definiera en 

skådespelares professionalitet. Hon nämner även att detta kan kräva lång erfarenhet, men 

att lång arbetserfarenhet absolut inte är en garanti för ett professionellt förhållningssätt. Här 

är det tydligt att det är “rätt” habitus som är det viktiga; ett professionellt förhållningssätt är 

att veta vad som förväntas av en i en given situation: att veta sin plats, eller position 

(Bourdieu 1994, ss. 18-19). Jans svar belyser ytterligare mångtydigheten och 

godtyckligheten i vad som anses vara professionellt: 

 

“(Tänker) Eh.. det [‘professionell’, min anm.] är ju också ett ord som är infekterat i allra högsta grad. 

[Hur då?] Jo för att om nån… om nån misstycker med vad du gör, i vilket sammanhang som helst, 

så kan man höra ‘det där, det är inte professionellt. Så där gör man inte om man är professionell’. Så 

det har, det är ett begrepp som på nåt sätt blivit urvattnat skulle jag vilja säga. Eh, för det enkla 

svaret, det absolut enklaste svaret - det stämmer ju inte, och det är att ‘okej, du tjänar pengar på att 

vara skådespelare. Fine. Du är professionell.’ Men det finns alldeles för många skådespelare som har 

en alldeles för hög nivå, som inte tjänar pengar på att vara skådespelare som, som, som gör att 

huruvida du tjänar pengar på det eller ej blir ointressant i sammanhanget. [Vad är det då som gör en 

professionell.. om inte att man tjänar pengar, enligt dig?] (Paus) Ja det skulle väl vara (paus) det 

är också svårt att säga, men.. det enkla svaret där är har man en tillräckligt hög kvalitet som 

skådespelare, och då måste man ge sig in på vad innebär det då? Vad ligger utanför en smakfråga? 

Och så vidare.. [Ja] Det.. det blir komplicerat.” (Jan) 
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I likhet med flera andra av intervjupersonerna sätter Jan inte nödvändigtvis likhetstecken 

mellan ekonomisk avkastning och professionalitet. Jan lyfter fram att det på individnivå 

kan framföras som kritik mot en kollega som man inte tycker gör ett bra jobb, att hen då 

inte beter sig professionellt i den andras ögon. Det är den subjektivt upplevda kvaliteten på 

den andras arbete som avgör hens professionalitet i kollegors ögon, och som Jan frågar sig - 

“vad ligger utanför en smakfråga?” Smaken är en av de skillnadsskapande praktiker som 

avgör aktörens disposition inom fältet, om du är “rätt person på rätt plats”, om ditt habitus 

är till för- eller nackdel i en given situation (Bourdieu 1993, s. 247). Det blir sålunda upp 

till plats och personer runt omkring att avgöra om du i en given situation beter dig 

professionellt eller inte - det som exempelvis passar eller anses professionellt i ett ideellt 

friteaterprojekt passar inte/anses inte professionellt på en institutionsteater och så vidare. 

 

I nästan samtliga intervjusvar anar man en stark laddning i själva yrkestiteln och olika 

uppfattningar om vem som har rätt att benämna sig som en yrkesarbetande eller 

professionell skådespelare. Det visar på en stark yrkesstolthet och en snäv mall för när man 

“får” definiera sig som yrkesarbetande och stå oifrågasatt, samtidigt som det även finns 

mycket utrymme för ifrågasättande av denna mall, eftersom många skådespelare i 

branschen saknar teaterhögskoleutbildning. En tydlig yrkesstolthet och en stark integrering 

av yrkesrollen i den egna identiteten framkommer, samt en av detta fälts många dynamiska 

kamper (Bourdieu 1984, s. 217).  
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Epilog  
- Slutdiskussion 

 

Arbetet med denna uppsats har lett till en fördjupad förståelse för fältet, men även till 

insikten om dess komplexitet och att det finns många aspekter där jag har skrapat på ytan 

och som skulle kunna undersökas vidare var för sig.  

