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Att vara skådespelare är ett yrke som kräver stort engagemang, både 
fysiskt och psykiskt. Skådespelaryrket sker i en kreativ process som 
bygger på samarbete och gemenskap. Teaterföreställningar är magiska 
ögonblick som inte går att reproducera. Forskning kring skådespelares 
yrkesverksamhet är begränsad. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur professionella skådespelare beskriver sin 
yrkesverksamhet. I studien deltog sex skådespelare, tre män och tre 
kvinnor. Samtliga var professionellt verksamma inom teater och/eller 
film. Studien baserades på sex halvstrukturerade intervjuer där 
deltagarna besvarade framförallt frågor om motivation, status, 
yrkesval samt fördelar och nackdelar med yrket. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades med tematisk innehållsanalys. 
Analysen resulterade i fyra huvudteman: arbetsvillkor, bekräftelse, 
tillhörighet och lust. Resultaten är i linje med tidigare forskning om 
arbetets mening för konstnärliga yrken. 
 
 

Skådespelaryrket är både kreativt och spännande. Vissa upplever att skådespelare lever i en 
glamourös värld av kändisskap och uppskattning. Andra upplever att skådespelares 
arbetsmiljö är bohemisk där skådespelarna intar stora alkoholintag och är exhibitionister 
(Lindén & Torkelson, 1991). Lindén och Torkelson (1991) har undersökt hur skådespelare 
hanterar och påverkas av stress samt arbetsmiljö. De fann att upplevelsen av meningsfullt 
arbete var den viktigaste faktorn för skådespelarens individuella arbetstillfredsställelse. 
Skådespelarna upplevde dessutom att gemenskapen och det kollektiva sammanhanget var 
betydande för deras arbetstillfredsställelse. Gemenskapen skapade sociala relationer vilka de 
behövde separera ifrån när föreställningarna och produktionerna var över. Detta kunde 
uppfattas som stressande och påfrestande, att ständigt möta nya människor och komma dem 
nära för att sedan tvingas separera ifrån dem. När en teaterproduktion dör så föds en annan. 
De tvära kasten upplevdes likaså stressande. Bakom teaterns glamourösa fasad fanns även 
perioder av hårt arbete och slit för att prestera så bra som möjligt. Innan premiär fylldes 
skådespelarna av stora spänningar och nervositet. Skådespelarna upplevde yrket med 
skräckblandad förtjusning vilket övergick till en form av eufori och lättnad när föreställningen 
var över (Lindén & Torkelson, 1991).  
 
Torkelson (1997) genomförde en undersökning om flera konstnärliga yrken: skådespelare, 
dansare, sångare, korister och musiker. Syftet med studien var att undersöka fenomenet stress, 
genom expert- och deltagarperspektiv, hos scenartister. Studien resulterade i att arbetskraven, 
kontrollen och det sociala stödet var de viktigaste faktorerna för att nå psykiskt välbefinnande 
och hälsa i relation till skådespelarnas yrkesverksamhet. Publikens reaktioner bidrar till att 
skådespelaryrket är direktbekräftande och snabbelönande. Att synas, uppskattas och bekräftas 
som skådespelare kan också generera uppskattning för den egna personen (Torkelson, 1997).  
 
Sandgren (2005) genomförde en studie om operasångare. Sandgren (2005) menar att 
operasångare hanterar den negativa kritiken genom att antingen acceptera den eller inte 
acceptera den. För att kunna hantera den negativa kritiken krävs det att acceptera ens 
individuella förutsättningar för att prestera så bra som möjligt och arbeta utefter det. Detta är 
ett krav för att inte skapa dåligt självförtroende. Eftersom rösten är operasångarnas viktigaste 
instrument kan känslan av att misslyckas med rösten innebära bristande självförtroende 
(Sandgren, 2005). När skådespelare får positiv respons för sin prestation bidrar det till en 
känsla av värde och mening. Bekräftelsen från publiken skapar en känsla av att duga som 
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skådespelare vilket i sin tur kan skapa en känsla av att duga som människa (Lindén & 
Torkelson, 1991). Kickarna och de positiva reaktionerna väger ofta över rädslan för att 
misslyckas och därför fortsätter skådespelare att gå upp på scenen om och om igen 
(Torkelson, 1997).  
 
Wilson (1989) genomförde en undersökning om samhällets attityd om skådespelare och 
dansare. I studien deltog 138 skådespelare och 122 dansare samt 82 skådespelarstudenter och 
106 dansstudenter. Det visade sig att majoriteten av deltagarna, både skådespelare och 
dansare, upplevde att samhället hade en negativ uppfattning om deras yrke. Den största 
fördomen var att skådespelare hade dåligt självförtroende. Studien visade att social interaktion 
var en anledning till deltagarnas val av yrke. Skådespelarna i studien hade även en inre vilja 
och lust av att spela inför en publik där de fann ett stort värde och mening (Wilson, 1989). Det 
framgick däremot inte om social interaktion och lust att spela inför publik skulle vara orsaken 
till varför skådespelare motiveras till deras yrkesval. Fisher och Fisher (1981) menar däremot 
att skådespelare är mer exhibitionistiska och mer impulsiva än de som inte är skådespelare. 
Exhibitionism och impulsivitet är således de mest avgörande motivationsfaktorerna för 
yrkesvalet (Fisher & Fisher, 1981). Däremot hävdar Bates (1986) att dessa karaktärsdrag är 
oundvikliga då teatern formar skådespelarnas beteende liksom skådespelarnas beteende 
formar teatern. Detta stöds av Wilson (1989) som hävdar att skådespelare, musiker och 
dansare kännetecknas av neurotiska karaktärsdrag.  
 
Blix (2004) genomförde en fenomenologisk studie om skådespelares kompetens och 
emotionsfaktorer. Konstnärliga yrken som undersöks med fenomenologisk ansats möjliggör 
identifikation av det gemensamma i det individuella. Det betyder att skådespelaryrket bygger 
på skådespelarens unika yrkesutövande, både kollektivt och individuellt. Studien resulterade i 
fyra delkunskaper som tillsammans utgjorde de mest avgörande aspekterna för skådespelarnas 
yrkeskunnande. Dessa var: att kunna det tekniska hantverket; att våga söka sig fram, att 
fungera i kollektivet, att kunna vara på topp varje kväll, att kunna vara empatisk samt att 
kunna sätta gränser mellan yrke och privatliv (Blix, 2004). Blix (2010) genomförde även en 
studie där bland annat beröringspunkter mellan skådespelaryrket och läkaryrket skildrades. 
Läkaryrket, liksom skådespelaryrket, innebär att ha förmåga att känna igen olika typer av 
känslouttryck och reaktioner hos sina patienter/motspelare och reagera därefter (Blix, 2010). 
 
