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Sammanfattning Att dela på ett ledarskap kan innebära olika saker. Kärnan är dock att två 

personer tillsammans leder en organisation mot samma mål. I en teaterproduktion är det många 

som måste samverka för att en föreställning skall bli framgångsrik. Två typiska ledare inom 

teatern är producent och regissör, där en problematik ligger i att de verkar inom olika 

kunskapsområden. Producenten måste svara inför finansiärer och ”världen utanför” och 

regissören för den konstnärliga kvaliteten och alla som arbetar med det konstnärliga i en 

produktion.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka fenomenet delat ledarskap och hur det tar sig i 

uttryck i relationen mellan producent och regissör inom teatern. Ytterligare frågor som 

undersöktes var hur maktförhållandet mellan de båda yrkesgrupperna ser ut samt hur de hanterar 

konflikter. Empirin har samlats in genom intervjuer med representanter för de två 

yrkeskategorierna och har sedan analyserats utifrån deduktiv metod. Teorier kring områdena 

ledarskapsforskning, projektteori, arts management, delat ledarskap, makt och konflikt har givit 

författarna en djupare förståelse för fenomenet delat ledarskap som förefaller vara ett relativt 

outforskat område. 

Vid studien framkom att delat ledarskap praktiseras inom teatern utan att större reflektion 

görs. Det anses vara det naturliga sättet att leda en teaterproduktion och verkar vara det 

dominerande arbetssättet. 
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1. Inledning 
Det finns problem i alla relationer. Så fort två eller flera människor skall fungera tillsammans 

uppstår konflikter av olika slag. Vi som författat denna uppsats arbetar båda som producenter och 

har själva behövt hantera hysteriska skådisar, tjuriga regissörer och bångstyriga scenografer. Vi 

kan anta att dessa personer ser på oss på samma sätt; den snåla och cyniska producenten som 

krossar konstnärernas drömmar. Detta är förstås draget till sin spets men sanningen är att problem 

alltid uppstår när skilda intressen skall samsas under ett och samma tak. Inför denna uppsats har 

vi försökt att lägga vår förförståelse åt sidan och undersöka hur man kan tänkas dela på ledarskap 

som producent och regissör inom teatern.  

 

1.1 Bakgrund  
En övergripande benämning på ledare inom kultursektorn är arts manager. På senare år har det 

publicerats mycket litteratur rörande ämnet arts management, vilket visar på ett ökande intresse 

för den konstnärliga organisationen och dess styrande organ. Giep Hagoort, professor i konst och 

ekonomi vid Utrecht School of the Arts och Utrecht University, räknar upp de positioner inom 

management som är specifika för kultursektorn.1 Bland andra nämner han art director, koreograf, 

regissör, producent och teaterchef, men listan består av cirka 50 olika befattningar. Med denna 

digra lista visar Hagoort att det inte finns en enkel, statisk definition av en arts manager utan att 

denna benämning kan vara relevant för många olika områden inom kultursektorn. Ledaren 

behöver inte tillhöra det absoluta toppskiktet av en organisation utan det som är gemensamt för 

alla yrkena är att de på ett eller annat vis har att göra med ledning. Då de flesta konstnärliga 

projekt inte planeras för ekonomisk vinning blir ledarstilen annorlunda än den som beskrivs i 

gängse managementteorier. Hagoort beskriver detta genom att använda begreppet ”No business 

like show business”2, med vilket han menar att inom kultursfären måste nöje (konsten) prioriteras 

framför vinstintresse. Detta är något som en arts manager måste lära sig, enligt Hagoort. Är målet 

att göra stora pengar bör man söka sig utanför kultursektorn.  

 

                                                 
1 Giep Hagoort, Art management – entrepreneurial style ( Delft: Eburon, 2000), s. 11 ff. 
2 Hagoort, s.20 f. 
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Inom konsten i allmänhet och teatern i synnerhet arbetas det oftast utifrån formen av en 

produktion och med ledarstrategin delat ledarskap, utan att någon större reflektion görs. Mats 

Engwall, forskare vid institutionen för industriell ekonomi och organisation vid KTH, pratar om 

projektledning (som kan jämföras med ledning inom teatersfären) som ett tämligen outforskat 

område inom organisationsteorin. Han menar att det snarare är praktiskt verksamma projektledare 

som är de drivande på detta teoriområde. Det handlar ofta om handböcker i projektledning 

snarare än om teoretiska texter.3 Detta tolkar författarna som att det inte teoretiseras kring det 

dagliga arbetet för en projektledare.  

 Inom scenkonsten är projektledarrollen problematisk att definiera, exempelvis 

producentens roll är svår att få en klar bild av. Vad gör egentligen en teaterproducent? På det 

finns inget entydigt svar då rollen kan variera mellan olika teatrar. En nyare lösning av 

ledarskapsproblematiken inom scenkonsten är delat ledarskap, enligt PeO Sander, bland annat 

lektor i teaterproduktion på Dramatiska Institutet. Detta kan innebära att organisationen både har 

en VD som inte är kopplad till den konstnärliga verksamheten och en teaterchef som då innehar 

ledarrollen inom den konstnärliga verksamheten. Ett annat exempel på delat ledarskap är det 

mellan producent och regissör. Detta kan jämföras med relationen VD – teaterchef, eftersom båda 

handlar om en uppdelning mellan det ekonomiska och det konstnärliga, då VD:n har ett 

övergripande ansvar för verksamheten medan teaterchefen leder det konstnärliga arbetet. 

  

Alex de Voogt, forskare och lärare på universiteten Leiden och Maastricht i Holland, menar att 

det som är signifikant för delat ledarskap är att de två ledarnas ställning är likvärdiga. de Voogt 

liknar detta vid ett land med två kungar eller ett skepp med två kaptener.4   

 I artikeln Dual Leadership as a problem-solving tool in Arts Organizations beskriver de 

Voogt delat ledarskap som en väldigt speciell form av ledning. Han menar att denna 

ledningsform inte alltid är positiv då den kan resultera i ett stillestånd mellan de två ledarna och 

mynna ut i en kris. Å andra sidan anser de Voogt att delat ledarskap också kan vara en lösning i 

                                                 
3 Mats Engwall, Jakten på det effektiva projektet (Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag, 1999), s. 13 
4 Alex de Voogt, “Dual Leadership as a problem-solving tool in arts organizations”, International Journal of 
Management (vol. 9 nr 1, 2005), s. 1  
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krissituationer i en traditionellt skött organisation, men då oftast endast som en temporär lösning. 

I konstorganisationer däremot menar de Voogt att delat ledarskap ofta är ett permanent tillstånd.5  

  

1.2 Problemdiskussion 
Att jobba med teater innebär att jobba i projekt; det finns sällan en envåldshärskare utan det är 

många viljor som måste samsas. Två typiska ledare i en teaterproduktion är producent och 

regissör, båda med starka viljor och två ofta skilda utgångspunkter. Medan producenten måste 

svara inför finansiärer och ”världen utanför”, måste regissören ansvara för den konstnärliga 

kvaliteten och alla som jobbar med det konstnärliga i en produktion. Dessa intressen måste 

sammanlänkas för att en produktion skall bli framgångsrik och detta gör teatern till en unik och 

spännande arbetsplats. Samspelet kan fungera utmärkt, men när det inte gör det måste det finnas 

vägar att gå. Hur definieras ledarskapsstrategin delat ledarskap inom teatern? Finns ens detta 

begrepp inom denna sfär eller är det något som är förpassat till industriella företag? 

 

Två svenska forskare inom området delat ledarskap är Marianne Döös, organisationsforskare och 

docent i pedagogik och Lena Wilhelmson, forskare på Arbetslivsinstitutet. Döös och Wilhelmson 

menar att det är vanligt att det inom ledarskapslitteraturen inte talas om delat ledarskap och att 

om det nämns är det i relativt negativa ordalag. Anledningen till detta menar Döös och 

Wilhelmson är att delat ledarskap till stora delar inte överensstämmer med teorier på området 

samt uppfattningar om att det ideala ledarskapet innehas av en person. Att ensam styra en 

organisation uppfattas som tydligare och mer effektivt.6  

 Marja Soila-Wadman som skrivit doktorsavhandlingen Kapitulationens estetik, redogör för 

diskussionen som pågick under konferensen The Aesthetics of Art and Enterprise (1996). Där 

diskuterades bland annat balansakten mellan det konstnärliga och det ekonomiska inom kulturen. 

Film skapas vanligtvis i projektform och drivs i ett samspel mellan regissör och producent, där 

regissören oftast ses som den konstnärlige ledaren medan producenten kan ses som spindeln i 

nätet, en organisatör och ekonom. Soila-Wadman återger vad som stod skrivet om interaktionen 

                                                 
5 de Voogt, s. 4 
6 Marianne Döös, Lena Wilhelmson, ”Delat ledarskap - en trend i vardande?” ur Casten von Otter (red), Ute och 
inne i svenskt arbetsliv - forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete. Arbetsliv i omvandling 
nr 2003:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s. 329 
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mellan regissör och producent i konferensens introduktionsblad: ”Ur samspelet uppstår såväl 

projektets dynamik som dess strukturella ram, en struktur som i sig samtidigt rymmer en 

konstnärlig vision och en ekonomisk restriktion (och därmed också det omvända: en konstnärlig 

restriktion och en ekonomisk vision.)”7 För att sammanfatta förhållandet mellan regissör och 

producent berättar Soila-Wadman hur teaterproducenten Ingrid Roghblad beskrev samarbetet 

mellan de båda yrkena. Hon betonade att det i en liten organisation ofta sker en polarisering 

mellan en konstnärlig ledare och en producent. 

 
Om jag i början har femtio procents lust och galenskap och femtio procents organisationsförmåga 
/.../, så har även den konstnärliga ledaren ett visst behov av ordning och organisation och ett visst 
mått av galenskap, annars blir man inte regissör. Den här polariseringen blir väldigt stark och jag 
upplever ibland att jag sitter där och blir väldigt byråkratisk och det är inte alls det jag vill. /.../ En 
slags omöjlig tvåsamhet som är en nödvändighet för processens framskridande.8  

 

Som Roghblad nämner kan förhållandet mellan producent och regissör bli ett motsatsförhållande, 

där båda drar sina roller till ytterligheter för att tydliggöra sin ståndpunkt. Detta kan bidra till 

många konflikter som kan vara svårlösta. Att de kan vara svåra att lösa kan bero på den 

kompromisslöshet som faktiskt krävs i konstnärliga produktioner. Exempelvis om regissören vill 

ha en kostnadskrävande scenlösning och producenten inte anser att det är möjligt att finansiera.  

 

Inom organisationer pågår ständigt maktkamper, så även inom teaterorganisationer. Att dela ett 

ledarskap som producenter och regissörer gör, innebär att det inte alltid finns en självklar 

hierarki. Det speciella med delat ledarskap mellan producent och regissör är att de ofta befinner 

sig på en mellanchefsnivå. Särskilt tydligt blir detta på institutionsteatrar då man ofta har en 

teaterchef att svara inför. Enligt Michel Foucault, fransk filosof och idéhistoriker, kan 

information användas som ett maktmedel. Eftersom alla anställda rapporterar till ledningen är det 

den som sitter på all information.9 Hur fungerar detta vid delat ledarskap? Tar båda ledarna del av 

samma information? 

 

 

                                                 
7 Marja Soila-Wadman, Kapitulationens estetik (Stockolm: Företagsekonomiska institutionen, SU, 2003), s. 61 
8  Soila-Wadman, s. 78 
9 Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996) s. 153 ff. 
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Det finns således många faktorer som inverkar på förhållandet mellan producent och regissör. 

Delat ledarskap är självklart aldrig enkelt och särskilt inte i en konstnärlig process där den 

konstnärliga kvaliteten alltid måste väga tyngst. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att undersöka fenomenet delat ledarskap och hur det tar sig i uttryck i 

relationen mellan producent och regissör inom teatern. De ytterligare frågor som författarna söker 

utreda är hur konflikter löses i en värld där samarbete är en förutsättning för framgång? Hur ser 

maktförhållandet ut mellan producent och regissör?  

  

   

2. Metod 

2.1 Övergripande metodologi 
Uppsatsens fokus ligger på relationen mellan producent och regissör inom teaterkonsten. En 

kvalitativ ansats har använts som i detta fall gick ut på att intervjuer genomfördes med 

representanter från båda yrkena. Detta eftersom författarna anser att ämnet kräver ett utförligt 

material för en djupgående analys. I uppsatsen jämförs producenter och regissörer inom 

institutionsteatrar, privatteatrar och fria teatergrupper. 

 De valda institutionsteatrarna är en rikstäckande teater med säte i Stockholm samt en 

länsteater. Dessa valdes ut efter rekommendationer från PeO Sander, lektor i teaterproduktion på 

Dramatiska Institutet. Från en privatteater i Stockholm intervjuades både en producent och en 

regissör. Författarna vände sig även till frilansande producenter och regissörer som arbetar i 

frigrupp. Dessa valdes utifrån redan etablerade kontakter.  

 Den kunskapsmodell som användes är av abduktiv natur, vilket innebär en växelverkan 

mellan induktiv och deduktiv ansats. Författarna har utgått från empirin men inhämtade även viss 

teori innan undersökningen genomfördes. Tanken var att, parallellt med att den empiriska 

undersökningen utvecklades, kunde teorin fördjupas och förfinas.  Eftersom ämnesområdet är 

relativt outforskat har författarna försökt att skapa sig en ytterligare förståelse utifrån den 

empiriska undersökningen. Empiri och teori har därmed ömsesidigt påverkat varandra i 

tolkningsprocessen. 
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2.2 Den kvalitativa ansatsen 
En kvalitativ ansats används för att beskriva ett fenomens kvaliteter. Man vill skaffa sig kunskap 

om ett fenomen och undersöker inte hur mycket det finns av en viss kvalitet utan snarare vilka 

kvaliteter en viss företeelse har.10  

 Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka förhållandet mellan producent och regissör är 

en kvalitativ ansats mest lämplig då det kan ge en mer ingående bild av interaktionen mellan de 

båda. Den kvalitativa ansatsen möjliggör också tolkning av empirin på ett mer djupgående plan. 

Vad gäller den kvalitativa analysen syftar denna till att inte bara beskriva en företeelse utan även 

till att söka sammanhang och reflektion.11   

 Steinar Kvale skriver om objektivitet som han anser vara ett ganska subjektivt begrepp.12 

Han menar att det finns många skiftande uppfattningar om objektvitet, egentligen kan inte en 

kvalitativ intervju ses som varken en objektiv eller subjektiv metod. Objektiviteten måste 

diskuteras med särskild hänsyn tagen till de olika uppfattningarna om objektivitet och även till 

ämnet för den faktiska undersökningen.13  

 

2.3 Intervjun som datainsamlingsmetod 
Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade, vilket innebär att samtalet inte helt styrs 

av de givna frågorna utan det ges utrymme för informanten att bidra med ytterligare information  

som frågorna inte täckt. Genom denna intervjuteknik blir det lättare att ”tala fritt”. Detta har varit 

viktigt då undersökningen syftar till att betrakta relationen mellan producent och regissör både på 

ett professionellt och på ett personligt plan.  

 Intervjuns upplägg var att först skapa en allmän bild av informanten, med bakgrund och 

konkreta arbetsuppgifter. Vidare sökte intervjun kartlägga arbetssätt och vilka aktörer som är 

involverade i arbetsprocessen. Därefter fokuserade intervjun på huvudfrågan, det delade 

ledarskapet. Inom detta område ställdes frågor om arbetsrelationer och maktförhållanden. 

Slutligen ställdes en öppen fråga om informanten hade något mer att tillägga i ämnet, för att som 

                                                 
10 Bo Eneroth, Hur mäter man vackert? Grundbok i kvalitativ metod (Stockholm: Natur och Kultur, 1984), s. 47 
11 Annika Lantz, Intervjumetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 72 
12 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), passim 
13 Kvale, s. 64ff 



 7

tidigare nämnts ge utrymme för ytterligare tankar som författarna inte uppmärksammat i 

undersökningen. Den information som informanterna fick innan intervjun var uppsatsens syfte 

samt en kort presentation av författarnas utbildning. Författarna såg ingen anledning att 

undanhålla information rörande uppsatsen och svarade därför på informanternas frågor. Att visa 

på kunskap inom ämnet ansågs i detta fall enbart vara bra då ett större förtroende för forskaren i 

en intervjusituation påverkar intervjun positivt. 

 Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och dokumenterades med hjälp av ljudupptagning 

och anteckningar. Att banda intervjuerna underlättade intervjusituationen då forskaren kunde 

ägna sin fulla uppmärksamhet åt att lyssna på informanten. Ljudupptagning hjälper i allmänhet 

till att öka korrektheten hos den insamlade datan. Intervjuerna varade i cirka 45 minuter och 

utfördes i huvudsak på informantens arbetsplats. Utskriften av intervjuerna skrevs i talspråk för 

att inte utelämna någon information. Sammanställningen omformulerades dock till skriftspråk 

(förutom rena citat) för att underlätta läsandet. 

 

2.4 Analysmetod 
I analysen av intervjuerna kombinerades två analysmetoder. Kvale har beskrivit dessa: 

Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras 
mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden, i vilka den väsentliga 
innebörden av det som sagts omformuleras i några få ord. Koncentrering av meningen 
innebär således att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar. 14  

 

Kvale fortsätter: 
Meningstolkningen går utöver struktureringen av de manifesta innebörderna i en text till 
djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten. /.../ Kontexten för tolkningen 
av ett uttalande kan exempelvis utgöras av hela intervjun eller av en teori.15   

 
Dessa metoder kändes relevanta för analysen då de båda inbjuder till en djupare tolkning av 

empirin. Den första metoden användes för att formulera centrala teman i intervjuerna. Genom att 

strukturera svaren på detta sätt kunde författarna knyta samman teman till en löpande text där 

väsentligheterna presenteras. Den andra metoden kändes relevant eftersom valda teorier kunde 

användas för att skapa en djupare förståelse för fenomenet. Genom denna metod kunde 

författarna diskutera och analysera empirin relativt fritt kring intervjusvaren. Svaren delades 

                                                 
14 Kvale, s. 174 
15 Kvale, s 174f 
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sedan in i kategorier för att tydliggöra mönster. Teorierna fungerade som ett redskap för denna 

uppdelning.  

2.5 Kritisk granskning 
Här nedan följer en kort genomgång av de element i uppsatsen som författarna anser ha varit 

diskutabla.  

 Vad gäller urvalet kan viss kritik riktas mot att båda informanterna inom privatteatern är 

anställda på samma teater. Detta kan bidra till en mer ensidig bild av den privata teatersektorn.  

 Författarnas objektivitet kan ifrågasättas då båda arbetat som producenter. Vid intervjuerna 

kan förförståelsen för producentyrket ha bidragit till en, till viss del, partisk inställning gentemot 

informanten. Författarna har dock inte upplevt att producenterna har blivit särbehandlande under 

arbetets gång. Detta eftersom författarna, genom sin utbildning, har en konstnärlig förståelse och 

därför kan relatera även till regissörens arbete.  

 Då oberoende utskrifter av intervjuerna inte gjorts kan reliabiliteten diskuteras. Likaså vad 

gäller validiteten då intervjuerna inte har återgivits med beskrivningar av till exempel tonläge, 

suckar och pauser. Materialet är emellertid transkriberat från ljudupptagningar och alla citat har 

återgivits i talspråk för att inte på något vis förändra informanternas svar. 

 Resultatet från undersökningen kan inte generaliseras då urvalet är litet. Däremot tror 

författarna att resultatet kan överföras på andra organisationer då fenomenet delat ledarskap inte 

enbart existerar inom kulturorganisationer.  

 Angående teorin hade ytterligare forskning inom ämnet delat ledarskap varit önskvärd. 

Dock stod vid skrivandets stund sådan forskning ej att finna.  

 

   

3. Teori  
Teorin bygger på ett antal områden: ledarskapsforskning, kulturellt ledarskap, delat ledarskap, 

maktperspektiv samt konflikthantering.  

3.1 Ledarskap och kulturellt ledarskap  
Rolf Lind, universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, presenterar en modell 

över organisationsledningens grundfunktioner. Här nedan i förenklad variant: 
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Bild 1. Organisationsledningens grundfunktioner (Rolf Lind, 2003, s. 41) 
 

Dessa olika funktioner är av olika betydelse i olika situationer, menar Lind. Ledningens arbete 

har dels en instrumentell funktion. Den här funktionen brukar ges stort utrymme i den klassiska 

administrativa skolan. Idealen är planering, uppföljning och kontroll etcetera. Syftet med denna 

funktion är, enligt Lind, att underlätta måluppfyllelsen för organisationen. En annan funktion, 

berättar Lind, är den kommunikativa. Den syftar till att påverka medarbetarnas förståelse för 

organisationen. Detta uppnås genom att försöka skapa konsensus kring en delad, gemensam 

uppfattning om organisationens riktning. Lind menar att verksamheten kan konkretiseras genom 

att identifiera en ledning. Detta identitetsskapande hänger samman med att ledningen 

symboliserar organisationen och är dess ansikte utåt.16 

 

Inom kulturforskningen talas det om begreppet arts manager, som fungerar som samlingsnamn 

för ledare inom kultursfären. I Jeanette Wetterströms avhandling definieras i den avslutande 

delen begreppet arts manager som en person som kan spela dubbla roller och ha dubbla 

strategier.17Samtidigt som arts managern enligt Wetterström skall ha en kalkylerande sida, en 

sida som ser till de ekonomiska konsekvenserna och styr organisationen därefter, skall arts 

managern även ha kunskaper om den skapande verksamheten. Ledningspraktiken framstår enligt 

Wetterström som ett möte mellan olika praktiker. Ledning idag handlar mycket om kunskap om 

                                                 
16 Rolf Lind (red), Ledning av företag och förvaltningar (Stockholm: SNS Förlag, 2003), s. 40 
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andra kunskapsområden än sitt eget.18 Arts managers, till exempel, är en yrkesgrupp som 

kombinerar olika praktiker och har kunskaper inom både ekonomi och konst. Det går inte att leda 

en konstinstitution idag utan att behöva ha att göra med ekonomiska spörsmål. 

3.2 Delat ledarskap 
Marianne Döös och Lena Wilhelmson lyfter fram forskning inom ledarskapsområdet som visar 

på att delat ledarskap kan vara framtidens modell.19 De visar på nya krav som ställs på ledare vad 

gäller ”föränderlighet, komplexitet, globalisering, fusioner och uppköp, partnerskap och allianser, 

platta organisationer, team och självstyrande medarbetare.”20 Det kan tolkas som att dessa krav 

bättre motsvaras genom ett delat ledarskap, då ledarna tillsammans delar dessa ansvarsområden.  

 
Döös och Wilhelmson definierar riktlinjer som är avgörande för delat ledarskap: 

 
- ledarna tillsätts och avgår ihop, 
- har ingen chans för övergång till sololedarskap, 
- har en uppgiftsfördelning som innebär jämlik vikt och ära, 
- det är två ledare men ett ämbete (ett ”kontor”), 
- ledarna ingår i ett maktdelande system, 
- har formell vetorätt mot varandras alla beslut, 
- en delande ledare måste kunna offra det egna, 
- talar aldrig illa om den andre inför någon annan person/publik, 
- framgångsrika par drar fördel av tvåfalden, 
- praktiserar viss grad av självförnekelse och ödmjukhet, har ”koll på sitt ego”.21  
 
 

Döös och Wilhelmson presenterar en uppställning av delat ledarskap jämfört med traditionellt 

ledarskap (baserad på Troianos modell):  
Traditional leadership  Co-leadership 
- Information is tightly controlled  - Information is more freely distributed 
- General distrust of power sharing - General encouragement of power sharing 
- Top dog gets all the credit  - The limelight is shared 
- I protect my flank - I am committed to the success of the whole 
- You are my subordinate - You are my co-creator 
- I am responsible for everything  - I am willing to delegate 
- I am going to tell you  - I am going to ask you 
- Chain of command is immutable  - Chain of command is flexible22 

                                                                                                                                                              
17 Jeanette Wetterström, Stor opera små pengar – ett operativt företag och dess ledningshistoria (Stockholm: 
Carlsson Bokförlag, 2001), s. 291 
18 Wetterström, s. 291 
19 Marianne Döös, Lena Wilhelmson, ”Delat ledarskap - en trend i vardande?” ur Casten von Otter (red), Ute och 
inne i svenskt arbetsliv - forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete. Arbetsliv i omvandling nr 
2003:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s. 329  
20 Döös, Wilhelmson,  s. 330 
21 Döös, Wilhelmson, s. 332 
22 Döös, Wilhelmson, s. 332 
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Det kan finnas olika former av delat ledarskap, beroende på vilka uppgifter som skall lösas samt 

hur organisationen är uppbyggd. I Delat ledarskap i svenskt arbetsliv - kartläggning av förekomst 

och chefers inställning, författad av bland andra Marianne Döös, definieras hur delat ledarskap 

kan skilja sig mellan formellt ledarskap och delat ledarskap i praktiken: 
Formellt delat ledarskap: 
Med delat ledarskap avser vi en situation där två (eller flera) chefer delar på 
samma chefsposition. De två är då tillsammans chefer över samma personal. 
De har tillsammans det övergripande ansvaret för verksamheten eller 
enheten. De får var för sig fatta beslut som rör hela ansvarsområdet men 
kan var för sig ha ansvar för olika underområden. Formellt delat ledarskap 
innebär att det finns ett formellt beslut om att två chefer på detta sätt ska 
dela på ledarskapet. /…/ 
 
Delat ledarskap enbart i praktiken: 
Även den, som formellt sett inte delar sin egen chefsposition, kan dela med 
någon som har en annan befattning, dvs. ändå i praktiken dela på den enes 
eller bådas chefsansvar och uppgifter. Att dela på detta sätt innebär normalt 
att man har en stark relation, dvs. ett jämbördigt ansvarstagande och känsla 
av lika ansvar i chefsuppgiften. Det innebär vanligtvis mycket kommunikation, 
avstämningar och liknande mellan dem som delar på ansvaret. Ett 
sådant delande kan vara både formellt bestämt eller bara gälla i praktiken.23 
 

  
Ett bra exempel på formellt delat ledarskap är hur Miljöpartiet löst ledarskapsfrågan. Genom att 

ha två språkrör som delar på ledningen flyttar de fokus från den ensamme ledaren till ett mer 

kollektivt bestämmande. När det gäller delat ledarskap som enbart existerar i praktiken förs 

tankarna till relationen mellan teaterchef och VD eftersom dessa båda är chefer men innehar olika 

positioner. 

 

Döös och Wilhelmson menar att det finns fyra varianter av delat ledarskap. De olika formerna av 

delat ledarskap definieras av i vilken omfattning uppgifter och ansvar är gemensamma. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Marianne Döös et al, Delat ledarskap i svenskt arbetsliv- kartläggning av förekomst och chefers inställning 
(Arbetslivsinstitutet, 2005), s. 19 
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Olika former av delat ledarskap – en försöksvis indelning:  

    Gemensamma                      Uppdelade  

    arbetsuppgifter                      arbetsuppgifter 

 

Ansvar/befogenheter Samledarskap  Funktionellt delat 

gemensamt                          ledarskap 

 

Ansvar/befogenheter Skuggledarskap                       Matrisledarskap 

uppdelat 
Bild 2. Olika former av ledarskap – en försöksvis indelning (Marianne Döös, Lena Wilhelmson, 2003, s.335)  
 

Skuggledarskapet innebär att två personer i stor utsträckning gör samma uppgifter. Besluten 

fattas av den formella ledaren och medledaren syns inte mycket utåt men följer den formelle 

ledarens beslut. Medledaren är underordnad i den formella hierarkin. Döös och Wilhelmson 

menar att för att skuggledarskap skall räknas som delat ledarskap krävs en viss grad av informell 

likställdhet. Författarna drar paralleller till partiordförande och vice partiordförande. 

 I det funktionellt delade ledarskapet har ledarna gemensamt ansvar för helheten, men de 

har delat upp arbetet så att de har hand om olika områden. Till exempel att en har ansvar för 

ekonomi och den andre för produktion, vilket också innebär att de är chef för olika medarbetare. 

Ingen ledare är överordnad den andra, Döös och Wilhelmson kallar dem ”hierarkiskt 

sidoordnade”.24 Förhållandet mellan producent och regissör är ett typexempel på detta. 

 I matrisledarskap är inga uppgifter gemensamma men ledarna är överordnade samma 

medarbetare. Det här är den mest åtskilda formen av delat ledarskap och cheferna har till viss del 

ett konkurrerande perspektiv. Exempel på matrisledarskap kan vara när någon har hand om 

produktutveckling och en annan ansvarar för kompetensutvecklingen. Där de två måste mötas är 

det viktigt att de samarbetar för organisationens bästa.25   

 Marianne Döös och Lena Wilhelmson genomförde 2003 en studie av olika ledarpar som 

ledde en organisation tillsammans. Då fann de att det finns olika typer av samledarskap. En 

variant är, enligt Döös och Wilhelmson, att ledarna arbetat tillsammans tidigare och sedan sökt 

                                                 
24 Marianne Döös, Lena Wilhelmson, ”Delat ledarskap - en trend i vardande?” ur Casten von Otter (red), Ute och 
inne i svenskt arbetsliv - forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete. Arbetsliv i omvandling 
nr 2003:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s. s. 335 
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sig till varandra för att dela på ledarskapet. En av dem kanske formellt blivit utsedd till chef och 

ber den andre att vara med och dela på tjänsten. En annan variant är att två personer tillsammans 

söker en chefsposition med avsikten att dela på tjänsten. Ett tredje sätt kan vara att båda startat ett 

företag tillsammans och när de sedan anställer medarbetare leder det till ett samledarskap. 

Gemensamt för alla dessa är, enligt Döös och Wilhelmson, att ledarna själva tagit initiativ till att 

dela på ledarskapet.26  

 I studien framkom också att samledarskap kunde skänka en styrka till ledarna att handla på 

eget bevåg och göra det de vill fastän omgivningen hellre vill hålla fast vid det invanda. 

Ytterligare skäl till att dela på ledarskapet kunde, enligt Döös och Wilhelmson, vara ökad 

arbetsglädje som chef och att risken för utmattning minskade. Att dra nytta av olikheter i 

kompetens och personlighet är viktigt i ett samledarskap menar de. I studien berättade ledarparen 

att det var nödvändigt att det fanns en ömsesidig respekt, lojalitet och generositet sinsemellan. 

Nyckeln är en ständigt pågående kommunikation och en frånvaro av kompromisser.27  

 En risk Döös och Wilhelmson kunde se med samledarskap var att maktkoncentrationen 

kunde bli för stark och självgod. Att ledarparet inte släppte in andra kritiska röster utan var alltför 

samkörda med varandra och drabbades av tunnelseende. Samtidigt kunde Döös och Wilhelmson 

också tänka sig motsatsen, att ledarnas vana vid att kritiskt granska varandra skulle överföras på 

deras relation med andra. Döös och Wilhelmson uppmärksammade i sin studie att de gånger ett 

samledarskap havererade var då ledarna inte valt varandra och kanske inte heller själva formen av 

samledarskap heller.28  

 

3.3 Maktperspektiv 
Max Weber definierade makt som ”en förmåga att få andra att göra som man själv vill, även om 

det går emot de andras intentioner, eller att få dem att göra något de annars inte skulle ha gjort”.29 

Detta påvisar en syn på makt som ett spel där de olika deltagarna manipulerar varandra. Att 

inneha makt är inte bara en fördel utan det krävs också ett ansvar inför de som inte delar makten. 

För att kunna upprätthålla makten behöver ledaren de underlydandes förtroende. 