 

Syftet var att undersöka de statusmässiga hierarkierna mellan skådespelare utbildade inom 

statlig svensk scenkonstutbildning (de s.k. teaterhögskolorna eller scenskolorna, av vilka 

det finns totalt fyra stycken), och skådespelare utbildade inom privat/ickestatlig/annan 

scenkonstutbildning. Jag ville även undersöka hur hierarkierna påverkar yrkesutövandet 

och dynamiken skådespelarna emellan. I studien har jag även berört skådespelarnas 

yrkesstolthet och identitet i relation till ovanstående.  

 

I den största av de tidigare studierna som jag fann - projektet “Konsten att lyckas som 

konstnär. Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär 1945-2007” - studerades de frågor 

som jag själv intresserade mig för i denna uppsats, men med fokus på det bildkonstnärliga 

fälet i Sverige. Detta är enligt forskarna nära besläktat med scenkonstens fält, och jag kunde 

finna belägg för i stort sett allt som den studien visade under mitt eget arbete, framför allt 

skolornas starka anseende och koppling till fältet i stort och vikten av inomfältsligt 

erkännande samt den omvända ekonomins prägel på fältet (Gustavsson, M. et al 2012). 

 

För att besvara den första forskningsfrågan “hur produceras och reproduceras status inom 

fältet?” måste vi se till den enskilt största (och första) vattendelaren i fråga om initiering på 

fältet: de statliga teaterhögskolorna. Om man har antagits har man automatiskt erhållit en 

disposition på fältet som aldrig kan fyllas med något annat, oavsett om man har arbetat i 

tjugo år eller gått en lång utbildning utomlands - teaterhögskolornas ställning är 

oförliknelig inom scenkonstens fält i Sverige; att ha antagits är en guldbiljett. Det tycks inte 

främst vara utbildningarnas innehåll som gör dem så viktiga för aktörernas status, det är att 

de genererar det sociala kapital som omedelbart skickar upp de antagna till överdelen av 

statusstegen. Att ha utexaminerats därifrån innebär att omedelbart bli legitim, för skolornas 

elever går ut med det habitus som är anpassade till fältets andra högstatusinstitutioner: 
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stads- och länsteatrarna. Dessa skolor och institutionsteatrar är alltså intimt 

sammanlänkade. Som en logisk följd tycks även dessa institutionsteatrar vara de mest 

åtråvärda arbetsplatserna för skådespelarna. Produktionen och reproduktionen av status går 

alltså hand i hand; från teaterhögskolan, vilket ger hög status, till institutionsteaterjobb, 

vilket ger fortsatt hög status. Med annan utbildning blir vägen till högstatusjobb betydligt 

snårigare vilket leder till en slags ”negativ” statusreproduktion: Annan utbildning leder till 

lägre status på fältet, vilket leder till sämre jobb eller arbetslöshet, vilket leder till fortsatt 

låg status. 

 

Den andra forskningsfrågan var “vilka är skådespelarnas erfarenheter av 

statushierarkierna?”. Här framkommer det relativt tydligt att en stark kraft när det gäller 

att erfara hierarkierna inom fältet är skådespelarnas egna habitus, vilka ålägger dem att 

“veta sin plats” och agera därefter. Samtliga av intervjupersonerna äger en djup, mer eller 

mindre medveten, förståelse för och kunskap om vilken deras egen plats inom fältet är, vem 

som har högre och lägre status än dem och hur de kan och bör bete sig i förhållande till 

kollegor beroende på dessas habitus. Dessa tysta överenskommelser straffas med både yttre 

(mer eller mindre uttalade) sociala sanktioner och egna inre tvivel om de överskrids. 

Samtidigt finns motståndet och ifrågasättandet där, främst förstås från “avantgardet”, som 

med sina lägre statuspositioner försöker att kämpa sig uppåt för att få erkännande från de 

med mer fördelaktiga positioner. Som framkommer i några av inervjuerna kan de 

självreglerande beteendena och de starka hierarkierna vara indirekt och ibland direkt 

skadliga för arbetsklimat och enskilda individer, vilket tydliggörs främst i Ingrids och Julias 

berättelser om arbetserfarenheter med manliga kollegor med hög status. 