Motivation 
Enligt Maslow (1954) är självförverkligande den största tillfredsställelsen för individen och 
betydelse för yrkesvalet. Maslow menar att människan har olika motivationsbehov för att 
uppnå psykiskt välbefinnande och tillfredsställelse i relation till sitt arbete (Maslow, 1943; 
Vroom, 1995). Maslow (1954) introducerade behovstrappan som är en teori vilken innebär att 
våra behov följer en hierarkisk struktur av fysiska och sociala överlevnadsbehov. De 
grundläggande, bristfälliga behoven, inleds med kroppsliga behov följt av trygghetsbehov 
samt kärlek och gemenskap. De högre behoven, de växande, följs av behovet av uppskattning 
och behovet av självförverkligande. Efter att ha genomgått de grundläggande behoven strävar 
och fokuserar människan efter att uppnå de högre behoven i hierarkin. Självförverkligande 
representeras genom behovet av att uppnå deras fulla potential. Det motiverar individen till 
mentalt, konstnärligt, emotionellt och socialt behov för att kunna utforska och erfara världen 
efter ens inre tillfredsställelse. Maslow (1954) menar att vissa människor fokuserar på ”fel” 
behov och därför mister möjligheten att uppnå dennes fulla potential. Människor som uppnår 
självförverkligande bidrar ofta med enorma kontributioner för mänskligheten. Dessa personer 
är bland annat Mahatma Gandhi, Albert Einstein och Moder Theresa. De har haft en strävan 
av att hjälpa andra människor att lyckas, bortom egoistiska drifter och begär (Koltko-Rivera, 
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2006).  
 
McClelland (1961) har inspirerats av Maslows (1954) teorier kring mänskliga behov och 
skapat en teori med tre motivsystem eller behovssystem: prestationsmotiv eller behov av 
prestation (need for achievement), makt (need for power) och tillhörighet (need for 
affiliation). Människor som har stort prestationsmotiv eller behov av prestation är mer 
benägna att söka sig till sådana situationer där det finns möjlighet att tillfredsställa detta 
behov (McClelland, 1961). McClelland (1961), liksom Maslow (1954), belyser människans 
uppskattningsbehov utifrån dennes prestation. Skådespelares prestationsmotivation skildras av 
önskan om framgång och rädslan för att misslyckas. Dessa motpoler lever i en växelverkan 
där de ständigt påverkar varandra. Exponering verkar som en belöning där vederbörande 
finner en inre drivkraft att underhålla andra människor. Detta bidrar till att skådespelare, trots 
eventuell nervositet och/eller bristande självkänsla, ändå går upp på scenen där de får 
bekräftelse för sin prestation (Lindén & Torkelson, 1991). Vissa skådespelare lockas av denna 
exponering eftersom det ger möjlighet till att bli sedd, bekräftad och älskad. Uppskattningen 
och belöningen får de genom publikens applåder direkt efter föreställningens slut men också 
av eventuella recensioner kring föreställningen och skådespelarnas prestation. Denna 
prestationsmotivation betygsätts ständigt vilket medför tankar om rädsla för att misslyckas. I 
skådespelarbranschen är negativa recensioner ibland avgörande för kommande roller och den 
hårda konkurrensen bidrar till en stor oro och rädsla för att misslyckas. Tankar och känslor 
om att inte bara misslyckas med rollen utan också som individ kan då uppkomma (Lindén & 
Torkelson, 1991).  
 
Vroom (1964) utvecklade sedermera arbets- och motivationspsykologin genom att tillföra en 
förväntansteori. Denna teori förklarar hur individen motiveras till sitt yrkesval. Detta sker 
genom följande tre komponenter: genomförbarhet, förväntan och sammanhanget av 
situationen. Människan värderar och granskar sina förutsättningar för att lyckas med ens 
arbetsuppgifter och om belöningen är övertygande nog väljer individen att välja yrket ändå. 
Följaktligen är de mest avgörande faktorerna inom arbetsmotivation: känslan av att klara av 
kommande arbetsuppgifter, kunna tillföra något och få en belöning för ens prestationer. Det 
skapar en känsla av meningsfullhet och arbetstillfredsställelse (Vroom, 1964). 
 
Motivationspsykologi innefattar även nyare idéer och tankar inom området, så kallad inre och 
yttre motivation. Inre motivation innebär att arbetet är karaktäriserat av något intressant, roligt 
eller meningsfullt medan den yttre motivationen kännetecknas av ett visst resultat eller en viss 
belöning (Ryan & Deci 2000; Eccles & Wigfield, 2002). Det är både inre och yttre 
motivationsfaktorer som påverkar hur individen upplever tillfredsställelse kring sitt arbete. 
Däremot menar Hertzberg (1987) att inre och yttre motivation inte bör ses som separata 
komponenter utan att de kompletterar varandra. Den fulla tillfredsställelsen uppnås enbart när 
behovet av både inre och yttre motivation är uppfyllda (Hertzberg, 1987). Self-Determination 
Theory (Ryan & Deci, 2000) är ytterligare en teori inom ämnet vilken fokuserar på tre 
psykologiska behov: kompetens, autonomi och samhörighet. Enligt Ryan och Deci (2000) är 
människan mest tillfredsställd när samtliga tre komponenter är tillgodosedda. 
Kompetensmotivation är enligt Ryan och Lynch (1989) människans behov av att anta nya 
utmaningar och på individens högsta kvalifikationsnivå. Detta behov motiverar utforskande 
och mänskligt växande beteende. Beteendet blir således dess egen belöning, en inre 
motivation. Behovet av autonomi representerar individens ansträngning och försök att få 
större frihet och ordning av ens inre lust och begär. Det leder i sin tur till större känsla av 
kontroll och självförverkligande. Samhörighet beskriver den egna lusten och ens inre begär av 
att skapa meningsfullhet samt meningsfulla relationer med andra individer. På detta sätt 
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samverkar autonomi och samhörighet i en kompletterande process. När sann samhörighet 
uppnås känner människan större frihet av att vara sig själv. Av den anledningen är föräldrars 
stöd och bekräftelse betydande när ungdomar ska välja yrke. Bekräftelse är här en viktig 
komponent då det genererar starkare självkänsla och känsla av självförverkligande. När 
autonomin är uppfylld blir relationen dem emellan mer meningsfull och solidarisk (Ryan & 
Lynch, 1989). De tre komponenterna inom Self-Determination Theory har haft stor 
individuell inverkan men också inneburit positiva resultat såsom lycka, arbetstillfredsställelse, 
positivt sociala relationer samt känsla av meningsfullhet. Kompetens, autonomi och 
samhörighet är således, enligt denna teori, de största orsaksfaktorerna varför människor söker 
sig till stimulerande och utmanande aktiviteter (Ryan & Deci, 2000).  

Meningsfullhet och självförtroende 
Begreppet KASAM (Antonovsky, 1987) förklarar känslan av att se sig själv i ett sammanhang 
samt förmågan att förstå och uppleva meningsfullhet. Denna teori grundades med tanken om 
att förklara hur och varför människor påverkas av svåra påfrestningar. Istället för att fokusera 
på faktorer som leder till ohälsa inriktar denna teori på bidragande faktorer som ökar hälsa 
och välbefinnande. KASAM-begreppet innehåller tre komponenter. Dessa är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet vilka bör ses som en helhet där alla tre komponenter är 
beroende av varandra. De tre komponenterna definierar i vilken utsträckning människan 
hanterar inre och yttre påverkan, vilka verktyg som används samt individens lust och 
motivation att ingå i sociala sammanhang. Dessa sammanhang innebär krav och påfrestningar 
från omvärlden vilka kan ses som utmaningar då de upplevs meningsfulla. När det sociala 
sammanhanget uppfylls är det värt investering och engagemang (Antonovsky, 1987).  
 