                                                                                                                                                              
25 Döös, Wilhelmson s. 336 
26 Döös, Wilhelmson, s. 337 
27 Döös, Wilhelmson, s. 338 
28 Döös, Wilhelmson, s. 339 
29 Fiona Wilson, Organisation, arbete och ledning – en kritisk introduktion (Malmö: 2003, Liber) s. 97 
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Michel Foucault, fransk filosof och idéhistoriker, talar om begreppet makt som något som uppstår 

i relationen mellan människor. Makt är enligt Foucault inte någon egenskap, privilegium eller 

resurs, den finns inte. Det som finns är maktrelationer.30  

 Maktrelationen kan enligt Foucault bland annat beskrivas som ett styrkeförhållande. Det 

kan vara ett styrkeförhållande på individuell nivå eller på gruppnivå.  Det finns en dynamik i 

begreppet makt, då Foucault menar att styrkeförhållanden är i ständig förändring. Makten är 

enligt honom aldrig på en sida och den utmanas alltid. Styrkeförhållanden kan alltså alltid 

förändras. Den som varit i underläge kan slå tillbaka och på så sätt modifiera maktförhållandet.31  

Foucault ser att makten finns överallt i samhället och är närvarande i alla sorters relationer. Vad 

gäller uppsatsens ämnesområde, finns det alltså ett maktförhållande mellan arbetskamrater, 

mellan ledare.  

 Foucaults teorier om makt och vetande beskriver bland annat maktförhållandet inom 

institutioner. Han menar att där makt utövas bildas kunskap. Att ta tillvara denna kunskap 

förstärker enligt Foucault styrkeförhållandet och maktutövandet och detta utövande leder till ny 

kunskap och så vidare. På detta sätt byggs den spiral av makt och vetande som Foucault 

beskriver.32 Han skildrar de institutionaliserade styrkeförhållanden som finns i samhället. Med 

exempel från många olika sorters institutioner (armén, skolan, sjukhus, kyrkan), visar Foucault 

hur det inom dessa arbetsplatser finns information som är nödvändig för arbetet och att varje 

människa inhämtar en del av denna. Han beskriver hur informationen sammanställs i rapporter 

som skickas till beslutsfattarna, som i slutändan sitter på all information.33 De anställda vet mest 

om det som pågår i deras direkta närhet. Så kan makt på en arbetsplats skapas och upprätthållas. 

Det är alltså upp till ledningen att avgöra hur mycket av den totala informationen, och därigenom 

makten, som skall spridas till de anställda. 

 

3.4 Perspektiv på konflikter 
Konflikter kan uppstå i alla sorters relationer. När människor skall fungera tillsammans är 

konflikter nästintill omöjliga att undvika. Inom teorin och i handböcker finns det olika sätt att se 

på och hantera konflikter. Handböckerna tenderar att inrikta sig på konfliktlösning och betraktar 

                                                 
30 Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996) s. 28 f 
31 Hörnqvist, s. 31 
32 Hörnqvist, s. 153 
33 Hörnqvist, s. 154 
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konflikter som något som måste redas ut och lösas för att en relation eller organisation skall 

fungera bra. Inom teorin ser det ofta annorlunda ut. Teoretiker som Johan Asplund, professor i 

kultursociologi vid Lunds universitet och Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik, verksamma vid 

högskolan Agder i Norge, menar att konflikter snarare är en förutsättning för att en organisation 

skall utvecklas.34 Barbro Smeds, dramaturg, författare och regissör, anser att konfliktlösning inte 

skall glorifieras och att det på en teater ofta finns konflikter mellan de olika avdelningarna. Hon 

menar att det alltid varit så och att dessa även kan vara funktionella konflikter.35  

 Arne Maltén, bland annat universitetslektor i pedagogik, beskriver i sin (hand)bok 

Kommunikation och konflikthantering begreppet konflikt som något som ”uppstår vid en 

sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, 

grundläggande behov eller personlig stil”.36  

 Maltén menar att det idag ställs krav på förändring och utveckling inom de flesta 

yrkesområden och att detta kan vara något som skapar konflikter.  

 

Maltén beskriver konflikter på gruppnivå som interpersonella. Han talar även om konflikter på 

personnivå, men dessa kan tolkas som enbart förekommande på det privata planet och utelämnas 

därför. Han menar att många av konflikterna inom en grupp handlar om makt, om vem som skall 

bestämma. Några olika sorters konflikter Maltén tar upp är kommunikationskonflikter, som kan 

uppstå genom bristfällig information och oklarheter i målbeskrivning. En annan typ av konflikt 

som Maltén beskriver är intressekonflikter som kan inträffa när målen blir oförenliga eller när 

intressen, behov och förväntningar inte överensstämmer mellan parterna.37  

 Båda dessa sorters konflikter kan uppstå inom en teaterorganisation. Mål är något som tas 

upp i båda konflikt-typerna och detta är något som kan finnas i en teaterproduktion. Regissören 

vill sätta upp en pjäs som motsvarar dennes konstnärliga förväntningar, samtidigt som den 

administrativa personalen måste se till att projektet kan finansieras. Dessa mål måste inte vara 

motstridiga men om så är fallet kan en konflikt uppstå. 

 

                                                 
34 Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik, Makt och konflikt i organisationer (Lund: Studentlitteratur, 2002), passim 
35 Barbro Smeds, Institutionsteatern som ”konstföretag” – vad händer egentligen innanför murarna? 
(Uppsala:Framtidens kultur 1999), passim 
 
36 Arne Maltén, Kommunikation och konflikthantering – en introduktion (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 149  
37 Maltén, s. 158 f. 
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Johan Asplund refererar i sin bok Om undran inför samhället till den tyske sociologen och 

filosofen Georg Simmel. Asplund för ett resonemang kring konflikters positiva effekter utifrån 

Simmels teorier. Asplund menar att konflikter nästintill slentrianmässigt benämns som något som 

leder till söndring. Han anser däremot att konflikter innebär raka motsatsen, en konflikt kan 

snarare ena två parter och öka förståelsen dem emellan. Vidare säger han att konflikter kan skapa 

sociala relationer och att konflikter är en form av interaktion som snarare kan tyda på 

sammanhållning i en grupp. Asplund refererar till Simmels tanke om att ett samhälle utan 

konflikter är ett samhälle i upplösningstillstånd och att avsaknaden av konflikter närmast kan 

betraktas som ett sjukdomstillstånd.38 

 Jacobsen och Thorsvik anser att konflikter kan ha flera positiva effekter på en 

organisation.39 Den viktigaste aspekten som de tar upp är att oenighet tenderar att leda till bättre 

kvalitet på besluten eftersom att det, genom att en konflikt uppstår, lyfts fram olika synpunkter 

och ny information framkommer.40 Jacobsen och Thorsvik menar att en utgångspunkt i den nya 

forskningen kring konflikter är att oenighet är en viktig del för att förhindra att en likriktning i 

gruppen uppstår. Att alla tänker likadant. Att det inte uppstår konflikter kan, enligt Jacobsen och 

Thorsvik, vara en indikation på att det finns en rädsla att lufta sina åsikter. Att flera åsikter tas 

upp är nödvändigt för att beslutsunderlaget skall vara tillräckligt utförligt.41  Dock menar 

Jacobsen och Thorsvik att konflikter inte får anta en alltför känslomässig prägel eftersom det då 

kan leda till att konflikterna snarare motarbetar organisationens utveckling istället för tvärtom. 

Det Jacobsen och Thorsvik drar som slutsats av detta resonemang är att organisationsledningen 

inte skall försöka undvika alla slags konflikter eftersom de kan vara av godo. Samtidigt skall de 

känslomässiga konflikterna försöka undvikas då dessa tar för mycket fokus från det egentliga 

arbetet. 

 Barbro Smeds talar om en motsättningarnas mångfald.42 Som nämndes ovan menar hon att 

motsättningar alltid funnits naturligt inom teatern eftersom de olika delarna, från administration 

till perukmakeri, måste samverka trots sina skilda utgångspunkter.43 Smeds beskriver tre olika 

förhållningssätt till konflikthantering. Det första, Konsensus, innebär en strävan efter att alla skall 

                                                 
38 Johan Asplund, Om undran inför samhället (Lund:Argos 1970), s. 52 ff 
39 Jacobsen, Thorsvik, passim 
40 Jacobsen, Thorsvik, s.218 
41 Jacobsen, Thorsvik, s. 218 
42 Smeds, s. 44 
43 Smeds, s. 44 
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vara överens. Alla skall dra åt samma håll. Det andra, En huvudmotsättning, går ut på att välja en 

huvudkonflikt och acceptera att denna alltid pågår. Som exempel ger Smeds motsättningen 

mellan marknadsavdelningens behov av långsiktig planering och den konstnärliga ledningens 

behov av flexibilitet. Slutligen tar Smeds upp En ständig obalans överallt, som i stort sett innebär 

en acceptans av ett oharmoniskt tillstånd. Situationer förändras ständigt och det gäller bara att 

förhålla sig till dem.44 

 

3.5 Sammanfattning och tillämpning 
Under rubriken Ledarskap och kulturellt ledarskap presenterades först Rolf Linds 

sammanställning kring en ledares olika funktioner. Denna användes för att grunda resonemanget 

kring ledarskap då sammanställningen är ganska allmän till sin natur. Jeanette Wetterström 

beskriver de speciella strategier som ledare inom kulturen bör tillämpa. Wetterströms teorier 

kring kulturellt ledarskap nyttjades främst för få en bild av verkligheten för producent och 

regissör. 

 

Delat ledarskap är ett relativt outforskat område i jämförelse med övrig forskning kring 

ledarskap. Organisationsforskare som fokuserat på delat ledarskap och definierat vad det innebär 

är Marianne Döös och Lena Wilhelmson. De har kartlagt hur delat ledarskap tar sig i uttryck 

främst inom en traditionell organisation och deras teorier kring denna ledarskapsstrategi har 

jämförts med det delade ledarskapet i en teaterorganisation.  

 

Michel Foucaults teorier kring makt och maktrelationer bygger på en fördelning av kunskap och 

information. Ledningen kan utöva makt över organisationen genom att medvetet välja vilken 

information som skall delges medarbetarna. Dessa teorier kändes relevanta då de även kan 

appliceras på relationen mellan ledare. Genom att undersöka hur producent och regissör ser på 

sina maktrelationer i en produktion kunde Foucaults teorier användas för att tydliggöra 

förekomsten av eventuella styrkeförhållanden. 

  

Under rubriken konflikt presenteras några olika synsätt inom ämnet konflikt då de valda 

referenserna behandlar ämnet på tämligen skilda sätt. Först presenteras Arne Malténs 

                                                 
44 Smeds, s. 44 
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kartläggning av olika typer av konflikter. Hans sammanställning har snarare formen av en 

praktisk handbok än en teori kring ämnet konflikt. Dock kändes den viktig då det i en 

organisation ständigt uppstår olika konflikter som behöver lösas, inte teoretiseras kring. Därefter 

tas en alternativ syn på konflikt upp. Genom att använda olika teorier som alla har gemensamt att 

de betraktar konflikt som något positivt, ville författarna visa på komplexiteten i ämnet. 

 

 

4. Empirisk undersökning 
Det empiriska materialet har samlats in genom sex intervjuer som här presenteras i komprimerad 

form. Allt som följer nedan är respektive informants åsikter och rena citat är kursiverade. 

Namnen är fingerade då denna önskan fanns hos vissa av intervjupersonerna. Författarna har valt 

att benämna till exempel producent från frigrupp med ett PF, regissör från institution med ett RI 

och producent från privatteater med ett PP. 

 

4.1 Intervjupersonernas bakgrund 
Regissör RF är konstnärlig ledare på en fri teater i Stockholm. För tillfället medverkar han i och 

har även regisserat en barnföreställning som spelas på teatern och som även turnerar runt om i 

landet. RF började på den fria teatern 1994 och innan det har han bland annat jobbat som 

mimartist.  

 RF har ingen formell utbildning utöver att han gick ett år på Filmakademien i Göteborg. 

Han anser att utbildning är bra samtidigt som han kan uppleva att det slipar bort en hel del 

egensinnighet: Alla blir stöpta i samma form och då blir det ointressant. Det är inte så att jag 

ogillar utbildning, många gånger är det bra. En sak som kan vara skönt med utbildning är att 

man ’är’ någonting, man kan ha utbildat sig till mimartist för tio år sedan och inte praktiserat 

det sedan dess men man kan ändå kalla sig för mimare för man har det formellt. Jag måste hela 

tiden bevisa att jag är till exempel mimare. Jag ’är’ inte på ett lika självklart sätt.45 RF menar att 

det är viktigt att lära av erfarenhet, att genom att arbeta praktiskt komma in på nya vägar och på 

det sättet lära och utvecklas. 

 

                                                 
45 Regissör RF, 2007: muntl. Intervju (2007-04-12) 



 19

Regissör RI är utbildad regissör på Dramatiska Institutet och har sedan 1999 arbetat som regissör 

på en länsteater. 2001 startades en mindre scen som hör till den stora teatern, där RI fungerar som 

både regissör och teaterchef.  

 Yrket som regissör beskriver RI som ett väldigt subjektivt arbete: När jag jobbar som 

regissör skall jag arbetsleda en produkt, en produktion som ska vara en väldigt personlig sak och 

som ska vara väldigt präglad av mig som person. Så det blir ett väldigt subjektivt arbete, det 

gäller att få människor att bli intresserade av de idéer eller de tankar som man har kring något. 

Om de inte är det så kommer de inte lägga ner någon kraft och energi på att göra det bra.46  

 

Regissör RP bestämde sig redan som 17-åring för att han ville bli regissör. Han studerade på 

Balettakademin i två år och åkte sedan för att arbeta i New York, Paris och Madrid, både bakom 

och på scen. RP har jobbat som frilansande regissör och gjort mycket musikteater, mestadels 

inom den privata sektorn. Sedan sex år är han fast anställd på en av Stockholms privatteatrar. 

RP drar inte tydliga gränser mellan till exempel regi och koreografi utan försöker ha ett 

helhetstänkande när han arbetar. RP tycker att han är lyckligt lottad som får arbeta med något 

som han själv har valt. Han anser att det finns en hel del myter om regissörsyrket och att det inte 

är fullt så spännande som många tycks tro: De tror att man bara är kreativ och konstnärlig varje 

dag, men det är nog bara 15 % av tiden som man är det. Resten av tiden är det mycket 

matematik, möten, telefon och planering.47 

 

Producent PF har ingen formell utbildning utan har fortbildat sig på tidigare arbetsplatser, till 

exempel har hon läst olika ekonomikurser. Inom teatern har jag gått den långa vägen, från 

obetald entusiast till det jag gör idag. Jag har kombinerat mina kunskaper som maskör med mina 

kunskaper från näringslivet. Ser mig själv mer som en teaterarbetare än som producent. Jag har 

gjort olika saker på en teater (som till exempel maskör och regiassistent) och gör fortfarande 

mask till vissa föreställningar.48 

 En övergripande beskrivning av mitt yrke är att jag som producent försöker förverkliga en 

regissörs eller en teatergrupps visioner. Att skapa förutsättningar från en projektidé till sista 

                                                 
46 Regissör RI, 2007: muntl. Intervju (2007-04-16) 
47 Regissör RP, 2007: muntl. Intervju (2007-05-15) 
48 Producent PF, 2007: muntl. Intervju (2007-04-18) 
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föreställningen. Helt enkelt att få saker och ting att fungera och flyta på.49  

 

Producent PI sadlade om efter fyra års tekniskt gymnasium och tog en fil.kand i 

litteraturvetenskap. Efter det jobbade hon på Stockholms Stadsteaters marknadsavdelning. 

Samtidigt jobbade PI i små fria grupper som producent och sökte sedan producentlinjen på 

Dramatiska Institutet. Hon kom in och gick där mellan 1996 och 1999. Sedan dess har PI jobbat 

på en institutionsteater med turnerande produktioner. 

 Yrket som producent tycker PI har en konstnärlig och kreativ sida som inte många pratar 

om. Det innehåller även stora bitar som handlar om ekonomi, planering och personalansvar. 

 

Producent PP har inte någon formell utbildning för producentyrket, bara lång erfarenhet. Hon 

började som 20-åring på en institutionsteater som produktionssekreterare och blev sedan 

teaterchefssekreterare. PP menar att de tio åren på institutionsteatern fungerade som en skola. 