 

Den tredje forskningsfrågan var “hur påverkas yrkesstolthet och yrkesidentitet av 

statushierarkierna?”. Samtidigt som “skådespelare” inte är en skyddad yrkestitel och alltså 

egentligen kan anammas av vem som helst finns inom skrået en enorm respekt och vördnad 

inför den. Alla intervjuade kallar sig själva (professionella) skådespelare, men alla 

intervjuade skulle kanske inte acceptera att vissa av de andra definierar sig så. Återigen 

träder teaterhögskolorna in som vattendelare: har du en examen därifrån är det inga 

otydligheter - då är du skådespelare. Men för de med alternativ utbildning eller som är 
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självlärda är det långt ifrån självklart att det står oifrågasatt inom fältet om de kallar sig 

skådespelare. Medan några av de intervjuade (som hade studerat på teaterhögskolan) tyckte 

att man inte är skådepelare ens om man har medverkat i en professionell filmproduktion 

med betalning, ansåg den yngsta intervjupersonen (som inte hade studerat vid 

teaterhögskolan) att hon borde kunna kalla sig skådespelare, även om hon ännu inte tjänar 

några pengar på det, eftersom hon aktivt jobbar för att en gång i framtiden kunna försörja 

sig på det. Yrkestiteln är starkt förankrad i hennes identitet. En intervjuad talade om 

“verktygslådan” - att ha det tekniska kunnandet för att kunna arbeta på scenen, medan en 

annan gjorde en intressant poäng av att professionalitet inom skrået ibland kan kokas ned 

till smak - om man gillar det som någon gör tycker man att den är professionell, om man 

inte gillar det tycker man att den är oprofessionell. Klart står att alla intervjuade är stolta 

över att kalla sig skådespelare och lika klart står det att det är en komplicerad och 

infekterad fråga. Inte helt oväntat kallade de med teaterhögskoleutbildning ganska 

oförblommat sig för skådespelare, medan de med annan utbildning uttryckte en problematik 

och i vissa fall en osäkerhet kring sin identifikation med yrket. Det står klart även här att 

habitus påverkar vad man bör och inte bör kalla sig och man reglerar sitt eget beteende. 

Dock kan det tolkas som en motståndshandling att som avantgarde stå på sig och hävda sin 

rätt att kalla sig skådespelare, även om vissa inom skrået inte legitimerar benämningen. 

 

Det är ett fält med stark autonomi vilket visar sig i att det innehar sin helt egna logik. Flera 

olika maktkamper utspelar sig inom fältet vilket driver på utvecklingen inom det och bidrar 

till dess dynamik. En tanke som slog mig under arbetets gång var: vad gör det med 

scenkonsten att en relativt liten klick agenters – som alla kommer från samma skolor – 

idéer och åsikter erkänns som legitima inom fältet? Det tycks kunna bädda för konstnärlig 

konformism. Detta är något som skulle vara intressant att undersöka vidare, exempelvis i 

jämförande studier med andra länder. 

 

Det finns flertalet andra trådar som en intresserad forskare skulle kunna ta upp och studera 

vidare. Några exempel på vidare studier skulle kunna vara:  
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● Teaterhögskolornas antagningsförfarande och studieplaner, deras historiska 

framväxt samt eventuella problem med vetenskaplig legitimitet. 

● Klassbakgrund/socialt och kulturellt kapital och dess eventuella betydelse för 

individers möjligheter att antas till teaterhögskolan. 

● Könsroller och sexism inom teatern. 
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Bilaga 1: Intervjubrev 

Skådespelare,  

vill du berätta om dina yrkeserfarenheter och bidra till mer kunskap om ditt yrkesområde? 

Jag heter Therése Jirek och studerar sociologi vid Södertörns Högskola i Huddinge. 

Just nu arbetar jag på en examinationsuppsats som kommer att handla om yrkesarbetande 

skådespelare och studerande vid skådespelarutbildningar i Sverige. 