Bandura (1997) myntade Self-efficacy vilket kan översättas till självförtroende, människans 
tro om att vara kapabel, eller möjlighet att bli kapabel, för att kunna prestera. Detta är en 
viktig komponent inom motivation då människor med ökat självförtroende hanterar motstånd 
och svårigheter bättre än de som har minskat självförtroende (Latham & Pinder, 2005). När 
människor presterar högt och dessutom erhåller belöning skapas en känsla av inre 
tillfredsställelse. Detta ökar även viljan att söka nya utmaningar (Latham & Locke, 1990).  
 
Positiv psykologi och kreativitet 
Begreppet positiv psykologi grundades av Seligman och Csikszentmihalyi (2000). Seligman 
(2002) hävdar att det är väsentligt att veta om motivationen är intern eller extern, om personen 
i fråga beskyller sig själv eller någon annan. Eller om vederbörande upplever skälet som ett 
tillfälligt moment i tillvaron. Det är då vanligt att kritisera sig själv genom att tänka negativa 
tankar om ens egenskaper och kapacitet. Det kan också vara så att personen i fråga upplever 
allt globalt, det vill säga att det påverkar allt som sker i vardagen. Då finns det risk för tankar 
om att vara värdelös, otillräcklig och oförmögen att bli älskad. Positiv psykologi beskriver 
människans förmåga att uppleva positiv energi, en inverkan av både eget och omgivningens 
välbefinnande. Positiv psykologi består av tre grundläggande begrepp: positiva känslor, 
positiva egenskaper samt meningsfulla sammanhang. Detta ämne fokuserar på att bryta 
negativa tankemönster och istället bli medveten om sina personliga tillgångar och möjligheter 
(Seligman, 2002). Seligman (2002), liksom Maslow (1954) och McClelland (1961), belyser 
vikten av att finna meningsfullhet, självförverkligande och livstillfredsställelse. Flow är 
ytterligare en komponent inom positiv psykologi vilken grundades av Csikszentmihalyi 
(2006). Flow innebär att vara helt närvarande i nuet. Flow är en känsla av eufori och genuin 
lycka. Detta tillstånd uppnås då människan har tydliga mål, känner kontroll över situationen 
och finner lust med utmaningar. Wilson (1985) menar att liveförställningar bidrar till stress 
och press men också till bättre prestationsförmåga. Detta mönster överensstämmer med flow-



5 

teorin (Csikszentmihalyis, 2006). Teori om flow menar att en passande nivå på stress och 
press leder till en känsla av utmaning, vilja och lust att prestera (Csikszentmihalyi, 2006).  
 
Kreativitet är ännu en komponent av positiv psykologi (Seligman 2002) och begreppet är 
svårdefinierat då det har många olika perspektiv beroende på inom vilket område det används. 
Begreppet härstammar från latinets ”creõ” vilket betyder ”att skapa”. Kreativitet är ett 
vidsträckt begrepp vilket beskriver hur någon, med en kreativ förmåga, skapar en innovativ 
tanke, känsla och/eller handling. Kreativitet är dock tidsbundet, situationsbundet och 
färdighetsbundet vilket innebär att en enhetlig definition bör undvikas (Sandgren, 2005). 
Enligt Egidius (2002) verkar den kreativa processen som ett paraplybegrepp över fyra stadier: 
1. Förberedelsen, tid för inspiration och möjlighet att upptäcka flera olika perspektiv 2. 
Inkubationen skildrar en period där ens tankar och idéer får ligga och vila 3. Illuminationen 
där inspirationen leder till förståelse 4. Verifikationen är den sista fasen då tankar och idéer är 
bearbetade och målet är att få bekräftelse och erkännande från människor i ens omgivning. 
Den kreativa processen består av en växelverkan mellan fantasi och intuitivt tänkande vilket i 
sin tur, förhoppningsvis, leder till kreativitet (Rothenberg, 1979; Hoff, 2003). Den kreativa 
förmågan förknippas både med positiva och negativa karaktärsdrag såsom entusiasm, 
äventyrlighet men också skygghet och nervositet (Barron, 1963; Eysenck, 1995; Hoff, 2003). 
Den kreativa processen skapar en känsla av att kunna påverka och förändra men också av att 
påverkas och förändras av den kreativa processen. Publiken i teatersalongen får vara med och 
uppleva skådespelarnas kreativa process live. Skådespelarna på scenen och publiken i 
salongen delar då alla spontana ögonblick och inspirationer men också de oväntade och 
eventuella misslyckandena (Sawyer, 2003).  
 
Syfte  
Syftet med denna studie var att undersöka hur professionella skådespelare beskriver sin 
yrkesverksamhet. Deltagarna besvarade framförallt frågor om motivation, status, yrkesval 
samt fördelar och nackdelar med yrket. Analysen av datamaterial riktades in på betydelsefulla 
teman vad gäller yrkesutövandet.   
 
 

Metod 
Deltagare 
Datainsamlingen skedde genom ett bekvämlighetsurval där deltagarna kontaktades både 
muntligen och skriftligen. För att få en så homogen grupp som möjligt samt god spridning, 
bestod urvalsgruppen av tre män och tre kvinnor i åldrarna 20-54 år. Samtliga har arbetat 
professionellt som skådespelare hela livet men däremot har de olika utbildning (se Tabell 1). 
Deltagarna har försetts med fiktiva namn för att stärka deras anonymitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

Tabell 1. Beskrivning av studiens deltagare (fiktiva namn). 
Deltagare  Kön  Ålder (år)  Utbildning  Yrkeserfarenhet (år) 
 
Olga   Kvinna 20    Ej scenskola  2  

Amanda  Kvinna 22    Ej scenskola  3   

Elias   Man  29    Ej scenskola  4 

Olle   Man  30    4-årig scenskola  6 

Ernst   Man  49   4-årig scenskola  20  

Elisabeth  Kvinna 54    4-årig scenskola  30 

Datainsamling 
Denna studie utgjordes av halvstrukturerade intervjuer. Innan intervjun ägde rum 
informerades deltagaren kring studiens syfte, genomförande och konfidentialitet (se bilaga A). 
Om uppkomna frågor skulle kännas obekväma behövde dessa inte besvaras. Deltagandet var 
frivilligt och kunde när som helst avbrytas om så önskades. Intervjuerna spelades in med hjälp 
av en mobiltelefon. Deltagarna informerades även om att, förutom studiens författare, kunde 
materialet spelas upp för handledare och examinator om så skulle krävas.  
 
Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga B). Intervjuguiden fungerade som ett 
underlag med olika frågor vilka intervjuaren kunde använda som hjälpmedel under 
intervjutillfället. Intervjuguiden är halvstrukturerad och bygger således på öppna och breda 
frågor som ger möjlighet för deltagaren att berätta fritt. Det är sedan intervjuarens uppgift att 
ställa följdfrågor för att få djupare svar kring ämnet. Under intervjutillfällena uppkom 
spontana följdfrågor som ansågs vara betydelsefulla och bidrog även till djupare svar vilket 
gjorde varje intervju unik. Intervjuerna var 40-60 minuter långa och ägde rum i olika miljöer, 
både på caféer och i anslutning till arbetsplatsen. Deltagarna informerades muntligen om att 
de kan ta del av resultaten genom att erhålla c-uppsatsen i sin färdiga form. 
 