Efter det fick hon anställning på en privatteater. Där fick PP sin andra skola, hon tycker att det 

var en helt annan värld att komma från institutionsteater till privatteater. Nu jobbar PP på en liten 

teater som gör alla slags produktioner: barnteater, musikaler, farser, stand up och konserter. 

Yrket som teaterproducent beskriver PP som otroligt ombytligt, väldigt roligt och väldigt tufft.50 

 

4.2 Organisationsstruktur 
Regissör RF beskriver sin fria teater som en ekonomisk förening med en styrelse som är mer 

symbolisk än formell och ledningen består istället av tre konstnärer (där regissör RF är en av 

dem). Det finns även två fast anställda producenter samt en scenmästare på teatern. Regissör RF 

är den konstnärliga ledaren som har ett övergripande ansvar och leder på så sätt mycket av 

arbetet. Producenten och regissören delar ett viktigt arbete på teatern och varje producent 

ansvarar för var sin föreställning från början till slut, det finns inte en producent som är ekonom 

och en producent som är marknadsförare. Enligt RF är samarbetet mellan regissör och producent 

ganska talande för sättet hans teater arbetar på. Det finns en öppenhet inom gruppen och alla skall 

känna sig delaktiga samtidigt som det finns klara roller. 

 

                                                 
49 Producent PF 
50 Producent PP, 2007:muntl. Intervju (2007-04-27) 
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På regissör RI:s teater finns en producent som även är biträdande enhetschef. De har en ganska 

traditionell uppdelning av sitt arbete där RI är slutgiltigt ansvarig för det konstnärliga arbetet. 

Deras relation är lite komplicerad eftersom RI också är chef över sin producent, i egenskap av 

teaterchef. Men han har inte sett några större svårigheter med det: Organisationsstrukturer blir ju 

bara intressanta när människor har problem med varandra. När människor arbetar i någon slags 

kreativ samverkan blir det inte så himla intressant vem det är som bestämmer och vilken ordning 

man har i hierarkin. Då gör man någonting ihop för att man brinner för det och då brukar det ge 

sig självt hur man delar upp arbetet för man har olika kvaliteter och saker man är duktig på. Det 

är ju när det blir konflikter som det blir viktigt att veta vilka positioner man har. Är det tydligt 

utarbetat så blir det också lättare att lösa de konflikterna.51  

 

Regissör RP:s teater har en VD och en vice VD. Att vara anställd på ett och samma ställe har gett 

RP möjligheten att anta olika roller utifrån vilket projekt det gäller. Samtidigt som han regisserar 

en föreställning kan han vara exekutiv producent för tre andra. RP arbetar mycket med 

rekrytering och använder sig mestadels av frilansande personal i sina produktioner. 

 

Producent PF arbetar i en liten fri teatergrupp och hon beskriver arbetet där: Det är inte så 

uppdelat, vi är inte så många. Alla är med i alla processer. Sedan kan ju man ha olika 

ansvarsområden, men vi samarbetar så mycket som möjligt.52 

 Teatergruppen består av producent PF, tre artister och en kostymör.  

 

Producent PI arbetar med en konstnärlig ledare och de väljer tillsammans en repertoar redan på 

ett tidigt stadium. Teatern har en chefsproducent som är överordnad de andra producenterna. 

Varje producent har hand om en egen produktion från start till sista föreställning.  

 

Producent PP:s teater har en VD och en vice VD. Det finns underchefer i hela Norden och PP är 

en av dem. PP har yttersta ansvaret för teatern och ansvarar för till exempel marknadsföring, i 

samarbete med koncernens marknadsavdelning.  

                                                 
51 Regissör RI 
52 Producent PF 
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PP jobbar närmast regissör och koreograf: Vi har väldigt täta skott, träffas mycket och pratar.53 

 

Gemensamt för alla intervjupersonerna var att samtliga använder sig av frilansande personal, till 

exempel regissörer, scenografer, grafiker, ljus- och ljuddesigners etcetera.  

 

4.3 Den konstnärliga processen – ju fler kockar desto sämre soppa? 
Regissör RF säger att det är konstnärerna som driver den konstnärliga processen är det i 

huvudsak dessa som är delaktiga. Samtidigt anser RF att alla som kommer in i teatersalongen och 

bevittnar en repetition blir en del av den konstnärliga processen på det sättet att de måste ta 

ansvar för hur de beter sig. RF menar att en producent kan inte komma in på ett genrep och göra 

konstnärerna osäkra och stressade. Där är det viktigt att en producent är medveten om det och 

inte blir osäker om föreställningen inte ser ’färdig’ ut. På genrepet till vår senaste 

barnföreställning såg det nog mest ut som om vi flyttade en massa möbler. Man måste vara 

medveten om hur känslig processen är och hur man påverkar. 54 

 RF anser att eftersom det är konstnärerna som i mångt och mycket leder det konstnärliga 

arbetet måste en konstnär, som också skall vara övergripande chef, vara beredd att också ta ett 

ekonomiskt ansvar. Han anser att man kan inte som konstnär ta avstånd från allt sådant för då 

blir man ett barn på ett sätt.55  

 

Regissör RI beskriver hur han i olika steg involverar en scenograf, maskör, ljussättare och 

ljusdesigner. Efter det är det kollationering56 med skådespelarna och då är även övrig personal 

med, såsom teknisk personal, biljettpersonal och producenter. RI anser inte att producenten är 

särskilt delaktig i själva utformandet av föreställningen, däremot kan producenten vara med på ett 

tidigt stadium och ta beslut om vilken föreställning de skall göra. De som är med och bestämmer 

hur pjäsen skall se ut, berättar RI, är han själv, scenografen, ljussättaren, ljuddesignern, maskören 

och skådespelarna. Sedan menar han att det beror lite på hur den konstnärliga processen 

definieras. RI tycker att även hur publiken bemöts och hur ett budskap förs ut ingår i det 

konstnärliga arbetet. 

                                                 
53 Producent PP 
54 Regissör RF 
55 Regissör RF 
56 Genomläsning av manus med alla inblandade i produktionsprocessen. 
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Regissör RP anser att alla som arbetar med en föreställning är med i den konstnärliga processen. 

Från förarbetet innan repetitionerna börjar till slutet då skådespelarna börjar sitt arbete. RP vill 

inte vara allt för diktatorisk utan försöker släppa in folk i den konstnärliga processen. Han menar 

att producenter mest brukar vilja delta vid rollbesättningen för att det ligger i deras intresse att 

biljettförsäljningen blir bra. RP säger dock att vad det gäller den slutgiltiga konstnärliga 

produkten brukar producenten lita på övrig konstnärlig personal. Ett fåtal producenter vill vara 

mer involverade och det är på gott och ont anser RP: Det beror på hur man gör det, det kan vara 

kul ibland att ha ett bollplank. Det viktiga är att de aldrig avbryter en repetition eller framför 

sina åsikter inför en ensemble utan tar det senare.57 

 

Producent PF framhåller att i just hennes grupp är alla med i de konstnärliga diskussionerna: 

Eftersom vi är så små, måste alla vilja samma sak.58 Hon menar vidare att eventuella 

uppdragsgivare inte påverkar den konstnärliga processen utan gruppen skapar en föreställning 

som sedan säljs till den som är intresserad av att köpa. 

 

Producent PI tycker att mycket av den konstnärliga friheten för producenten finns vid valet av 

repertoar. Sådant som har med pengar att göra kring den konstnärliga idén räknar hon på och 

diskuterar med den konstnärlige ledaren. Alla ekonomiska beslut är konstnärliga beslut och vice 

versa.  

 Nästa fas i PI:s arbete är att träffa regissören eller teamet och presentera hur deras 

förutsättningar ser ut. PI tycker att det är svårt att konkretisera för teamet vad de får för resurser, 

att få alla inblandade att förstå vad det innebär för produktionen. De arbetar sedan tillsammans 

och bollar idéer och klargör vilka resurser som finns att tillgå. PI får vara med och tycka till om 

skådespelarna om hon har en bra relation till regissören. 

 

På privatteaterns auditions är det regissör, koreograf, musikaliskt ansvarig och producent PP som 

deltar: vi försöker att inte vara för många för det är jobbigt för de stackarna som söker. Sedan 

vartefter plockar vi in scenografer, kostymörer, ljud- och ljusdesign och make up-artist.59  

                                                 
57 Regissör RP 
58 Producent PF 
59 Producent PP 
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4.4 Delat ledarskap 
Regissör RF säger att han alltid har tyckt om samarbete och har mest jobbat i den formen: Det är 

så vi jobbar här på teatern, samtidigt som jag tycker att det är viktigt med en tydlig ledare. Jag 

menar, det kan ju vara jättebra med en ensam ledare också, men jag har inte så mycket 

erfarenhet av det.60  

 RF anser att det svåra med samarbetet mellan producent och regissör är att bibehålla flödet 

mellan det administrativa och konsten. Om det misslyckas kan producenten börja agera som 

enbart säljare och behandla konsten och utövarna av den som varor. Det handlar om ett 

ömsesidigt förtroende för varandras kunskap och en respekt. Det är en vågskål som måste väga 

ganska jämt för att det ska fungera. Samtidigt tycker RF att det är viktigt att producenten inte 

blandar sig i det konstnärliga arbetet och börjar tycka för mycket. Det är viktigt med en klar 

åtskillnad mellan rollerna. RF erkänner samtidigt att han själv har svårt att inte lägga sig i 

producentarbetet då han vill ha koll på allt som händer. Men han menar att det också hör till 

arbetet som konstnärlig ledare. Regissör RF anser att producentyrket kan vara väldigt kreativt: en 

sak jag brukar säga är att det inte finns något så tråkigt som en tom salong och därför är det 

viktigt att producenten ser det kreativa med att få ut scenkonsten i samhället. Att hela tiden hitta 

nya publiker och nya sätt att nå ut är ett väldigt kreativt sätt att tänka tycker jag! Hur ska vi få 

människor att upptäcka oss och komma i kontakt med ny publik? Det är kreativitet.61  

På frågan om han anser att delat ledarskap är ett bra sätt att leda svarar regissör RF att det för 

honom har fungerat bäst att jobba väldigt nära en producent: Jag har ju som sagt mest jobbat med 

delat ledarskap så jag har lite svårt att uttala mig om någon annan form, men generellt kanske 

det är bra med en ensam ledare. Samtidigt är denne ofta en man och då blir det genast en 

patriarkal struktur som jag inte gillar. Det kan det bli även med en kvinna som chef. Det blir lite 

så när det är en ensam ledare. Jag känner mig väldigt ambivalent inför den ensamme starke 

ledaren. Något jag inte gillar är trenden från film, med en producent som samlar alla kring sig, 

väljer regissör från ett håll, skådisar från ett annat och manusförfattare från ett tredje och 

samlar alla för att samarbeta. Sådant tycker jag är förfärligt rent ut sagt. Med producenten som 

någon slags övergripande ledare. Det är konstnärerna som ska leda den konstnärliga 

                                                 
60 Regissör RF 
61 Regissör RF 
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processen.62
 

 

Regissör RI tycker att det är mycket värt att kunna få möjligheten att dela de stora viktiga beslut 

som han måste fatta: Ha någon som säger vänta, ’är det rätt att vi ska göra såhär? Hur tänkte 

du?’63 RI menar att det bygger på att det är någon som det finns ett väldigt starkt förtroende för. 

Delat ledarskap är en bra form av ledarskap anser han, men tror inte att det är en bra form för alla 

teatrar. På en liten teater kan, enligt RI, en person hinna med att både regissera och leda teatern 

utan att behöva försaka något. På en större teater tror RI att det finns en risk att en konstnärlig 

ledare anställts för att endast arbeta konstnärligt, men att den personen då kanske arbetar för 

mycket med det konstnärliga på golvet och därigenom försummar det konstnärliga arbetet på sikt. 

RI menar att alla konstnärliga beslut är ekonomiska beslut och att det är skadligt för en teater att 

ha en konstnärlig ledare som är hopplös på ekonomi. Han anser att den konstnärlige ledaren på 

något vis måste dra det tyngre lasset då denne utöver det konstnärliga arbetet samtidigt måste 

arbeta med en administrativ chef som sköter till exempel förhandlingar om löner och fackliga 

processer. Enligt regissör RI fungerar det inte med tron på en stark ekonom och sedan någon 

konstnär med håret på ända och att ekonomen håller hårt i tyglarna. RI säger att det i Sverige 

finns ett antal teatrar som har haft ett sådant ledarskap. Där en konstnärlig chef valdes enbart på 

konstnärliga meriter. RI menar att för att den administrativa chefen skall våga sätta tilltro till den 

konstnärlige chefen måste han lita på att den konstnärliga chefen inte tar konstiga beslut som han 

måste städa upp sedan. RI anser till exempel att det är viktigt att jobba med budgeten 

tillsammans. Regissör RI menar att om det handlar om konstnärliga beslut som får ekonomiska 

konsekvenser kan producenten stoppa det, exempelvis för att det är för dyrt. Hur det sedan skall 

lösas, blir enligt RI regissörens uppgift att lösa.  
 RI anser att teatern har en huvudsaklig konstnärlig uppgift, det konstnärliga arbetet står i 

centrum. Det finns teatrar där det är tvärtom men då anser RI att det uppstår ett problem: På 

privatteatrar till exempel där är det ju definitivt så att producenten står i centrum men det får ju 

också effekter på det konstnärliga. Jag tror att det är viktigt att det konstnärliga är i centrum och 

då blir också de konstnärliga besluten i centrum av organisationen och ekonomin finns där för 

att göra det konstnärliga möjligt.64  

                                                 
62 Regissör RF 
63 Regissör RI 
64 Regissör RI 
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Regissör RP tycker att delat ledarskap är ett bra sätt att leda en organisation. Han frågar sig 

samtidigt vad det innebär? RP berättar att på hans teater arbetar de mycket med ledarskap och att 

det inte finns bara ett svar på vad en bra ledare är. Han menar att varje ledare måste bygga upp 

sin egen filosofi: Jag tror väldigt mycket på allmän delaktighet och att kunna vara ärlig, att se 

folk som vuxna människor och inse att jag kanske inte alltid kan ha svaret på precis allting. Då 

kan jag istället samla 20 personer och berätta att nu har vi ett problem och fråga hur vi ska lösa 

det. Då blir det någon form av delat ledarskap.65  

 RP menar att det är viktigt att han och producenten talar samma språk. Han säger att om 

det är en arbetsgrupp med 40 personer går det inte att komma med dubbla budskap utan alla 

måste ha valt samma linje. RP brukar ta upp hur samarbetet skall se ut med producenten innan de 

börjar arbeta. För honom är det viktigt att arbeta i harmoni och att skapa en fungerande grupp. RP 

anser att han har ledarskapet gentemot ensemblen medan producenten ansvarar för arbetet bakom 

scenen. RP poängterar att det är viktigt att budskapen framförs på samma sätt, både på scenen 

och bakom: Det får inte bli en diktator där och en annan där så att producent och regissör börjar 

spela ut varandra. Det är ganska vanligt. Ibland är regissören lite feg och ställer sig på 

ensemblens sida och svartmålar producenten för att de inte fått loss pengar, det tycker jag bara 

är jättedumt. Det är ett svaghetstecken. Då är det bättre att försöka vara lite neutral.66  

RP vill hävda att i det rent konstnärliga arbetet är det regissören som har vetorätt. Är det en 

ekonomisk fråga anser han att det är producenten som har sista ordet. Han menar dock att det 

alltid finns gråzoner där ekonomin och konsten möts. Men i sak tycker RP att regissören har sista 

hand vid produktionen.  