Studien kommer att behandla skådespelares upplevda yrkesstatus, yrkesutövande, de 

sociala relationerna och dynamiken yrkesutövare emellan samt yrkesstolthet och mående. 

Syftet med studien är att få en fördjupad inblick i branschkulturen baserad på skådespelares 

egna berättelser. 

Som en del i min datainsamling letar jag efter yrkesarbetande skådespelare, fast anställda 

såväl som frilansande och arbetssökande, och även studerande vid eftergymnasiala 

skådespelarutbildningar såsom exempelvis teaterhögskolor, folkhögskolor och 

privatutbildningar, som kan dela med sig av sina erfarenheter genom att medverka i en 

intervju vardera. 

Intervjuerna kommer att genomföras löpande under november och december efter 

överenskommelse. Intervjutiden beräknas till mellan ca 45 min upp till 1,5 timme och som 

tack bjuder jag på fika. 

Alla medverkande kommer att anonymiseras i studien och den enda som kommer att ha 

tillgång till det oredigerade intervjumaterialet är jag. Värt att veta är också att man som 

medverkande har rätt att vägra svara på frågor man känner sig obekväm med och man har 

även rätt att när som helst avbryta intervjusituationen. 

Vid intresse, tveka inte att höra av dig till: therese01.jirek@student.sh.se 

Tack på förhand för hjälpen! 

Therése Jirek 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Syftet är att undersöka de statusmässiga hierarkierna mellan skådespelare utbildade inom 

statlig svensk scenkonstutbildning, och skådespelare utbildade inom 

privat/ickestatlig/annan scenkonstutbildning. I studien undersöks också hur hierarkierna 

påverkar yrkesutövandet, de sociala relationerna och dynamiken dem emellan. Vidare berör 

studien även skådespelarnas yrkesstolthet och mående i relation till ovanstående. 

 

Detta utmynnar i följande frågeställningar: 

 Vilka är processerna genom vilka vissa utövare ges och får högre status än andra 

inom samma yrkesgrupp baserat på utbildning: hur produceras denna 

statusuppdelning och hur reproduceras den? 

 På vilka sätt erfar yrkesutövarna statushierarkierna; hur påverkas deras 

yrkesutövande av dem och hur gör de motstånd mot dem? 

 Hur påverkar erfarenheterna av statushierarkierna enskilda skådespelares 

yrkesstolthet och yrkesidentitet?  

 

Semistrukturerad intervju med teman baserade på frågeställningarna 

 

1: Bakgrund (utbildningsförutsättingar) och nuvarande arbete 

 Berätta lite om din bakgrund… 

(Uppväxtort  

Boendeform  

Föräldrarnas utbildning/yrke 

Hemförhållanden 

Intressen 

Grundskola) 

Nuvarande arbetssituation? 
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2: Processer för statusindelning (tema) 

 

 Vilka är processerna genom vilka vissa utövare ges och får högre status än 

andra inom samma yrkesgrupp baserat på utbildning: hur produceras denna 

statusuppdelning och hur reproduceras den? 

 

2:1 Utbildning 

 Kan du berätta om den/de utbildning/ar som du anser är mest relevanta (viktigast) 

för ditt arbete som skådespelare?  

 Hur kommer det sig att den/de utbildningen/arna är viktigast för dig? 

 Skulle du rekommendera utbildningen till andra som vill jobba som skådespelare? 

  Varför/inte? 

 Hur reagerar andra skådespelare när du berättar att du har gått den utbildningen? 

  Vad beror det på tror du? 

 Om det var helt upp till dig: vilken utbildning skulle du vilja gå/ha gått? 

  Varför? 

 Har du sökt den/de utbildningen/arna? 

  Varför/inte?  

 Vilka tror du är skillnaderna mellan den utbildningen och din utbildning? 

  Kan du utveckla? 

  Innehållsmässigt? 

  Statusmässigt? Skillnad mellan innehåll och status? 