Analys 
Databehandlingen skedde genom tematisk innehållsanalys (Langemar, 2008). Tematisk 
innehållsanalys åsyftar att finna samband och kategoriseringar i datamaterialet. Denna 
analysmetod ger möjlighet att använda både det uppenbara och det lite mer dolda i 
datainsamlingen. Detta leder i sin tur till en bättre förståelse och tolkning av textens helhet. 
Enligt Kvale (1997) sker kategorisering i flera steg där målet är att finna eventuella likheter 
och skillnader i intervjumaterialet genom att skapa kategorier och teman. Först avlyssnades 
intervjumaterialet en gång och därefter transkriberades intervjuerna. Detta gjordes genom att 
dokumentation av ordagranna utsagor, hummanden och pauseringar. För att få en god 
överblick av materialet lästes sedan transkriptionerna igenom ett flertal gånger och kodning 
av materialet påbörjades. Då identifierades meningsenheter som kunde kopplas till syftet och 
dessa markerades, kondenserades och kategoriserades. I flera steg sammanfördes sedan 
kategorier med liknande innehåll till bredare kategorier. Slutligen skapades några huvudteman 
med ett antal underteman. Under varje undertema presenteras en kort sammanfattning av 
intervjumaterialet med sammankopplade citat i texten. Dessa återfinns i resultatet nedan.  
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Resultat 

Efter att ha analyserat intervjumaterialet skapades fyra huvudteman med sju tillhörande 
underteman (Tabell 2). Vidare skildras resultatet fortlöpande i texten med tillhörande citat 
från intervjumaterialet. 
 
Tabell 2. Översikt över teman och underteman  
Teman         Underteman 
Arbetsvillkor       Ovisshet och oro  
         Lön, konkurrens och krav 
 
Bekräftelse        Sedd, älskad och bekräftad 
         Bristande självförtroende  
              
Tillhörighet       Relationer, gemenskap och trygghet 
 
Lust         Glädje och kickar 
         Kommunicera, beröra och påverka 

  
 
Arbetsvillkor 
Skådespelaryrket ställer höga krav och stor press på deltagarna. Kraven kommer både från 
teatern men också från familjen. Ovisshet är en del av yrket vilket innebär att deltagarna inte 
vet hur deras framtid ser ut. Detta kan upplevas med oro inför kommande anställningar och 
sätter press på ens individuella prestation. Skådespelaryrket är lågavlönat och innebär ofta 
oregelbundna och obekväma arbetstider. En arbetsmiljö med stenhård konkurrens där 
deltagarna värderas och recenseras. Detta leder till ännu högre press, krav och stress inför 
nästkommande rollprestation. Misslyckas deltagarna med sin rollprestation kan det innebära 
perioder av arbetslöshet och känslan av att misslyckas med sig själv. 
 
     Ovisshet och oro. När deltagarna för första gången berättade för sina föräldrar att de ville 
arbeta som skådespelare möttes samtliga av oroliga eller elaka kommentarer från deras 
föräldrar. Föräldrarna förknippade yrket med både ovisshet och oro, något som deltagarna 
fortfarande behöver hantera och handskas med. Deltagarna upplevde att de inte fick något 
större stöd hemifrån i början av deras karriär. Å ena sidan fanns det vissa deltagare som 
upplevde att tvivlet från föräldrarna skapade en motvänd effekt i form av revansch. Å andra 
sidan fanns det vissa deltagare som upplevde att föräldrarnas oro övergick till en slags 
irritation och ilska. När deltagarna berättade om att de ville söka sig till skådespelarbranschen 
fick de oftast ett varnande finger eller kommentarer om att de inte dög eller var tillräckligt 
begåvade för att söka. Det var först när deltagarna fått sin första anställning som föräldrarna 
någotsånär accepterade deras yrkesval. Nu i efterhand hade ändock samtliga deltagare en viss 
förståelse och sympati för föräldrarnas reaktioner. Deltagarna, liksom föräldrarna, menade att 
branschen är en oviss arbetsmiljö med oömma arbetstider, oftast låg lön och hård konkurrens.  
 

”De [föräldrarna] förstod inte vad det var för något, jag kom ihåg när jag 
kom in på scenskolan så, min mamma uttryckte sig att ”du, du är ju så ful”.” 
Ernst, 49 år. 

 
Samtliga deltagare upplevde att ovissheten var en av de mest negativa faktorerna inom yrket. 
De var dock överens om att ovissheten också innebar flexibilitet och därmed positiva 
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aspekter. De oregelbundna och obekväma arbetstiderna medförde att deltagarna kunde lämna 
och hämta barnen på dagis/skolan eller fika med vänner under dagtid. Diskrepansen mellan 
yrkesliv och privatliv var, enligt deltagarna, mycket liten. Samtliga deltagare upplevde att de 
umgicks med sina arbetskollegor på fritiden eller mestadels bearbetade och funderade över sin 
roll, manuset och den kommande prestationen. Deltagarna upplevde att spänningarna, 
nervositeten och oron ibland kunde vara besvärligt att hantera. Vid somliga tillfällen kunde 
dessa känslor gå ut över familj och vänner när deltagarna annullerade möten eller isolerade 
sig för att repetera inför sin roll. Deltagarna upplevde att nervositeten och ovissheten skapade 
en känsla av oro och rädsla inför framtiden. 
 

”Störst är nog ovissheten… åh då blev de [föräldrarna] liksom asså mest jag 
måste faktiskt säga att det är mest oro och oro kan ju ibland komma ut i ilska 
men de har ju aldrig varit arga på mig för att de har varit irriterade på mig 
utan de har varit arga för att de har varit oroliga, så väldigt mycket oro.” 
Amanda, 22 år. 

 
     Lön, konkurrens och krav. Varje deltagare ansåg att lönen var för låg för skådespelare på 
teatern. Däremot var samtliga överens om att lönen var rimligare inom TV och film. Med 
tanke på lönesituationen var det betydande att känna meningsfullhet i arbetet, att känna sig 
delaktig i de kreativa processerna och känslan av att kunna påverka sin yrkesroll. Eftersom 
deltagarna var oroliga över att inte få framtida anställningar upplevde samtliga deltagare att de 
inte hade råd att tacka nej till jobberbjudanden eller löneförhandla. Deltagarna vågade inte 
riskera att bli arbetslösa.  
 

”Det beror på om du jobbar för teater eller för film eller på TV men på 
teatern är det orimligt lågt [lönen]… konkurrensen är så enorm, man känner 
sig inte berättigad att förhandla upp sin lön… vi är inte bra på att förhandla, 
vi är inga köpmän, vi är konstnärer och det är därför som vi inte har varit så 
bra på att driva igenom lönekrav.” Elisabeth, 54 år. 