 

Producent PF menar att i de bästa fallen fungerar delat ledarskap alldeles lysande för att det är två 

personer som vill samma sak. Då kan PF stötta och bidra med sina delar så att det blir en lyckad 

arbetsprocess. Hon fortsätter med att i de sämsta fallen vill regissören något annat än producenten 

eller att denne har för dyra visioner som producenten inte kan gå med på, eller har en vision som 

producenten anser vara helt osäljbar. Då vill producenten, enligt PF, bromsa och då kan det 

krocka. Det kan också finnas olika åsikter om hur ett projekt skall marknadsföras. Producent PF 
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menar dock att i de vanligaste fallen har ett projekt förankrats innan det startar: I de flesta fall har 

det för mig fungerat bra med samspelet. Just för att man haft förutsättningarna klara för sig och 

att man har ramarna.67 
 PF säger att hon inte riktigt kan ta till sig termen delat ledarskap: Egentligen handlar det ju 

om att man kompletterar varandra. Jag tycker att det blir fel att tala om delat ledarskap. Det 

handlar om ett dubbelt ledarskap, man kompletterar varandra med sina kunskaper och skapar ett 

ledarskap. Det där med delat ledarskap låter som att man delar upp ansvarsområden, jag tycker 

att man snarare slår ihop sina visioner och tillsammans blir det väldigt bra.68 PF tycker att det är 

bra med ett delat, eller kompletterande, ledarskap: Därför att jag tycker att man får ut så mycket 

mer av en organisation. Det bygger ju naturligtvis på att producenten och regissören kan 

samarbeta för att det ska bli ett komplett ledarskap. Båda delarna är lika viktiga. Som regissör är 

man ju också arbetsledare i en konstnärlig process och har hand om all den personalen, som 

producent ska man ju skapa en arbetsmiljö som fungerar även när regissören är inne i sitt 

skapande.69 Hon framhåller också att det handlar om att reda ut vilken situation det handlar om, 

en produktionsprocess eller när föreställningen är igång. Rollerna ser olika ut beroende på skede. 
Producent PF menar att det är skillnad på en regissör som är frilansande och en regissör som 

också är konstnärlig ledare. Inblandningen är olika i olika produktioner. I den lilla gruppen är alla 

med, men friteatrar som är större och har en mer varaktig verksamhet kanske delar upp arbetet 

mer. PF säger att inom vissa fria grupper är det producenterna som styr mycket, tillsammans med 

en konstnärlig ledare. Speciellt när gruppen tar in en frilansregissör, för då skall ju denne bara 

ansvara för en föreställning. Hon ser en skillnad om regissören är med i gruppen: Om man går 

samman en grupp människor som tillfälligt satts ihop för att göra en produktion kan man tala om 

ett delat ledarskap mellan producent och regissör. Men i många grupper är det den konstnärliga 

ledaren som leder arbetet.70 PF anser således att det är svårt att svara på hur ledarskap inom fria 

teatergrupper ser ut generellt, det kan bli missvisande: Alla fria grupper liknar ju inte varandra, 

även om många gör det. Det finns ju många typer av organisationer inom teatern. Olika former. 
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Om man pratar om en produktion gillar jag att man kompletterar varandra, jag tycker att man 

kan gå in i varandras arbete ganska mycket.71  

 Hon fortsätter att tala om sin syn på hur hon som producent kan påverka det konstnärliga 

arbetet: Jag kan ju inte som producent gå in i regivisionen men jag måste ju se till att arbetet 

fortskrider. Jag måste ju ha rätt att tycka till om det jag ser under arbetets gång, även om det är 

regissörens ansvar. Jag måste ju veta vad det är jag säljer. Jag ska ju sälja något som inte finns 

ännu, och jag vill ju veta att det jag ringer runt om är något som jag gillar. Jag tycker att man 

som producent ska ta del av det konstärliga arbetet och ta del av den processen så nära som det 

går. Man får ju inte gå in och störa för den skull, utan stötta och tillföra och för det mesta bli 

glad över det man ser. För egen del kan jag i vissa lägen se mig mer som teaterarbetare och inte 

bara producenten som går in och säkerställer att det blir bra.72 

 

Producent PI anser att det är helt nödvändigt med delat ledarskap mellan en regissör och en 

producent i en produktion eftersom hon anser att en regissör inte skall behöva ta beslut kring tid 

och pengar i sitt konstnärliga arbete. Dock anser hon inte att det är nödvändigt att kalla det just 

delat ledarskap. PI tar som exempel att när denna form av ledning inte användes gick regissören 

direkt till teaterchefen när det uppstod problem i arbetet och fick då som lösning mer pengar. 

Sedan brakade allt för att ingen hade full koll på tider och kostnader.  

 Vad gäller vetorätt berättar producent PI att det som får ekonomiska konsekvenser beslutar 

hon över. Är det däremot en fråga om hur en skådespelare skall vara placerad under en monolog 

är det inget som hon lägger sig i utan där har regissören full vetorätt. PI menar att det där är något 

som alla är medvetna om, de vet vad hon styr över: Men sedan kan de ju alltid försöka testa en, 

det händer ofta, med frågor som att bygga om hela dekoren. En regissör kan ju säga att ’annars 

blir det ingen föreställning’, men det har aldrig hänt att någon hoppat av. Ibland har ju jag fel 

också och när vi testat något så märker jag att det funkar.73 

 

Producent PP tycker att hennes teater har ett fungerande delat ledarskap. Delat ledarskap... Ja det 

är väl det vi gör här? Alla vet ju liksom, vi har ju våra positioner, vi har vår scenchef, vi har vår 

regissör, koreograf. Det här är ju verkligen delat ledarskap, det är ju ett teamwork vi håller på 
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med. Sedan är det alltid någon som måste ta något lite mer ansvar, ekonomi till exempel eller det 

konstnärliga ansvaret. Någon som har vetorätt. Men jag tycker att vi har ett väldigt bra delat 

ledarskap.74 Producent PP tycker att delat ledarskap är ett bra sätt att leda: Det vore trist annars 

om bara en ska sitta och peka och bestämma. Man jobbar inte så längre, eller det kanske man 

gör på något gammalt företag. Idag tar folk för sig på ett annat sätt, man jobbar ihop, vi jobbar 

ju för samma mål, alla vi vill ju att det ska bli det bästa vi har gjort någonsin. Alla tar sitt 

ansvar.75 

 På producent PP:s teater är det olika vem som får sista ordet. Gäller det något som rör 

ekonomi, att vissa saker inte går att finansiera till exempel, får regissören böja sig.  Ibland 

försöker producent PP kompromissa och ordna fram mer pengar: Jag kan nog stå på mig väldigt 

långt men jag kan också ge mig om han lyckas överbevisa mig.76 PP tillägger att deras VD har 

allra sista ordet eftersom det är hans pengar.77 

 

4.5 Samspel i produktionen 
Eftersom regissör RF är konstnärlig ledare på sin fria teater, är det han som tar många beslut 

angående samarbeten. 

 Ett bra samarbete som regissör RF kommer ihåg var när de från början var två konstnärliga 

ledare och en producent. Producenten tyckte att alla beslut tog lång tid och menade att det 

berodde på att det fanns två konstnärliga ledare: Hon var väldigt driven och det slutade med att 

jag blev ensam konstnärlig ledare och jobbade nära producenten. Det fungerade väldigt bra att 

tillsammans vara drivande och samtidigt inte vara för många. Beslutsfattandet tog mycket 

kortare tid och vi kunde koncentrera oss på våra respektive ansvarsområden. Förändringen 

skedde snabbt och gjorde att arbetet flöt bättre. Jag kände inte att det var delat ledarskap med 

producenten utan snarare som att hon ville att vi skulle ha en ledare. Det var hon som initierade 

förändringen och två drivande människor måste inte alltid sluta i konflikt.78  

 Ett samarbete som RF inte ansåg fungera bra var när producenten agerade allt för 

självständigt. Han tog en massa beslut och handlade på ett sätt som jag tyckte gav teatern bad 
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will. Han var en mycket duktig producent men när han blev så egensinnig blev det svårt att 

samarbeta. Det får inte bli ett sådant glapp mellan producent och konstnärlig ledare för då kan 

det uppstå misskommunikation och det kan ge ett splittrat intryck. Konstnärerna blev mer en vara 

som han sålde. Jag tycker inte att producenten skall ta alla beslut och ’springa iväg’.79 RF anser 

dock att en konstnärlig ledare som har insyn i det administrativa arbetet kan ta egna beslut. 

Producenten som envåldshärskare som inom filmen är förfärligt. Man fjärmar sig från det 

konstnärliga verket. Jag gillar heller inte tanken på den allsmäktige konstnären som vet och kan 

allt.80 

 

Att själv få välja sitt samarbete tror regissör RI är viktigt. Han säger att han själv måste tro på att 

det kommer att funka. RI anser att på ett professionellt plan går det att komma ganska långt med 

människor som egentligen inte står varandra nära så länge som yrkesskicklighet finns. Men vid 

en viss punkt måste det finnas en viss grad av förtrolighet. Regissör RI menar att i en ledande 

position bär man på mycket hemligheter och idéer som aldrig förverkligas och då måste det gå att 

lita på att det som sägs bakom stängda dörrar inte läcker ut. 

 

Regissör RP tycker att bra samarbeten med producenter bygger på ett gemensamt intresse. När 

han jobbar med producenter som är anställda på samma ställe som han själv går det alltid lättare 

att samarbeta. Ett exempel RP ger på ett bra samarbete är en producent som avsätter mycket 

produktionspengar. Han berättar att hon satsar mycket resurser på scenografi och på att få med de 

absolut största namnen, kosta vad det kosta vill. RP säger att hon inte lägger sig i själva 

föreställningsarbetet alls, utan mer finns till för att kratta manegen innan. Något negativt med 

hennes arbete menar RP är att hon lägger sig i rekryteringen väldigt mycket. 

 Samarbeten som fungerar mindre bra tycker RP ofta beror på att producenten inte har 

någon konstnärlig förståelse eller att kemin inte fungerar. RP tycker att det är tråkigt om det skall 

gå så långt att han måste höja rösten, då är det inget bra samarbete: Ofta som regissör har man 

bra intuition och en känsla för stämningar då man kommer in i ett rum, då kan man ligga steget 

före och undvika konflikter. Producenten måste också jobba med känslor och ha en 

fingertoppskänsla, eftersom de jobbar med dessa sköra människor som ofta har ett väldigt stort 
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ego. Det är ju endast exhibitionister som valt att stå på scenen. Därför är det coolare att jobba 

med dem bakom scenen för de har inte alls samma egon.81 

 RP får sällan välja vilken producent han skall jobba med. Han menar att det snarare är så 

att producenten är med när frågan ställs till honom i initialskedet. RP tror att det kan påverka 

samarbetet om det inte är självvalt: För att lära sig och utvecklas kan det vara bra, om jag bara 

tog med mig ett och samma team hela tiden blir det inget ge och ta och inga nya infallsvinklar.82 

 

Producent PF menar att det ofta är den som har kommit med en produktionsidé som kan komma 

med förslag på regissör. Hon säger att det ofta påverkar ett arbete positivt om producenten kan 

välja regissör: Förutsättningarna för att det ska fungera smidigt ökar ju om det är någon man 

känner till eller har jobbat med tidigare.83 PF påpekar att hon ibland får underordna sig 

Produktionen, och ta fram sitt professionella förhållningssätt, eftersom den å den regissören är en 

fantastisk konstnär, men hopplös att samarbeta med. Som producent vill man ju ha ett 

konstnärligt fantastiskt resultat trots allt.84 

 Producent PF beskriver ett arbete som fungerade väldigt bra och det berodde bland annat 

på att det var en väldigt nära, ärlig och rak kommunikation mellan henne och regissören: Vi visste 

vad vi ville göra och det höll hela vägen. Vi visste hur mycket pengar vi hade att röra oss med 

och det var väldigt lustfyllt och roligt. Det är ju ett drömläge och hela ensemblen var trygga och 

glada. Det berodde nog på att det var väl förankrat för vad och hur vi skulle göra. Väl 

genomarbetat. Den här grunden jag pratat om, att man är överens om vad man vill uppnå från 

början.85 

 Det kan fungera dåligt om man inte vet så mycket innan. Det här blir krångligt, för jag har 

också varit med på en produktion där man inte visste mycket innan men det ändå blev bra. Men i 

regel.86 PF menar att det också kan vara problematiskt när få inblandade har koll på budgeten och 

regissören kommer med ett förslag som gruppen inte har råd med. Hon upplever även att hon som 

producent under arbetets gång kan känna att hon inte tror på arbetet. PF säger att om en regissör 

inte själv tror på sitt arbete kan det vara svårt som producent att tro på det och vice versa. Hon 
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menar att om man i sådana situationer ändå håller sig till de uppsatta ramarna kan det bli bra 

ändå. Börjar ramarna att frångås, inte bara de ekonomiska utan föreställningens längd, ålder på 

publik och liknande kan det bli konflikter: En gemensam grund är viktig. Att man åker i samma 

båt åt samma håll. En delad vision. Det mindre bra är egentligen det motsatta då. Det går ju att 

jämföra med vilket företag som helst, man måste dra åt samma håll. Det kan ju synas tydligare i 

en konstnärlig process. Regissören är i en utsatt position och om då producenten kommer in och 

talar om budget och pengar kan det bli en krasch. Som producent är det bra att ha känselspröten 

ute och också dela den konstnärliga visionen. Det går inte att bara sälja. Teater utan själ är fan 

ta mig inte kul att titta på! 87      

 

Producent PI får inte alltid vara med och välja vem hon skall arbeta med. Trots detta har PI haft 

flera olika fungerande samarbeten med regissörer, som varit bra på olika sätt. En regissör hon 

jobbat med flera gånger tycker hon är rolig att samarbeta med för att de kan diskutera de 

konstnärliga frågorna: Han är en sådan som vill ha en massa saker, men han lyssnar ändå på mig 

och vi har en ömsesidig respekt och då kan vi ha kul i samarbetet.88 

 Andra har varit lättare att samarbeta med rent formellt. PI berättar att regissörer kommit 

upp på hennes rum och pratat en stund varje dag innan repetition: Det fungerar helt smärtfritt, de 

är punktliga och praktiska, men kanske inte så intresserade av vad jag tycker.89 

 

Producent PP har haft väldigt bra kontakt med alla regissörer hon arbetat med. Detta tror hon 

beror på att hon är med och väljer sitt samarbete, något som hon anser vara viktigt: Jag tror att 

det skulle bli jobbigt om någon kom in och sa ’nu får du den här, Pelle Svensson’. Det skulle vara 

jättejobbigt. När man jobbar med en så pass liten teater så vill inte jag köpa in problem redan 

från första början, inte ta en person som jag vet redan innan att ’det här fungerar inte, han 

kommer att bryta ihop eller vi kommer inte till premiär’. Det skulle vara förfärligt tråkigt men 

jag skulle nog försöka.90 
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4.6 Konflikter – ett nödvändigt ont? 
Regissör RF tycker att en konflikt som kan uppstå är att producenten glider för långt ifrån arbetet 

på scenen. Denne får då, enligt RF, en helt administrativ syn på arbetet och börjar ta beslut enbart 

grundade på ekonomiska faktorer. Att detta händer kan bero på olika saker, menar RF, det är inte 

någons fel men det kan bero på att producenten inte är intresserad av det konstnärliga arbetet och 

inte respekterar den konstnärliga processen. Samtidigt kan det vara konstnärerna som inte släpper 

in producenten. Ett annat problem regissör RF ser är frågan om hur mycket man skall våga? Att 

producenten blir föräldern och nej-sägaren medan konstnärerna blir barnen som föreslår och är 

orealistiska i sina planer: Det blir en väldigt tråkig miljö eftersom båda rollerna är dåliga och 

inte spelar samman bra. Det måste, som jag tidigare sagt, finnas en balans mellan det 

administrativa och det konstnärliga.91  

 RF:s lösningar på problemen som kan uppstå ligger mer i hur arbetet organiseras från 

grunden: Det handlar om att vara kreativa ihop, ställa sig frågan ’vad kan vi göra?’92 RF menar 

att grundstrukturen på en teater är viktig för att undvika konflikter, finns en tydlig målsättning för 

hur arbetet skall skötas blir det mindre missförstånd. Det är även enligt regissör RF viktigt med 

en balans mellan teaterns olika delar. 