 

2:2 Arbete  

 

När någon frågar vad du jobbar med, vad svarar du? 

 Hur kommer det sig? 

När är man en professionell skådespelare tycker du? 

  Kan du utveckla? 

  Varför? 

Vad tycker du utmärker en bra skådespelare? 
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  Vissa kunskaper? 

  Någon speciell utbildning? Lång arbetserfarenhet? 

  Annat?  

 Tror du att din uppfattning om vad som utmärker en bra skådespelare delas av flera 

i din yrkeskår? 

  Hur skiljer sig uppfattningarna åt? 

  Finns det någon dominerande uppfattning i branchen om vad som utmärker 

en bra skådespelare? 

  Om “ja”: upplever du att du uppfattas tillhöra den kategorin? 

   Hur upplever du det? Varför/inte?  

 Hur upplever du att sammanhållningen är mellan skådespelare inom yrkesgruppen? 

  (Solidarisk? Sammanhållning? 

Konkurrensinriktad? 

  Jämlik? 

Hierarkisk?) 

Olika grupperingar? Baserat på vad i så fall? 

   

3: Erfarenheter, påverkan och motstånd (tema) 

 

 På vilka sätt erfar yrkesutövarna statushierarkierna; hur påverkas deras 

yrkesutövande av dem och hur gör de motstånd mot dem? 

 

Upplever du att vissa skådespelare anses ha högre status i sin yrkesroll och andra 

lägre status?  

  Om “ja”: Hur märker du av det? 

Vad tror du att det beror på? 

Vilka skådespelare upplever du har högre status? 

 Hur märker du av det? 

Varför tror du att det är så? 

Vilka har lägre status? 

  Hur märks det?  
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  Varför tror du att det är så? 

Var upplever du att du är på statusstegen? 

   Hur märker du av det? 

   Hur upplever du det? 

   Hur påverkar det dig i ditt arbete? 

  Upplever du att det pratas öppet om status inom yrkeskåren, eller är det mer 

något som antyds? 

   Om “ja”: Hur pratas det då?  

   Varför pratar man på det sättet tror du? 

   Om “nej”: På vilka sätt vet man vilken status man har? 

   Varför tror du att det inte pratas om det? 

 Om “nej” på första frågan (Upplever du att vissa skådespelare anses ha högre 

status i sin yrkesroll och andra lägre status?):  

Vad tror du att det beror på?   

Finns det någon annan typ av grupperingar skådespelare emellan? 

 Har du någonsin upplevt att du har blivit orättvist bedömd, eller dömd på förhand, i 

en jobbsituation eller när du sökt ett jobb eller en utbildning? 

  På vilket sätt?  

  Varför? 

  Hur reagerade du? 

:  

4: Yrkesstolthet och -identitet (tema) 

 

 Hur påverkar erfarenheterna av statushierarkierna enskilda skådespelares 

yrkesstolthet och yrkesidentitet?  

 

 Är du stolt över dig själv i din yrkesroll? 

  Varför/inte? 

 Hur påverkar det (upplevd status eller ingen statusidentifiering) din yrkesidentitet? 

  Ditt mående i yrkesutövandet? 

  Yrkesstolthet? 
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 Har du någonsin ifrågasatt din egen yrkeskompetens? 

  I vilket sammanhang? Vad hände? 

  Varför? (utbildning, arbetsinsats, annat?) 

Har någon annan någonsin ifrågasatt din kompetens som skådespelare? 

  Varför? (utbildning, arbetsinsats, annat?) 

  Hur reagerade du då? 

 Har du ifrågasatt någon annans kompetens någon gång? 

  Varför? (utbildning, arbetsinsats, annat?) 

  Hur reagerade personen? 

  

5: Uppsamling/avslut 

 

Vad skulle du ge för råd till ditt barn om hen skulle vilja bli skådespelare när hen 

blir stor? 

  Varför? 

 Om du skulle identifiera någon slags branchkultur, hur skulle du beskriva den? 

 Är det något du skulle vilja tillägga? 

  
 

 