 
Samtliga deltagare upplevde konkurrensen som stenhård. De betonade även att det inte fanns 
utrymme för att tacka nej till så många jobberbjudanden eftersom produktionerna är så få. 
Ibland får deltagarna stora rollerbjudanden och ibland får de mindre rollerbjudanden. 
Eftersom konkurrensen är hård och risken finns att de inte får någon roll över huvud taget 
måste deltagarna därför alltid prestera på topp. Kraven och pressen innebär att deltagarna inte 
har råd att misslyckas med sin rollprestation. De är medvetna om att de alltid kan bli ersatta 
av någon annan om de missköter sig.  
 

”Det handlar om att det finns en väldigt stor konkurrens det vill säga att det 
finns många människor som vill åt ungefär samma jobb. Det gör att man kan 
ge mindre [lön] för man vet att folk tackar ja ändå… och det är den grejen, 
jag säger inte att det alltid är så men det är svårt med tanke på hur vår 
bransch ser ut, att man lätt blir ett offer och man gör sig själv till ett offer 
också.” Olle, 30 år. 

 
Det var förekommande att deltagarna, stundtals, upplevde känslan av att inte duga, räcka till 
och helt enkelt inte vara ”good enough”. De höga kraven och de få produktionerna bidrar till 
en enorm konkurrens mellan skådespelare. Detta leder i sin tur till att deras prestationer kan 
komma att äventyra deras framtid som skådespelare, i form av arbetslöshet eller 
rollbesättning. Därför kostar yrket emotionellt eftersom de hela tiden måste producera känslor 
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och samtidigt vara kreativa. Skådespelarna betonade att den oerhörda konkurrensen mellan 
dem är en stor del av de negativa aspekterna inom yrket. De menade att yrket innebär nära 
sociala relationer där skådespelarna tvingas arbeta intensivt ihop men också tävla om de få 
roller som existerar ute på marknaden. På det sättet är skådespelarna vana vid det 
kollektivistiska och individuella tänkandet, något som de delvis ser som positivt som en stor 
tillgång inom branschen. 
 

”Det kan vara ett helvete ibland… det känns som att vara en glasblåsare. Du 
går in i din liksom arbetsbod nästan på teatern och så går du in och så jobbar 
du hårt och sliter och svettas och testar och frågar och håller på och jobbar 
och sliter med yrket och så blåser du den här liksom glaskulan. Ibland så 
blåser du för hårt och då går den sönder och då får man börja om och ibland 
så blåser man rätt från början och sen ska den stelna och så ska det ligga lite 
och sen ska man knipsa… det är ju samma sak egentligen i en repetition på 
teatern, i ett repetitionsarbete.” Olle, 30 år. 

 
Deltagarna menade att de ville bli erbjudna roller efter deras prestationer som skådespelare 
och inte tack vare hur de är som person. Det fanns ett stort förakt att bli känd för något som 
det inte kunde stå för. Vidare menade skådespelarna att de inte ville bli kända för att de vara 
kända utan för att de presterat väl. Att gå på fester för att få vissa roller eller att armbåga sig 
fram genom att köra över vissa kollegor, var enligt samtliga deltagare otänkbart. De påpekade 
vikten av att helheten, att sammanhanget var det väsentliga och avgjorde vilka roller de 
tackade ja eller nej till. 
 

”Det är bättre att göra en bra svenska film än en dålig amerikansk film.” 
Olga, 20 år. 
 

Teatern handlar om att kunna prestera, hela tiden. Det finns inte utrymme för att ta det lugnt 
och skådespelarna måste alltid kunna prestera på topp. Pressen är ständig, både från 
regissören och publiken men också från dem själva. Känslan av att alltid behöva leverera kan 
vara enormt frustrerande för vissa skådespelare. De är ständigt i rampljuset där de blir 
värderade och granskade. Samtliga deltagare upplevde även att de ständigt måste prestera och 
att det inte finns utrymme för att ha en dålig dag eller misslyckas med något. De höga kraven 
och pressen kunde, enligt vissa av deltagarna, upplevas som oerhört slitsamt.  
 

”… jag hade en sån föreställning igår där jag verkligen inte hade någon lust 
att spela, det kanske händer såhär två gånger per år ja du vet, jag får såhär 
panikångest asså för jag vill inte, jag vill inte. Man får såhär som ett barn, 
man känner som ett barn och bara ”jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte”. 
Det tycker jag är, kan vara de jobbigaste sakerna med yrket.” Olle, 30 år. 

 
Bekräftelse 
Skådespelaryrket innebär att uppmärksammas, värderas och bekräftas av andra människor och 
för sig själv. Majoriteten av deltagarna upplevde att de hade ett extra stort behov av 
bekräftelse. Det är ett yrke där skådespelarna ständigt utsätter sig själva för att bli bedömda. 
Publikens reaktioner och medias recensioner fungerar således som en bekräftelse och 
belöning av deras prestation.  
 

”Där har vi ju ett härligt yrke att det liksom är kutym att få en applåd efter 
jobbet… sen ska man ju inte sticka under stolen med att vi är ju såhär 
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bekräftelseidioter allihopa, många av oss. Vi har ju, det är ju någonting som 
är skevt i oss, vårt bekräftelsebehov.” Olle, 30 år. 

 
     Sedd, älskad och bekräftad. Yrket är direktbekräftande och snabbelönande genom 
publikens reaktioner. Att synas och bli sedd, uppskattas och bekräftas som skådespelare kan 
också innebära att uppskattas som människa. Publikens applåder blir därför ett mått på 
skådespelarnas prestationer vilket ger en bekräftande känsla. Dessutom upplevde deltagarna 
att recensioner från media eller kommentarer från någon som betydde mycket för dem 
värdesattes extra högt. Bekräftelsen ansågs betydelsefull, att uppskattas för sin rollprestation 
kan innebära att uppskattas som människa. Liksom att underskattas för sin rollprestation kan 
innebära att underskattas som människa. Detta samband kan bero på att skådespelarna lägger 
ner mycket tid och engagemang på karaktärsarbetet och därför får recensionerna enorm 
innebörd och ibland blir de även personliga.  

 
”Det här yrket är ju det att det är väldigt direktbekräftande eller tvärtom 
liksom eh vilket man lite får köpa liksom, det är väl säkert man dras till det för 
det är väldigt såhär snabb belöning eller tvärtom.” Amanda, 22 år. 
 

Skådespelaryrket utgörs av att stå i rampljuset, på scenen eller framför filmkameran. Oavsett 
roll, uppsättning eller manus innebär yrket att få uppmärksamhet för sin rollprestation. Att 
vara skådespelare är därför en form av exponering. Denna exponering och uppmärksamhet 
var något som samtliga deltagare strävade efter då det gav en känsla av bekräftelse. 

 
”Det hela är väl egentligen ett enormt bekräftelsebehov som jag antar att jag 
haft i hela mitt liv just för att jag älskar att få uppmärksamhet, det är det bästa 
jag vet, jag älskar när folk skrattar åt mig eh om någon vet vem man är, att 
vara populär… men tyvärr tror jag inte att det är hälsosamt… det är nog 
tyvärr bara något ytligt som får mig att känna mig lite mer tillfredsställd med 
mig själv… så lite viktigt är det hehe men jag vill inte att det ska va viktigt eh 
ja.” Olga, 20 år. 