 Regissör RF säger att han har stor inblick i producentens jobb och där kan det självklart 

uppstå konflikter eftersom han inte vill att producenten blandar sig i det konstnärliga arbetet till 

den grad att denne exempelvis anställer en skådis utan att få klartecken: Vi konstnärliga ledare 

delar ju på det övergripande ledarskapet och det funkar för oss. Det är ju inte så att vi slår ner 

på varandras arbete utan även där handlar det om förtroende. Samma sak gäller i samarbetet 

med producenten. Respekt är viktigt, det är inget man ger och tar utan den växer fram.93 

 

Regissör RI har aldrig haft några konflikter med någon producent. Däremot kan det uppstå andra 

konflikter på teatern där det blir viktigt att veta vem som fattar besluten. RI berättar att det kan 

handla om att människor vill vara mer delaktiga i vissa beslut, att de önskar en mer kollektiv 

arbetsprocess: Jag är av uppfattningen att det inte är speciellt lyckat, det är ju bra när alla 

känner sig delaktiga men att ha en helt kollektiv process där alla är med och bestämmer tror inte 

jag är fruktbart och det tar för lång tid. Dessutom underskattar man också att människor har 

                                                 
91 Regissör RF 
92 Regissör RF 
93 Regissör RF 



 34

olika begåvning och kvaliteter. Man måste tillsammans göra någonting men lämna åt varje 

person att hitta sin särart.94 

 Den största faran med ett tätt delat ledarskap menar regissör RI är att ledarna kan uppleva 

att de har behandlat frågor i organisationen fast de bara har behandlat dem med varandra. Han 

berättar att det har hänt att folk har känt sig utanför men att de då försökt att prata om det. RI:s 

arbetsplats är rent maktstrukturellt en komplicerad arbetsplats där regissören och producenten är 

anställda under långa kontrakt tillsammans samtidigt som det är mycket folk som kommer och 

går. Det kan leda till att många inte känner sig involverade för att de är på väg ut. RI anser att det 

är en risk på teatrarna att de som vill vara kvar undviker konflikter och undviker att 

problematisera en situation för att de vill vara smidiga och inte göra sig omöjliga: Det kan leda 

till en väldigt låg konfliktgrad fastän man kanske hade behövt konflikter.95 

 

Regissör RP anser att det ibland blir konflikter med producenten. Det kan handla om den 

konstnärliga integriteten: Nu har vi redan jobbat för att få den här pjäsen mer lättillgänglig och 

jag gick med på att ha den här killen i huvudrollen. Men där går gränsen, nu kan vi inte sälja ut 

oss mer.96 RP menar att producenten alltid försöka spara pengar, det ingår i deras yrke: Det man 

hatar att få är frågan om hur nödvändigt det är att ha det och det? Då brukar jag vända på 

frågan och säga ’är det nödvändigt att vi gör den här föreställningen över huvudtaget?’ 97  

RP anser inte att det finns bara ett sätt att lösa en konflikt: Jag löser det relativt lätt genom att 

prata igenom det med den berörda, och aldrig framför andra. Det tycker jag är viktigt, det kan 

göra mig förbannad om någon producent är osmidig och vid fel tillfälle börjar prata om något 

inför ensemblen.98  

 RP upplever att det sällan finns problem kring de gemensamma målen. Han tycker sig ha 

en förståelse för det ekonomiska och menar att det överlag inom privatteatern är viktigt att vara 

insatt i exempelvis budget. RP ser en skillnad mellan institutions- och privatteater vad gäller 

detta. Han fortsätter: Jag är inte helt förtjust i teaterinstitutionerna för att det saknas en 

flexibilitet där som jag tycker mycket om. Det finns ingen verklighetsflykt inom den privata 

teatern. Många inom institutionsteatern har medvetet eller omedvetet blivit lite för pretto. Man 
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behöver inte ta hänsyn till marknaden över huvudtaget, att det här faktiskt ska sälja biljetter eller 

att man har en budget att hålla sig till.99 

 

Producent PF ger sin syn på konflikter som kan uppstå i en produktionsprocess: De konflikter 

som uppstår om det inte handlar om en enorm konflikt, alltså en personkonflikt, att man inte kan 

kommunicera och sådant, bortser man från dem tror jag att väldigt många av konflikterna som 

jag upplever som ganska små beror på någon slags svårighet som man stöter på under projektets 

gång, eller stress. Man kommer överens ändå, det blir alltid smågnabb men enligt min erfarenhet 

löser man detta ganska lätt.100 

 Vad gäller konfliktlösning menar PF att de små konflikterna oftast löser sig själva. Hon 

anser att man helt enkelt får sätta sig ner och fråga sig vad man håller på med. Dock tycker PF 

inte att konflikter bör förstoras upp: Om det gäller konflikter med personkemi har man ju 

maximal otur från början, för min del känner jag det innan att det här kommer att bli jobbigt. Då 

får man försöka förhålla sig professionell i det och försöka göra sitt jobb så bra som möjligt och  

försöka få regissören att förstå att man vill det. Det är också i regissörens intresse att 

producenten är med, bland annat ur försäljningssynpunkt, att det inte drar iväg åt något annat 

håll än man sagt.101 

 

Producent PI berättar att konflikter lätt kan uppstå mellan producent och regissör. Det är något 

som hon alltid väntar på två-tre veckor innan premiär, då regissören enligt henne ofta får en kris. 

Oftast uppstår konflikter då det sent kommer in idéer från regissören: Om de helt plötsligt 

kommer på att de vill ha levande kycklingar på scenen som de ska krama ihjäl varje 

föreställning, det är så orealistiskt, ’vem ska ha hand om dem och så?’ 102 PI brukar lösa det 

genom att vara villig att testa allting. Hon anser att det är bättre att testa och förkasta. Allt kan 

inte prövas för att det kostar för mycket och då kan det bli en större konflikt: Ibland vill 

regissören kanske rädda något som i sig inte är bra genom att ta in tekniska saker. Då får man 

testa eller kanske bara vara där som ett stöd. Man kan ju lugna alla genom sin närvaro.103  
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PI hade en konflikt med en regissör då hon känt från skådespelarna att det inte fungerade med 

produktionen. Hon tittade själv på deras repetitioner och tyckte inte heller att det fungerade: Jag 

pratade med regissören men hon förstod inte mig, det var obehagligt. Hon fick bråttom och skrev 

om hela pjäsen på natten och den konstnärlige ledaren fick komma in och hjälpa till att 

regissera.104 I och med detta uppstod en slags förtroendekris mellan producent PI och regissören. 

Även om de pratade hela tiden och inte blev ovänner blev regissören osäker av hela situationen. 

PI menar att är det en situation där föreställningen inte är klar är det en annan sak: det är svårt att 

skjuta upp en premiär, men det är inte ett konstnärligt problem. Då blir man mer enad i krisen 

och hittar en lösning tillsammans.105 

 PI har även känt att hon inte fått fullt förtroende från alla regissörer. Det har yttrat sig bland 

annat på produktionsmöten, att stämningen varit konstig eller att det blivit helt tyst då hon 

kommit in. Regissören har ibland försökt ta över mötena, fastän det är produktionsmöten. Det har 

också hänt att regissören gått och pratat om sina problem direkt med PI:s chef: De kanske tycker 

att producenter är ointressanta och vill hoppa över ett led och prata med chefen. Då har jag 

pratat med min chef, jag tycker inte att det är hans sak att ta tag i de problemen. Så får man 

försöka se till att få vara med i deras möten och komma tillbaka till samarbetet med 

regissören.106 PI tycker att samspelet kan bli förstört av sådant, det går bra att arbeta men det är 

inte mer än så. 

 En annan typ av problem som kan uppstå är om regissören och producenten inte drar åt 

samma håll: Om vi inte har samma intentioner kan det bli problem. Till exempel om jag inte 

förstår pjäsen, att jag inte förstår vad den vill säga publiken. Då försöker jag säga det på ett 

schysst sätt så att man inte hamnar i konflikt. Man måste på något sätt vara enade inför det 

övriga teamet, annars blir det problem.107 Regissören kan då bli osäker på om producenten tror 

på hans idé. Och är det någon som inte tror på idén så kan det ju vara flera som inte tror på den. 

Som producent skall hon egentligen stödja regissören och där kan det bli en lojalitetsfråga menar 

PI: Man är kanske mer lojal mot sin teater än mot en frilansande regissör. Eller tvärtom. Där 

måste man hitta en bra balansgång, att vara lojal mot båda. Teatern är ens huvudman och man 
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kan ju inte gå emot budget, men rent konstnärligt kan man hitta en balans.108  

 

Producent PP upplever inte att hon haft några konflikter på sin nuvarande arbetsplats. Från en 

tidigare arbetsplats har PP erfarenhet av mer turbulens, dock inte mellan producent och regissör. 

Förklaringen till turbulensen tror hon var att det där jobbade många unga människor utan större 

erfarenhet: Det var mycket armbågar och inte så mycket ödmjukhet.109  

 Sedan tillägger PP att regissörer kan få storslagna idéer som kan kosta alldeles för mycket 

pengar. PP menar att det då kan bli något av en konflikt som hon måste lösa. 

 

4.7 Skilda världar? 
Regissör RF anser att producent och regissör arbetar inom olika kunskapsområden. Han menar att 

som regissör har han en kunskap i att skapa scenkonst och att finna vägar att bära fram sin vision: 

I mitt fall som visuell iscensättare är denna kunskap djupt förknippad med arbetet på golvet. Ett 

arbete som producenten inte på något vis delar, eller kan dela. Det kan inte betraktas utifrån 

utan bara upplevas genom skapandet, vilket då alltså är konstnärernas område.110 Regissör RF 

menar att kunskapsflödet mellan regissör och producent kommer senare i processen och även 

innan projektet praktiskt satts igång då de gemensamt försöker att skapa förutsättningar för 

uppsättningen. På frågan om regissör RF anser att producent och regissör bör dela på all 

information svarar han: Nej, det vore slöseri med tid! Men det måste finnas ett nära samarbete 

och en öppenhet mellan de båda.111 

 

Regissör RI anser att han och producenten delar med sig av sin kunskap: Det är väl det som gör 

att man känner att vi får ett utbyte av varandra. Om man delar upp någonting och håller sig på 

varsin sida om bordet blir det ganska tråkigt, en del av att ett ledarskap och ett samarbete mellan 

två människor blir kreativt är ju att man känner att man har ett utbyte och att man växer av att 

känna att man är två istället för en.112 RI tycker sig ha haft turen att få arbeta med producenter 

som också har en konstnärlig förståelse: Jag tror att ett kreativt samarbete mellan producent och 

                                                 
108 Producent PI 
109 Producent PP 
110 Regissör RF, 2007:kompl. till muntl. Mail (2007-05-07) 
111 Regissör RF 
112 Regissör RI 
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regissör bygger på att producenten har en viss konstnärlig kunskap samtidigt som regissören 

också har en viss praktisk kunskap, så att man kan möta varandra.113  

 Eftersom både RI och producenten på teatern sitter med i ledningsgruppen för 

”moderteatern” får de båda ta del av all information. De rapporterar tillsammans till teaterchef 

och VD. 

 

Regissör RP tycker att producent och regissör har olika specialområden men menar att ofta är de 

producenter han arbetar med intresserade av teater. RP anser att det bidrar till en ökad förståelse 

för det konstnärliga arbetet.  

 RP vill däremot inte ta del av löneförhandlingar och dylikt, som han anser vara 

producentens uppgift: Jag vill egentligen inte veta vad en skådis tjänar och sedan gå ut och jobba 

på golvet.114  

 

Producent PF anser att producent och regissör arbetar inom olika kunskapsområden och hon 

tycker att de bör dela med sig av sina kunskaper. Åtminstone om det handlar om att ”samköra” 

sig inför ett gemensamt arbete. Hon tillägger dock att det kanske inte är nödvändigt att en 

regissör får veta allt om till exempel bokföring. Angående om producent och regissör bör dela på 

all information menar producent PF att det beror på vilken information som avses. Information 

om olika spelplatser, möjliga intresserade uppköpare, ”känslan” i branschen, kulturpolitiska 

vindar och sådant som kan vara viktigt för produktionen bör de dela med sig av. 

 

En av de viktigaste uppgifterna producenten har är, enligt producent PI, att bygga ett bra team 

med regissören: I vissa samarbeten kan man överskrida kunskapsområdena och regissören 

pratar om sina konstnärliga intentioner och frågar mig vad jag tycker. Jag kan presentera mina 

ekonomiska val och fråga vad han eller hon tycker. Ibland blir det inte alls så och då kanske man 

mer sitter och håller på sina roller. Man kanske inte pratar samma språk eller så är de inte 

intresserade av vad jag tycker om vad de gör på golvet. Sådana finns det ju många av och då 

tycker inte jag det är lika roligt att jobba, när de bara vill ha en som sin administratör.115  

                                                 
113 Regissör RI 
114 Regissör RP 
115 Producent PI 
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Producent PI menar att hon och regissören tar del av i princip samma information. Regissören har 

en egen länk till den konstnärlige ledaren och det har även PI. Rapporteringen till 

chefsproducenten sköts mestadels av PI. Det är sällan de sitter i möte tillsammans alla tre. 

 

Producent PP tycker att hon och regissören delar med sig av sin kunskap till varandra. Det kan 

vara svårt att ”byta stolar” med varandra, men däremot kan de båda tycka till om saker, anser 

hon. PP menar att det är mer vanligt att hon går in på regissörens område än tvärtom: regissören 

kanske passar sig lite mer för att gå in och diskutera i mitt område, han vill inte diskutera gager 

och sådant.116 

 

4.8 Erkännande – vid sidan av strålkastarljuset 
Regissör RF tycker att erkännande är viktigt: Pressen är viktig eftersom den tycks ge en 

uppsättning en slags stämpel, positiv eller negativ, som alla förhåller sig till117 RF anser att det är 

pressen och publiken i en samverkan som avgör om en föreställning blir en succé eller inte. 

 

Regissör RI menar att han som chef inte alltid får erkännande men tycker att han får mycket 

uppskattning av sina medarbetare. RI säger att i arbetet med teater får han uppskattning också av 

publiken. Han poängterar också att det är viktigt att visa uppskattning till dem som arbetar 

närmast eftersom det är lätt att ta deras lojalitet för given. 

 

Regissör RP tycker att det i viss mån är viktigt med erkännande, framförallt från publik och 

arbetskamrater. Han poängterar dock att det inte får bli ett självändamål. Får RP uppskattning 

även från ledning och press anser han att det är en bonus. 

 

Erkännande är viktigt för producent PF, särskilt från ledning och arbetskamrater: Får man 

dessutom bra respons från press och publik är det ju bara att njuta. Fast uppskattning från 

publik och press tar man inte emot för sitt eget arbete, utan det är ett kollektivt erkännande till 

produktionen.118 

 

                                                 
116 Producent PP 
117 Regissör RF, 2007: kompl. till muntl. Mail (2007-05-07) 
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Producent PI tycker att det är viktigt att få bekräftelse för sitt arbete men hon poängterar att det är 

något hon sällan får och det måste hon som producent vara medveten om: Man får det av sin 

chef, men sällan av frilansande personal. Det är sällan på en premiärfest som producenten får 

presenter till exempel, medan vi från teatern ger alla medverkande en present. Jag tror också att 

det finns en maktgrej. Regissören är ju den som väljer ut skådespelarna och även om de inte 

gillar honom så tackar de ju ändå honom i slutet. Producenten sitter också på makt men inte lika 

mycket konstnärlig makt. Det är något man får lära sig att leva med, annars kan man inte ha det 

här jobbet.119 

 

Producent PP tycker att det är roligt att få uppskattning. Hon menar att det är något hon mestadels 

får på premiärfesten. PP tycker att hon ofta får beröm från både sina kollegor och ensemblen. 

Något som däremot inte har någon betydelse för PP är att få erkännande från press och 

offentlighet. Enligt producent PP framträder hon sällan i media. 

 

 

5. Analys 
I denna del länkar författarna samman teori och empiri. Då teorin tenderar att vara något statisk 

medan empirin är mer dynamisk har författarna fritt kategoriserat informanternas svar efter 

teorins olika områden. 