 
     Bristande självförtroende. Samtliga skådespelare upplevde enormt höga prestationskrav, 
ofta i samband med bristande självförtroende. De nämner även att de har eller har haft 
bristande självförtroende och att det är något som de antingen klarar av att hantera eller inte. 
De upplevde rädsla för att misslyckas med rollen. Enligt skådespelarna kändes det som att en 
misslyckad rollprestation kunde innebära en känsla av att misslyckas med sig själv. 
Deltagarna förklarade att de, stundtals, hade upplevt bristande självkänsla och vid dessa 
tillfällen var extra sköra för stark negativ kritik. Emellanåt kunde det leda till påfrestande 
perioder med dålig självkänsla, dåligt självförtroende och dålig självbild. Detta ledde i sin tur 
till att det uppkom tankar om att sluta arbeta som skådespelare och längtan bort blev allt 
starkare. Samtliga deltagare upplevde därför att recensioner hade stor inverkan på kommande 
rollerbjudanden. Detta förstärkte också känslan av att hela tiden behöva prestera på topp. 
 

”Och det bidrog till att jag inte orkade spela teater på sju år för jag stod inte 
ut med den nervositeten (paus) jag visste inte hur jag skulle hantera ångesten 
(paus) för då blev alla framträdanden helt fruktansvärda, det förstörde mitt 
vanliga liv för jag var så nervös inför saker. En sån där förväntansångest på 
allting egentligen, på allt jag skulle göra i princip, så att eh det blev ohållbart 
till slut och bidrog till att jag blev utbränd och inte ville spela teater mer och 
allt det här.” Elisabeth, 54 år. 
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Tillhörighet 
Känslan av att tillhöra en grupp och vara en del av ett sammanhang är betydande för 
skådespelarnas yrkesmässiga och personliga utveckling. Skådespelarbranschen innebär att 
ständigt träffa nya människor och kollegor som de skapar svaga och starka relationer till. 
Samtliga deltagare ansåg att gemenskapen och att skapa någonting tillsammans var en stor del 
av skådespelarkonsten. 

 
”Jag upplevde att en del av glädjen är också att man med ensemblen liksom 
eh och de man jobbar med, att man gör något tillsammans.” Elias, 29 år. 

 
     Relationer, gemenskap och trygghet. Deltagarna uttryckte att samhörighet, gemenskap 
och känslan av kollektiv som betydelsefulla element kring yrket. De upplevde sina 
arbetskollegor som familjemedlemmar, några att dela både glädje och sorg tillsammans med.  
 

”För mig, patetiskt nog att säga kanske men liksom det, ibland kan uppleva att 
det, teatern är som en familj på något sätt… man faller hårt ibland, det gör 
man ju, och det är ju de bästa vännerna är ju liksom de som kan plocka upp en 
som man känner från yrket… så att ibland kan den här familjen, inom teatern, 
på något sätt vara den vänskapen, den sitter djupare på något sätt tycker jag, 
för mig, än släkt och familjeband och så… de har blivit mina nya syskon… 
ibland kan det vara smärtsamt att säga hej då tycker jag, det är (paus) det kan 
vara tufft.” Ernst, 49 år. 

 
Deltagarna beskrev även en stor sorg i att ständigt behöva ta avsked av dessa familjer, nära 
relationer och ibland förälskelser. Att våga lära känna nya människor och kunna öppna upp 
sig för nya människor, upplevdes enligt deltagarna som en förutsättning för att också kunna 
genomföra ett bra arbete som skådespelare. 
 

”Och där är skådespeleriet fantastiskt för då har du hundratals familjer som 
du lär känna och tycka om och ibland blir folk kära i varandra och sen ska du 
ta farväl av den här familjen för vi är experter på att ta farväl vi skådespelare. 
Det är också fruktansvärt smärtsamt varje gång när man ska säga hej då och 
det är smärtsamt att lära känna en ny familj om och om och om igen. Det är 
också ett arbete att komma nära andra människor.” Elisabeth, 54 år. 

 
Lust 
När deltagarna fick besvara frågan om vad som triggar dem mest till att fortsätta med yrket 
svarade majoriteten av deltagarna att lusten var den största drivkraften. Detta beskrevs 
tillsammans med glädje av de tillfällen när skådespeleriet bara flyter. Det är då föreställningen 
är ett med texten och sker i nuet, där och då. Enligt deltagarna ger dessa magiska ögonblick 
kickar och en känsla av eufori.  

 
”Som när jag repeterade med, så ska jag försök somna, och så börjar jag 
skratta hysteriskt för att jag får ett minne av en improvisation, sånt där är ju 
guldkorn va, det är att få ligga och fnissa och man kan inte sova för att man 
skrattar för mycket.” Ernst, 49 år. 
 

     Glädje och kickar. Samtliga deltagare skildrade yrket som lustfyllt och att det fanns en 
stor lust. De var alla överens om att lusten var den största drivkraften till att fortsätta med 
yrket. Utmaningen med yrket blev därmed också lustfylld eftersom det fanns en 
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meningsfullhet med yrket. Det var ett sätt för skådespelarna att uttrycka sig konstnärligt och 
därav värt de eventuella svårigheterna. Det uppstod ibland magiska ögonblick då allt sker här 
och nu, där och då, när skådespeleriet är i kontakt med både text och publik. När publiken går 
hem från föreställningen är upplevelsen bara ett minne som inte går att replikera eller 
återskapa. 
 

”Interaktionen mellan eh skådespelare och publik är väldigt eh fascinerande 
och lite eh lockande, asså lite såhär drog… sen är det ju jävligt kul när eh när 
det det går hem och när folk garvar läppen av sig och man får igång en hel 
lokal som står och… det har jag åstadkommit liksom, så det är väl en eh kick 
ja, det är en kick. Det är en kick.” Elias, 29 år. 

 
     Kommunicera, beröra och påverka. Gemensamt för samtliga deltagare var att de 
upplevde en slags uppgift och vilja med sitt yrke, ett behov av att påverka och beröra sin 
publik. De menade att det ibland sker något magiskt, för ett ögonblick, när skådespelare och 
publik möts. Detta förklarades som något underbart och en nästintill spirituell känsla. En 
ständig växelverkan mellan skådespelare och publik där varje föreställning är ett unikt möte 
dem emellan. Målet var att publiken, oavsett om det rörde sig om teater eller film, skulle 
känna att de gick därifrån och på något sätt påverkats av vad de sett och upplevt. Deltagarna 
fann detta tillfredsställande och utvecklande, både som skådespelare och som individer.  
 

”Man berättar någonting för människor eller man berättar en historia som 
folk stöts och blöts emot… för jag har väl själv sett filmer, när skådespelare 
gör människoöden kan man säga, som har påverkat mig mycket och som har 
gett mig en större, som har öppnat mina ögon för världen och har fått mig att 
se världen med liksom andra ögon… så vill jag kunna ge andra.” Olle, 30 år. 

 
Samtliga deltagare, förutom en, upplevde att lusten var den största drivkraften till att fortsätta 
med yrket. Deltagaren upplevde att lönen var den största drivkraften eller snarare endast 
arbetar för lönens skull. Lusten, glädjen och kickarna var inte längre det som lockade med 
yrket.  
 