5.1 Ledarskap och kulturellt ledarskap 
Utifrån Linds modell av organisationsledningens grundfunktioner kan yrkeskategorierna 

producent och regissör placeras under respektive rubrik. Den instrumentella funktionen innehas 

av producenten då denne ansvarar för planering och kontroll. Syftet med denna funktion är enligt 

Lind att underlätta måluppfyllelse för organisationen vilket tydligt speglas i producent PF:s 

beskrivning av sitt yrke: ”[...]Att skapa förutsättningar från en projektidé till sista föreställningen. 

Helt enkelt att få saker och ting att fungera och flyta på.”120 Regissören har snarare funktionen 

som identitetsskapande, det är denne som symboliserar organisationen och fungerar som ansiktet 

utåt. Samtliga intervjupersoner har svarat utifrån tanken att det är konsten som står i centrum, och 

                                                                                                                                                              
118 Producent PF, 2007:kompl. till muntl. Mail (2007-04-27) 
119 Producent PI 
120 Producent PF, 2007: muntl. Intervju (2007-04-18) 
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därmed blir det regissörens arbete och person som många gånger får representera organisationen. 

Det finns självklart fall där producenten är det kända ansiktet, speciellt inom privatteatern. 

Regissör RF uttrycker ett ogillande över producenten som övergripande ledare, han vill att 

konstnärerna skall leda. Regissör RI anser att om producenten står i centrum får det effekter på 

det konstnärliga. Dessa båda svar visar att dessa två regissörer anser att det är just regissören som 

skall ha den identitetsskapande rollen.  

 Tillsammans delar producenten och regissören på den kommunikativa funktionen. Denna 

del av Linds modell handlar om att skapa enighet kring en delad uppfattning om organisationens 

riktning. Producent PF uttrycker det som att: ”En gemensam grund är viktig. Att man åker i 

samma båt åt samma håll. En delad vision.[...]”.121 Producent PP är inne på samma bana när hon 

talar om att alla jobbar för samma mål och tar ansvar för att varje produktion blir den bästa 

möjliga. Överlag tycker samtliga intervjupersoner att en grundförutsättning för att undvika 

konflikt är att målen överensstämmer. 

 

Jeanette Wetterström definierar begreppet arts manager som en person som kan spela dubbla 

roller och ha dubbla strategier.122 Arts managern skall, enligt Wetterström, se till de ekonomiska 

konsekvenserna och samtidigt ha kunskap om den skapande verksamheten. Ledning idag handlar 

mycket om insikt i andra kunskapsområden än sitt eget.123 Författarna ser även att respekt för 

andras kunskapsområden är en viktig egenskap för en arts manager. Regissör RF anser att en 

producent måste ha en viss känslighet, till exempel under repetitionsarbetet. Detta tycker även 

producent PF som menar att producenten måste kunna känna av känsliga situationer och kanske 

inte ta upp ekonomiska problem med regissören mitt under en repetition. Regissör RP är av 

åsikten att en producent gärna får komma med synpunkter men absolut inte får avbryta en 

pågående repetition. 

 Samtliga intervjupersoner anser att det är regissören som basar över det konstnärliga 

arbetet medan producenten ansvarar för ekonomin. Informanterna poängterar dock att det är 

viktigt att ha kunskap om och respekt för varandras områden. Regissör RF menar att om en 

konstnär också skall vara chef måste denne vara beredd att ta ett ekonomiskt ansvar. Regissör RI 

                                                 
121 Producent PF 
122 Jeanette Wetterström, Stor opera små pengar – ett operativt företag och dess ledningshistoria (Stockholm: 
Carlsson Bokförlag, 2001), s. 291 
123 Wetterström, s. 291 
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tycker att det är nödvändigt för ett kreativt samarbete att konstnären har en viss ekonomisk 

kunskap, samtidigt som producenten har förståelse för det konstnärliga arbetet. Producent PI ser 

det som att alla ekonomiska beslut också är konstnärliga beslut och vice versa. 

 

5.2 Delat ledarskap 
Samtliga intervjupersoner har svarat att de praktiserar delat ledarskap och att det för dem är det 

mest idealiska sättet att leda en teaterorganisation. För att se hur väl deras tankar om delat 

ledarskap stämmer överens med den gängse litteraturen följer nedan en jämförelse med Marianne 

Döös och Lena Wilhelmsons uppsatta riktlinjer. 

 Det första påståendet, ledarna tillsätts och avgår ihop, stämmer inte enligt empirin. 

Producenten och regissören kan vara anställda oberoende av varandra och måste heller inte båda 

vara initiativtagare till ett projekt. Producent PF till exempel, menar att det ofta är den som har 

kommit med en produktionsidé som kan komma med förslag på regissör. Om det då råkar vara en 

regissör som kommit med idén är det ju denne som initierar arbetet. På regissör RF:s och RI:s 

teatrar har de även en övergripande chefsställning och har därigenom kontroll över vilka som 

tillsätts. En producent kan sluta utan att någon av regissörerna för den skull måste avgå. 
 Att intervjupersonerna inte har någon chans för övergång till sololedarskap kan stämma på 

det sättet att de traditionellt jobbat utifrån ett delat ledarskap. Regissör RF säger att han inte har 

någon erfarenhet från något annat arbetssätt och känner sig tveksam inför den ensamme, starke 

ledaren då denne enligt honom kan bidra till en patriarkal struktur. Även bland 

intervjupersonerna i övrigt verkar det kollektiva föredras framför det individuella.  

 Det tredje kriteriet, som menar att ledarna har en uppgiftsfördelning som innebär jämlik 

vikt och ära, är en aning problematiskt att fastställa. Eftersom arbetet i en produktion är uppdelat 

i olika faser kan uppgiftsfördelningen mellan producent och regissör verka ojämn under pågående 

arbete men i slutändan har arbetet varit relativt jämnt uppdelat. Äran däremot är enligt svaren mer 

ojämnt uppdelad. Producent PI säger som nämndes i empirin: ”Man får det av sin chef, men 

sällan av frilansande personal [...] Jag tror också att det finns en maktgrej. Regissören är ju den 

som väljer ut skådespelarna och även om de inte gillar honom så tackar de ju ändå honom i slutet 

[...] Det är något man får lära sig att leva med, annars kan man inte ha det här jobbet.”124 De 

andra svaren är mer allmänna till sin karaktär och behandlar snarare fenomenet uppskattning och 
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hur den kollektivt är viktig för en teater. Dock kan författarna se att utanför privatteatern finns 

åsikterna om att producenten inom privatteatern har mer fokus än inom institutionsteatrar och 

frigrupper. Regissör RI säger som nämndes ovan: ”På privatteatrar till exempel där är det ju 

definitivt så att producenten står i centrum men det får ju också effekter på det konstnärliga 

[...]”.125 Från regissörernas håll vill man utifrån intervjuerna inte att för mycket fokus skall ligga 

på producenten då denne inte representerar det konstnärliga innehållet i produktionen. 

 Att det är två ledare men ett ämbete (ett ”kontor”) stämmer inte. Producenten har sitt yrke 

och regissören sitt och de delar inte ämbete även om de ibland delar kontor. Det delade 

ledarskapet inom teatern går snarare ut på ett funktionellt delat ledarskap där båda ansvarar för 

helheten men har delat upp arbetet i olika områden. 

 Att ledarna ingår i ett maktdelande system kan konstateras vara riktigt utifrån svaren. Även 

om informanterna delat upp sina ansvarsområden delar de många gånger makten. Producenten 

ansvarar för det ekonomiska och regissören för det konstnärliga men ingen av delarna är möjlig 

utan den andra, det handlar om att finna gemensamma lösningar på problem. Dock har de inte 

formell vetorätt mot varandras alla beslut, eftersom intervjupersonernas svar snarare speglar en 

syn där båda har vetorätt inom sina respektive områden. 

 Kriteriet att en delande ledare måste kunna offra det egna, är något som är en förutsättning 

för ett fungerande ledarskap inom teatern, tycker sig författarna kunna utläsa av empirin. De 

samarbeten som intervjupersonerna beskrivit som väl fungerande har alla inneburit att de varit 

samkörda och haft en enighet vad gäller mål. För att en föreställning skall bli möjlig kan ingen få 

igenom alla sina förslag utan det måste gå att jämka och hitta nya lösningar.  

 Påståendet om att en ledare aldrig talar illa om den andre inför någon annan person/publik 

upplevs som överensstämmande med empirin. Även om denna fråga aldrig ställts fick författarna 

intrycket av att det är en av grundstenarna i en produktion. Att inte visa eventuella sprickor utåt. I 

många produktioner finns den gemensamma förhållningsordern att inte stressa skådespelarna, 

alltså väljer man att inte ha öppna konflikter inför de som sedan skall representera teatern genom 

att stå på scenen. Sedan finns det alltid undantag och efter ett projekt som misslyckats finns det 

säkert en del ”prat i kulisserna”, men under en produktion är det viktigt att alla drar åt samma 
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125 Regissör RI, 2007: muntl. Intervju (2007-04-16) 
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håll. Regissör RP anser att det är viktigt att producenten inte tar upp problem inför en ensemble 

utan att denne istället väljer ett annat tillfälle att prata ostört med regissören. 

 Regissör RI:s svar får representera påståendet om att framgångsrika par drar fördel av 

tvåfalden: ”Det är väl det som gör att man känner att vi får ett utbyte av varandra. Om man delar 

upp någonting och håller sig på varsin sida om bordet blir det ganska tråkigt, en del av att ett 

ledarskap och ett samarbete mellan två människor blir kreativt är ju att man känner att man har ett 

utbyte och att man växer av att känna att man är två istället för en.”126  

 Inom teatern blir kriteriet att ledaren praktiserar viss grad av självförnekelse och 

ödmjukhet, har ”koll på sitt ego” i det närmaste komiskt. Speciellt vad gäller regissören måste 

det konstnärliga egot faktiskt få existera. Regissören måste tro på det denne skapar. Producent PF 

menar att det för henne är viktigt att regissören tror på det han/hon gör för annars blir det svårt för 

PF att göra det. Samtidigt är det självklart viktigt att regissören har förtroende för producentens 

förmåga. En producent skall sälja regissörens föreställning och då är det viktigt att båda inger 

förtroende. Detta behöver inte utesluta det sistnämnda kriteriet men författarna tror inte att just 

detta är något som i hög grad prioriteras i en produktionsprocess. 

 Döös och Wilhelmsons ovan nämnda riktlinjer är formulerade utifrån en traditionell bild av 

en organisation. Denna teori behöver utvecklas för att helt stämma överens med delat ledarskap 

inom teatersfären.  

5.2.1 Olika former av delat ledarskap 

Döös skiljer på formellt delat ledarskap och delat ledarskap som endast yttrar sig i praktiken.127 

Författarna tycker sig kunna se en kombination av dessa i relationen mellan producent och 

regissör. Det formella delade ledarskapet är som nämnts ovan när två eller flera chefer delar på 

samma position (till exempel som Miljöpartiets språkrör). De ansvarar för samma personal men 

får var för sig fatta beslut. Detta går att applicera på producent och regissörers chefskap. Däremot 

innehar producent och regissör olika positioner men kan välja att dela mycket av beslutsfattandet 

vilket tyder på ett delat ledarskap i praktisk mening.  

                                                 
126 Regissör RI 
127 Marianne Döös et al, Delat ledarskap i svenskt arbetsliv- kartläggning av förekomst och chefers inställning 
(Arbetslivsinstitutet, 2005), s. 19 
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Vad gäller samledarskap,128 måste ledarna ha valt varandra och formen för samarbetet. De flesta 

av intervjupersonerna säger sig kunna välja sitt samarbete i större eller mindre utsträckning och 

kan därför ringas in av samledarskapstermen. Döös och Wilhelmson menar att det inom 

samledarskap är viktigt att dra nytta av varandras olika personligheter och kompetens. Detta är 

något som även intervjupersonerna uttryckt som en styrka med att dela ett ledarskap. Producent 

PF menar att producenten och regissören tillsammans skapar en helhet genom att kombinera sina 

kunskapsområden med en delad vision. 

 En risk med denna form av täta delade ledarskap är att maktkoncentrationen blir för stark, 

menar Döös och Wilhelmson. Att ledarna blir för samkörda och inte släpper in andra, kritiska 

röster. Regissör RI säger att den största faran med tätt, delat ledarskap är att ledarna kan uppleva 

att de behandlat frågor i organisationen men i själva verket har de bara diskuterat dem med 

varandra. Detta kan leda till att övrig personal inte känner sig delaktiga i arbetet.  

 En form av delat ledarskap som Döös och Wilhelmson också beskriver är funktionellt delat 

ledarskap. Det går ut på att ledarna har ett gemensamt ansvar för helheten men har delat upp 

arbetet så att de ansvarar för olika områden. Döös och Wilhelmson benämner ledarna inom denna 

ledarskapsstil som ”hierarkiskt sidoordnade”.129 Utifrån empirin kan det fastställas att en 

producents och en regissörs gemensamma ledning även går att passa in på denna form då de till 

stor del har olika arbetsuppgifter. Regissör RI menar att när människor arbetar tillsammans i en 

kreativ process är det inte viktigt vem som bestämmer och vilken ordning de har i hierarkin. RI 

tycker att det handlar om en gemensam passion för skapandet och därmed delas arbetsuppgifterna 

upp naturligt efter kunskapsområden. Den mest korrekta beskrivningen av den delade ledningen 

mellan producent och regissör är en kombination av samledarskap och funktionellt delat 

ledarskap då ingen av de båda är fullständigt överensstämmande med producentens och 

regissörens förhållande. 

 

Producent PF nämner när hon talar om delat ledarskap att hon inte tycker om den termen. PF 

anser att det snarare handlar om ett dubbelt, ett kompletterande, ledarskap där producent och 

regissör delar med sig av sina kunskaper och slår ihop sina visioner. Båda delarna är lika viktiga 

                                                 
128 Marianne Döös, Lena Wilhelmson, ”Delat ledarskap - en trend i vardande?” ur Casten von Otter (red), Ute och 
inne i svenskt arbetsliv - forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete. Arbetsliv i omvandling 
nr 2003:8, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, s. s. 337 
129 Döös, Wilhelmson, s. 335 
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och måste fungera tillsammans. Det går att dra paralleller mellan detta resonemang och Döös och 

Wilhelmsons samledarskap vad gäller att dra nytta av varandras kunskaper.  

 

5.3 Maktperspektiv 
Enligt Michel Foucault kan makt utövas genom kontroll av vilka som får ta del av informationen 

inom en organisation.130 Detta till exempel genom att ledningen får ta del av alla olika 

avdelningars rapporter och sitter på så vis på all tillgänglig information och kan därför styra vilka 

som får ta del av denna. Empirin visar att denna form av maktutövande inte praktiseras av 

informanterna. Överlag delar de på all information som anses vara användbar för arbetet med 

produktionen. Dock tycker regissör RF att producenten och regissören nödvändigtvis inte 

behöver dela på all information då detta kan vara tidsödande.  

 Foucault menar att makten uppstår i relationen mellan människor. Maktrelationer utmanas 

alltid och styrkeförhållanden förändras.131 När två människor delar på ett ledarskap kommer en 

maktkamp på något vis att uppstå, olika viljor ska samsas och resurserna är ofta begränsade. 

Utifrån empirin kan författarna se att det kan bli ett spel mellan producent och regissör där 

personernas viljestyrka testas. Överlag kan författarna se att samtliga producenter tagit upp 

problematiken kring regissörernas önskan och krav på olika kostnadskrävande lösningar. 

Producent PI säger att ”[...] en regissör kan ju säga att ’annars blir det ingen föreställning’, men 

det har aldrig hänt att någon hoppat av.”132  Regissör RP poängterar att det är viktigt att 

ledningens budskap framförs på samma sätt, både på scenen och bakom. RP menar att det är 

vanligt att regissören ställer sig på ensemblens sida och på det sättet skapar ett avstånd till 

producenten.  