”Aa men det har jag ingen större drivkraft faktiskt. Jag skulle helst gå i 
pension idag… man måste försörja sig så att (paus) pengar är den största 
drivkraften och du hade väntat dig något mer. Hehe. Hur ska jag säga, nej 
men just nu så har jag gjort så mycket i mitt liv. Jag behöver inte (paus) jag 
har inga drömroller, jag har ingenting som jag känner sådär att jag måste 
göra (paus).” Elisabeth, 54 år. 

Det fanns en längtan efter någonting större. En längtan efter att få hjälpa andra att må bättre. 
Skådespelarna menade att de, genom pjäsen eller filmen, kunde beröra människor på en 
djupare nivå. Det visade sig även att tre av deltagarna (Amanda, Olle och Elisabeth) skulle 
välja ett vårdande yrke (läkare, psykolog eller psykoterapeut) om de fick byta bransch. De 
upplevde likheter mellan yrkena, där skådespelarna lyssnar in sin motspelare för att kunna 
visa känslor för publiken, precis som läkaren lyssnar in sin patient. Ett arbete, liksom ett 
vårdande yrke, karaktäriseras av tankar, känslor och beteenden. Samtliga skådespelare 
betonade att de ville framföra ett budskap som publiken kunde ta med sig hem. Genom detta 
såg skådespelarna möjlighet att nå publikens synsätt och värderingar. I längden fann de att 
skådespeleriet verkade som ett redskap för att kunna påverka, engagera och förändra. Det 
ultimata visade sig vara publikens kommentarer kring pjäsens eller filmens innehåll efter 
föreställningens slut, som ett kvitto på att ett budskap hade framförts. Den största 
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tillfredsställelsen låg i att stötta och hjälpa andra människor. Samtliga skådespelare upplevde 
därför den sceniska uttrycksformen som ett hjälpande verktyg.  
 

”Jag hade nog faktiskt läst till läkare… eh asså jag tycker om faktiska yrken 
väldigt mycket. Jag tycker om att man liksom kan, det yrket är också, det är 
lite likt (skådespelaryrket) på så sätt att det är lättbekräftat på något sätt, asså 
det är väldigt svart på vitt. Det är såhär om du är läkare så gör du någonting 
bra liksom. Du hjälper någon, du hjälper några och då bekräftas du också av 
hela samhället att du är, att du är en bra människa.” Amanda, 22 år. 

 
Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur professionella skådespelare beskriver sin 
yrkesverksamhet. Efter att ha analyserat intervjumaterialet framkom fyra huvudteman: 
arbetsvillkor, bekräftelse, tillhörighet och lust. De mest förekommande motiven var känslan 
av att kunna kommunicera, beröra och påverka. Det fanns ett gemensamt intresse av att 
engagera publiken och skapa reaktioner. En strävan efter att publiken skall gå från teater- eller 
biosalongen med en ny/nyare tanke och känsla. Det fanns även en längtan efter att bli sedd, 
bekräftad och älskad.  
 
De huvudteman som framkom i denna studie kan kopplas till tidigare nämnda teorier. Maslow 
(1954) liksom Vroom (1995) menar att olika uppnådda motivationsbehov leder till 
arbetstillfredsställelse. De fyra huvudteman som uppkom i denna studie var arbetsvillkor, 
bekräftelse, tillhörighet och lust. Dessa huvudteman överensstämmer med flertalet av 
Maslows (1954) motivationsbehov: trygghetsbehov, kärlek och gemenskap, uppskattning och 
självförverkligande. Dessa motivationsbehov ligger till grund för individens val av yrke 
(Maslow, 1954). McClelland (1961) hävdar att individer som har stort prestationsbehov söker 
sig till yrken som kan tillfredsställa dessa behov. Det kan tänkas vara en av orsakerna till 
varför deltagarna i denna studie motiverades till deras yrkesval. Bekräftelse var ett huvudtema 
som uppkom i denna studie. McClellans (1961) hävdar att bekräftelse är ett av de största 
prestationsbehoven. Människor som vill bli sedda, älskade och bekräftade lockas och 
motiveras därför till skådespelaryrket. Däremot menar Vroom (1964) att de viktigaste 
motivationsfaktorerna till individens yrkesval är: känslan av att klara av kommande 
arbetsuppgifter, kunna tillföra något och få en belöning för ens prestationer. Det skapar en 
känsla av meningsfullhet och arbetstillfredsställelse (Vroom, 1964). Denna teori stödjer det 
bekräftelsebehov som både Maslow (1954) och McClelland (1961) framhåller som ett av de 
avgörande motiven till individens yrkesval. Dessutom är det intressant att samtliga deltagare i 
denna studie nämnde bekräftelse som en av de mest avgörande motivationsfaktorerna till 
deras yrkesval. Detta stöds även av Ryan & Deci (2000) då bekräftelse leder till starkare 
självförtroende. När skådespelare uppskattas och bekräftas för sin roll så uppskattas och 
bekräftas de också som individer (Daun, 1999; Lindén & Torkelson, 1991). Det kan tänkas att 
skådespelares självförtroende stärks av den uppskattning och bekräftelse som de får för sina 
yrkesprestationer.  
 
Majoriteten av deltagarna upplevde skådespelarkollegorna som en egen familj med starka 
band dem emellan. De upplevde även att den största bekräftelsen kom från dessa individer. 
Skådespelarna förklarade att de förstod och stöttade varandra när arbetet kändes svårt. Lindén 
och Torkelson (1991) menar att människor som arbetar med konstnärliga yrken har ett stort 
behov av stöd från sina arbetskollegor eftersom de arbetar så intensivt med varandra. Det är 
extra nödvändigt eftersom skådespelare ofta verkar under obekväma tider vilket hämmar dem 
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från att ingå i andra sociala sammanhang. Detta gör det ännu viktigare att ha god relation till 
sina kollegor (Lindén & Torkelson, 1997). Känslan av tillhörighet, att ingå i en grupp och att 
vara en del av ett sammanhang var likaså en förekommande anledning bland deltagarna. Detta 
bidrog, enligt dem, till meningsfullhet och känsla av inre tillfredsställelse vilket i sin tur 
genererade en trygg och utvecklande arbetsmiljö att ingå i. Skådespelarna i denna studie 
uttryckte även ett stort behov av att få bekräftelse både från publik, kollegor och arbetsledare. 
Det verkade som ett kvitto på deras prestation. Bekräftelsen upplevdes betydande då den även 
hämmade rädslan för utsatthet, nervositet och misslyckande. Av dessa anledningar är 
arbetsgemenskapen med kollegerna en mycket central faktor till yrkesvalet (Lindén & 
Torkelson, 1991).  
 