 I det delade ledarskapet mellan producent och regissör förekommer viss vetorätt. Samtliga 

intervjupersoner är överens om att producenten ansvarar för den ekonomiska och administrativa 

delen av en produktion medan regissören basar för det konstnärliga arbetet. Producent PP 

tillägger dock att i hennes fall har VD alltid sista ordet eftersom ”det är hans pengar.”133 

 

                                                 
130 Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1996), s. 154 
131 Hörnqvist, s. 31 
132 Producent PI 
133 Producent PP, 2007:muntl. Intervju (2007-04-27) 
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5.4 Perspektiv på konflikter 
Vanligaste typen av konflikt mellan producent och regissör tenderar att vara av typen 

intressekonflikter, som Arne Maltén menar kan inträffa när mål och förväntningar inte stämmer 

överens.134 Utifrån empirin kan författarna se att skillnader i visioner och mål är den främsta 

orsaken till denna typ av konflikt. Informanterna betonar att en gemensam grund är viktig och att 

en tydlig målsättning leder till färre missförstånd.  

 I en teaterproduktion möts ett av samhällets traditionella motsatspar, ekonomi och konst. 

För att en föreställning skall bli framgångsrik måste dessa delar fungera tillsammans och det är 

inte alltid lätt. Producenten har det ekonomiska ansvaret och har även ofta ansvaret för att sälja 

förställningen, därför måste producenten ha en förankring i både produktion, ledning och 

omvärld. Regissören däremot är den som leder arbetet på scenen. Då regissören är ytterst 

ansvarig för den konstnärliga kvaliteten på en föreställning kan det vara svårt att kompromissa 

med de konstnärliga målen. Regissör RF beskriver ett samarbete som fungerade mindre bra, 

bland annat på grund av att producenten agerade säljare och konsten blev en vara som han sålde. 

Producent PI berättar om kriser som kan inträffa i en produktion. Problem kan uppstå då det 

kommer in idéer sent från regissören. PI försöker då ha ett öppet sinne och vara villig att testa i 

stort sett allt som inte är för kostsamt. Hon försöker vara ett stöd och lugna alla genom att vara 

närvarande i processen. En annan typ av konflikt som PI beskriver är då hon upplevt att 

regissören gått direkt till chefsproducenten och därmed inte visat PI fullt förtroende.   

 

Konflikter kan också vara av godo. Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik anser att en 

organisation utan konflikter kan vara en indikation på att det finns en rädsla för att uttrycka sina 

åsikter.135 Johan Asplund menar att det till och med kan betraktas som ett sjukdomstillstånd.136 

Regissör RI säger att en risk för teatrarna är att de som är anställda på kortare kontrakt och vill 

vara kvar på arbetsplatsen undviker konflikter för att inte stöta sig med någon. RI fortsätter: ”[...] 

Det kan leda till en väldigt låg konfliktgrad fastän man kanske hade behövt konflikter.”137 

 Asplund säger att konflikter kan skapa sociala relationer och är en form av interaktion som 

kan tyda på sammanhållning i en grupp.138 Vid till exempel ett yttre hot kan en grupp enas för att 

                                                 
134 Arne Maltén, Kommunikation och konflikthantering – en introduktion (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 158 
135 Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik, Makt och konflikt i organisationer (Lund: Studentlitteratur, 2002), passim 
136 Johan Asplund, Om undran inför samhället (Lund: Argos 1970), s. 52 ff 
137 Regissör RI 
138 Asplund, s. 52 ff 
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tillsammans hitta en lösning. Producent PI tar som exempel en situation där en föreställning inte 

beräknas bli klar i tid, det är enligt PI svårt att skjuta upp en premiär och då enas gruppen i krisen 

för att kunna bli klara. 

 

Med avstamp i Barbro Smeds tre olika förhållningssätt till konflikthantering139 kan 

informanternas olika sätt att hantera konflikter ringas in. Eftersom verkligheten är svår att 

kategorisera är denna indelning endast till för att tydliggöra skillnaderna i förhållningssätt. 

Konsensus (strävan efter att vara överens):  

Regissör RF ser att en gemensam grund är viktig för att undvika konflikter. Han tycker att det bör 

finnas en balans mellan det konstnärliga och det administrativa och att det är viktigt med tydliga 

mål. Han tycker också att det är viktigt att alla känner sig delaktiga i arbetet samtidigt som det 

bör finnas en tydlig åtskillnad mellan rollerna. Producent PP upplever att de på hennes teater inte 

har många konflikter. De jobbar alla mot samma mål.  

En huvudmotsättning (acceptera en pågående huvudkonflikt): 

Regissör RP anser att den vanligaste konflikten är den mellan honom och producenten vad gäller 

den konstnärliga integriteten. Producenten vill spara pengar och regissör RP vill behålla sin 

konstnärliga vision. Producent PF anser att man inte behöver ta tag i alla små konflikter, de löser 

oftast sig själva. PF säger att om det gäller en personkonflikt är det en annan sak, då gäller det att 

förhålla sig professionellt till situationen. 

En ständig obalans överallt (acceptera ett oharmoniskt förhållningssätt): 

Regissör RI tycker inte att konflikter är något som till varje pris måste undvikas. Han menar att 

på en teater är det många personer som kommer och går, vilket gör att de inte känner sig lika 

involverade i arbetet. RI tror att om dessa personer vill arbeta kvar kanske de undviker konflikter 

för att inte göra sig omöjliga. Det leder till en låg konfliktgrad fastän det behövts konflikter. 

Producent PI är beredd på och räknar med att det kan dyka upp konflikter under produktionens 

gång. Hon brukar då försöka vara där som ett stöd för regissören och vara villig att testa sig fram. 

 

Döös och Wilhelmson menar att det är avgörande för hur väl ett samarbete fungerar om ledarna 

själva valt sin samarbetspartner. Just att få välja sina samarbeten anser merparten av 

                                                 
139 Barbro Smeds, Institutionsteatern som ”konstföretag” – vad händer egentligen innanför murarna? (Uppsala: 
Framtidens kultur 1999), s. 44 
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informanterna vara viktigt och de tror att det påverkar hur arbetet fortskrider. Nedan visas i form 

av två modeller huruvida informanterna får välja sina samarbeten och om de upplever att de har 

konflikter.  

 

 
 
 
 
 
 
Bild 3. Informanternas inflytande över sina val av samarbeten. 

 
 
 
 
 
 
Bild 4. Konflikter i produktionen. 

 

Bild 3 och 4 visar att de två som inte får välja sitt samarbete upplever att de har konflikter. Dock 

finns det informanter som får välja sina samarbeten som också svarar att konflikter uppstår i 

produktioner. Informanterna som svarat att de inte har konflikter får båda välja sina samarbeten. 

 

 

6. Avslutande del 

6.1 Resultat 
Under denna rubrik presenteras författarnas utveckling av Döös och Wilhelmsons uppställning 

över delat ledarskap. Därefter sammanfattas analysen i en punktlista. Detta för att ge läsaren en 

möjlighet att enkelt kunna få en överblick av vad som framkommit i analysen. 

Samspel i 
produktionen 

Väljer inte sina 
samarbeten 

RP, PIVäljer sina 
samarbeten 

RF, RI, PF, PP 

Konflikter 

Konflikter förekommer 
sällan 
RI, PPKonflikter 

förekommer 
RF, RP, PF, PI 
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För att strukturera upp vad delat ledarskap inom teatern innebär och vad som skiljer denna form 

från Döös och Wilhelmsons uppställning har författarna skapat en liknande disposition. 

 Författarnas uppställning: 
Delat ledarskap inom teatern 
- Information delas  
- Makten är uppdelad  
- Erkännande ges i större utsträckning till konstnärlig personal 
- Ledarna arbetar mot samma mål 
- Ledarna har olika ansvarsområden 
- Ledarna ansvarar för sina respektive områden 
- Ledarna utbyter kunskaper 
- Ledarna har vetorätt inom sina respektive områden 

 

Nedan följer en kort sammanfattning av analysen: 

• Utifrån Linds modell kunde konstateras att producenten innehar den instrumentella 

funktionen i en organisation. Regissören har funktionen som identitetsskapande. 

Tillsammans delar de på den kommunikativa funktionen. 

• En arts manager bör ha kunskaper inom olika områden, denna undersökning visade att det 

är viktigt att producenten skall ha förståelse för det konstärliga arbetet och regissören för 

det administrativa.  

• Döös och Wilhelmsons riktlinjer för delat ledarskap är formulerade utifrån en traditionell 

bild av en organisation. Därför överensstämmer informanternas svar inte helt med dessa, 

men överlag går det att dra paralleller mellan teorin och delat ledarskap mellan producent 

och regissör i praktiken. 

• Den mest korrekta beskrivningen av delat ledarskap mellan producent och regissör är en 

kombination av Döös och Wilhelmsons begrepp samledarskap och funktionellt delat 

ledarskap. 

• Av undersökningen framkom att informanterna inte upplever att de utövar den form av 

makt som Foucault beskriver med att information inte görs tillgänglig för alla. Makt i 

form av vetorätt har producent och regissör inom respektive område, detta är något som 

alla informanterna är eniga om.  

• Vanligaste typen av konflikt mellan producent och regissör är enligt empirin 

intressekonflikter. Maltén menar att denna konflikttyp uppstår när det finns skillnader i 

mål.  
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• Asplund och Jacobsen och Thorsvik anser att en konfliktfri organisation inte är önskvärd. 

Regissör RI tycker att en viss grad av konflikt är nödvändig. En allt för låg konfliktgrad är 

enligt RI inte bra för en organisations utveckling. 

• Utifrån Smeds tre olika förhållningssätt till konflikthantering delades informanterna in 

som följer: 

Konsensus (strävan efter att vara överens): regissör RF, producent PP.  

En huvudmotsättning (acceptera pågående huvudkonflikt): regissör RP, producent PF. 

En ständig obalans överallt (acceptera ett oharmoniskt förhållningssätt): regissör RI, 

producent PI. 

 

6.2 Slutdiskussion 
Begreppet delat ledarskap är inte helt implementerat i informanternas dagliga arbete. De arbetar 

utifrån den formen av ledarskap men flera av informanterna ställer sig tveksamma till själva 

begreppet. I undersökningen framkom ett förslag på en alternativ benämning för delat ledarskap, 

att det istället kunde kallas ett dubbelt eller kompletterande ledarskap. Författarna ser en poäng 

med detta då termen delat ledarskap kan ge intrycket av att ledarskapet är åtskilt och att ledarna 

snarare delar upp än delar.   

 I vissa fall hade informanterna inte reflekterat kring själva begreppet delat ledarskap utan 

såg ledarskapsformen som självklar. Även om delat ledarskap verkar praktiseras i produktioner 

tycker sig författarna se att flera av teatrarna i undersökningen ändå styrs av en ensam ledare på 

toppen. Författarna ställer sig frågan om delat ledarskap fungerar bättre i praktiskt arbete och om 

det övergripande ledarskapet bör skötas på ett traditionellt sätt? 

 

Författarna fick intrycket under intervjuerna att maktförhållandet mellan producent och regissör 

är tämligen okomplicerat. Informanterna har beskrivit konflikter men dessa har inte explicit att 

göra med maktrelationer. Författarna ser att konflikter finns inom de flesta produktioner och att 

de informanter som svarat att de inte har konflikter på sin arbetsplats antagligen definierar 

begreppet konflikt annorlunda än de som svarat att konflikter existerar.  

 Överlag utövas enligt informanterna inget maktspel mellan producent och regissör. 

Författarna ifrågasätter detta då makten i relationer, enligt Foucault, ständigt utmanas. På grund 

av att producent och regissör verkar inom olika kunskapsområden och antas vilja besluta över 
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saker som rör sina respektive områden, måste det vid något tillfälle uppstå en maktkamp. 

Författarna undrar vem som får ta det slutgiltiga beslutet? Denna fråga är något som 

informanterna i mångt och mycket undvikit att svara på då de menar att producent och regissör 

har vetorätt inom sina respektive områden. Författarna ifrågasätter detta då områdena inte löper i 

parallella banor utan måste vid något tillfälle mötas. Tydliggörs maktrelationerna i gråzonerna? 

Är det då styrkeförhållandena prövas? 

 Då empirin visar att kunskap om konsten är den rådande normen, torde det vara så att 

regissören åtnjuter mer respekt än producenten, denne kan då ses endast som en administratör 

som finns där för att möjliggöra den konstnärliga visionen.  

 

Författarna fick uppfattningen att samtliga informanter sätter konsten i främsta rummet. Även 

producenterna strävar efter att uppnå ett resultat med god konstnärlig kvalitet. Detta är också 

något som måste vara viktigast inom konstsfären. Som nämndes i bakgrunden använder sig 

Hagoort av begreppet ”No business like show business”140, för att beskriva att nöjet, konsten, 

alltid måste prioriteras framför ekonomiska intressen. För utan konst, ingen ”business”. Oavsett 

position eller yrkeskategori måste alla som arbetar inom kultursfären sätta konsten främst. 

Yrkesutövarna, i denna uppsats representerade av informanterna, verkar dela Hagoorts synsätt. 

Utan att tro sig kunna generalisera utifrån det lilla urvalet ser författarna ändå en skillnad i synsätt 

mellan de olika teaterområdena (institutionsteater, frigrupp och privatteater). Inom respektive 

område verkar informanterna vara på det klara med vad som är ”rätt” sätt och författarna kan 

skönja en stolthet över vad respektive teater står för. Det finns inga rätta svar eller rätt inställning 

gentemot konsten. Definitionen av konsten är inte huggen i sten. Detta tycker författarna att 

empirin tydligt visar.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
De frågor som väckts under arbetets gång och som står obesvarade är huruvida delat ledarskap 

fungerar bättre i praktiskt arbete och om det övergripande ledarskapet bör skötas på ett 

traditionellt sätt?  

                                                 
140 Giep Hagoort, Art management – entrepreneurial style ( Delft: Eburon, 2000), s. 11 ff. 
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Vad gäller makt och maktförhållanden frågar sig författarna om det finns ytterligare en dimension 

vad gäller relationen mellan producent och regissör? När områdena inte löper i parallella banor 

utan måste mötas, hur påverkas maktrelationerna i gråzonerna? Är det då styrkeförhållandena 

prövas? 

 

Intressant för vidare forskning är också att undersöka relationen till dem som skall ledas. Hur 

uppfattas delat ledarskap av medarbetarna på en teater? Vem anser medarbetarna vara den som 

bestämmer? Ses producent och regissör som ett väl sammansvetsat team eller betraktas de snarare 

som individuellt ansvariga för sina respektive områden? 
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Bilaga 1 - Intervjumanuskript 
Bakgrund 

• Kan du beskriva ditt yrke? 

 

• Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

 

• Vad har du för utbildning? Kan du nämna några tidigare arbeten? 

 

Organisation 

• Hur är ert arbete organiserat? Hur har ni delat upp arbetsuppgifterna? 

 

• Vilka deltar i produktionsprocessen i stort? 

 

• Vilka är delaktiga i den konstnärliga processen, anser du? 

 

• Överensstämmer dina och regissörens/producentens mål alltid? 

 

• Hur tycker du att publiken (och ”verkligheten” utanför teatern) inverkar på arbetet? 

 

Delat ledarskap 

• Hur ser samspelet ut mellan producent och regissör enligt din erfarenhet? 

 

• Vilka typer av konflikter kan uppstå? 

 

• Hur löser ni dem? 

 

• Jag upplever att producent och regissör arbetar inom olika kunskapsområden. 

Håller du med och i så fall undrar jag om ni delar med er av er kunskap till 

varandra? 
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• Frigrupp: Delar ni båda på all information? 

• Institution: Vem kommunicerar med ledningen? Delar ni all information? 

 

• Får du välja vilken producent/regissör du skall arbeta med? 

 

• Finns det någon som har vetorätt? Någons ord som väger tyngst i alla lägen? 

 

• Är det viktigt att få erkännande för ditt arbete? Från vem? (press, publik, ledning, 

arbetskamrater) 

 

• Hur ser du på begreppet delat ledarskap? Vad betyder det för dig och ditt arbete? 

 

• Delat ledarskap i olika former är ju relativt vanligt inom kulturen, vad anser du om 

det sättet att leda? 

 

• Kan du beskriva något samarbete som fungerat särskilt bra och vad tror du det 

berodde på? Detsamma vad gäller ett arbete som inte fungerade så bra? 

 

 

 