Den föreliggande studien är i linje med forskning av Lindén och Torkelson (1991) samt 
Torkelson (1997) om upplevelsen av arbetets mening hos skådespelare. Meningsfullhet är 
även något som Antonovsky (1987) förklarar med hjälp av sin teori KASAM. Antonovsky 
menar att människans förmåga för att förstå och uppleva arbetets mening möjliggörs då 
sammanhanget är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det är då skådespelarna upplever 
kraven, pressen och nervositeten som utmaningar, en drivkraft till att vilja fortsätta att arbeta 
och utmana sig själva. Då övervinns även den fruktansvärda nervositeten och rädslan för att 
misslyckas såsom Lindén och Torkelson (1991) beskriver, kan känslan av att misslyckas som 
skådespelare skapa en känsla av att misslyckas som människa. Samtliga deltagare i denna 
studie hävdade att yrket var meningsfullt för dem. Däremot upplevde en deltagare att lusten 
av att spela teater delvis hade försvunnit och enbart fortsatte arbeta för lönens skull. Detta kan 
bero på att deltagaren hade arbetat längst i branschen av samtliga deltagare och därmed 
tröttnat lite på skådespeleriet. Resten av deltagarna upplevde dock att lusten var den största 
drivkraften till att stanna kvar i yrket. Av den anledningen är yrket meningsfullt för 
deltagarna. När skådespelare finner lust och tillfredsställelse krävs inte samma ekonomiska 
belöning. Det är då lättare för skådespelare att se bortom krav, press och stress som arbetet 
innebär. Ett meningsfullt arbete leder även till större drivkraft att fortsätta och söka efter nya 
utmaningar. Då blir inte teatern enbart en plats som utvecklar ens yrke utan också en plats där 
skådespelarna kan växa som individer.  
 
I denna studie framgick det att bekräftelse var en stark anledning till varför deltagarna valde 
att söka sig till yrket. Tidigare studier menar att skådespelare som får bekräftelse av sina 
prestationer även bidrar till att bekräftas som människa vilket Lindén och Torkelson (1991) 
även hävdar. Publikens, kollegornas och arbetsledarnas bekräftelse är därför betydelsefull 
eftersom den även kan påverka hur skådespelarna upplever sig själva. Enligt Self-
Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) överensstämmer behovet av bekräftelse genom 
publikens applåder med den yttre motivationen. Lusten och glädjen var likaså en stor del till 
skådespelarnas yrkesval. På så sätt kan det kopplas ihop med den inre motivationen, att 
skådespelarna har valt yrket på grund av dess egna och fria vilja, i enlighet med både Self-
Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) och Self-efficacy (Bandura, 1997). Det betyder 
att skådespelare med högre självförtroende kan tänkas prestera bättre i pressade och stressade 
situationer än de med lägre självförtroende. I längden kan det även innebära att skådespelarna 
antar och söker nya utmaningar för att på så vis finna inre tillfredsställelse (Latham & Locke, 
1990; Antonovsky, 1987; Bandura, 1997). Lusten hade således stor inverkan och betydelse för 
skådespelarnas hälsa och välbefinnande. I enlighet med Hertzberg (1968) visade uppsatsens 
resultat att deltagarna ansåg att de motiverades av både inre och yttre motivationsfaktorer. 
Lönen och resultatet var lika betydande som glädjen och meningsfullheten. Anledningen till 
att de två olika motivationsfaktorerna samverkar kan förklaras med att de påverkas av och 
med varandra. Ju mer glädje och meningsfullhet skådespelarna upplever desto större resultat 
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och belöning upplever de och vice versa.  
 
En tidigare studie påvisade att skådespelare och dansare upplevde att samhället hade en 
negativ uppfattning om deras yrke (Wilson, 1989). Majoriteten av skådespelarna hämmades 
därför att berätta om deras yrkesprofession. Enligt studien var den största fördomen att 
skådespelare har dåligt självförtroende. Trots detta var social interaktion en anledning till 
skådespelarnas yrkesval. Uppfattningen om att yrket inte anses respektfullt kan förklara varför 
publikens applåder och deras bekräftelse är så betydande för skådespelarnas självförtroende 
(Wilson, 1989). Den bekräftande, lustfyllda och spontana miljön kan, enligt dessa faktorer, 
förklara varför skådespelare lockas till yrket (Fisher & Fisher, 1981). Även om kreativitet är 
en process som kan ske i ens inre är kreativitet ett socialt fenomen som sker tillsammans med 
andra individer. I denna studie framkom några underteman, bland annat kommunicera, beröra 
och påverka. Dessa underteman överensstämmer med resultatet som framkom i studien av 
Wilson (1989). I den studien upplevde skådespelarna att den sociala interaktionen med 
publiken var viktig. Deltagarna i denna studie, liksom skådespelarna i studien av Wilson 
(1989), upplevde en inre vilja och lust av att spela inför en publik där de fann ett stort värde 
och mening såsom Ryan & Deci (2000) beskriver med Self-Determination Theory. 
Skådespelarnas prestation kunde då bekräftas från samhället och möjliggöra en känsla av att 
bekräftas för den egna personen (Daun, 1999; Lindén & Torkelson, 1991).  
 
Enligt denna studie hade hälften av deltagarna (Amanda, Olle och Elisabeth) valt ett vårdande 
yrke (läkare, psykolog eller psykoterapeut) om de inte hade valt skådespelaryrket. Det beror 
säkerligen på flera faktorer. Det finns både vissa kopplingar mellan yrkena. Skådespelare 
arbetar ständigt med starka känslor liksom läkare, psykologer och psykoterapeuter också gör. 
Till skillnad från skådespelaryrket innebär exempelvis läkaryrket mer konkreta 
arbetsuppgifter, som att undersöka, diagnostisera och bota en patient. Det föreligger en tydlig 
teori och praktik inom läkaryrket vilket kan bidra till att det är lättare att undersöka och 
studera än vad skådespelaryrket tillåter. Det kan tänkas att skådespelaryrket är ett yrke av mer 
diffus teori och praktik än läkaryrket eftersom det är ett mer kreativt och konstnärligt yrke. Av 
den anledningen är skådespelaryrket betydligt mer svårdefinierat. Det kan vara en av 
orsakerna till varför det finns så lite forskning inom ämnet (Blix, 2004). Vårdande yrken 
innebär möten med människor som befinner sig i svåra situationer där de upplever fysisk eller 
psykisk smärta. Det är då läkarens, psykologens eller psykoterapeutens roll och uppgift att 
bemöta dessa starka känslor. Då krävs egenskaper som empati och lyhördhet, tillika 
skådespelaryrket. Både yrket som skådespelare och psykoterapeut innebär att kunna 
identifiera sig med starka känslor där strävan är att publik eller klient ska finna budskapet 
trovärdigt (Breutler, 1994). Förmågan av att kunna vara lyhörd och känna och visa empati 
kräver att vara absolut närvarande i nuet. När detta uppfylls finner individen en känsla av lust 
och utmaning (Csíkszentmihályi, 2006). Vidare finner individen lust att fortsätta med yrket 
och därav lever lusten och utmaningen i en symbios där de ständigt påverkas av och med 
varandra. Enligt denna studie var lusten och utmaningen i yrket några av de största 
motivationsfaktorerna för skådespelaryrket. Därför kan dessa två komponenter, lust och 
utmaning, tänkas vara de mest avgörande motivationsfaktorerna för skådespelaryrket. 
 
En kvalitativ undersökning ger ofta en djupare förståelse kring ett fenomen (Howitt & 
Creamer, 2011), i det här fallet skådespelarnas tankar och känslor om yrket. Kvalitativa, 
intervjubaserade, analyser utförs med hjälp av begreppen: tillförlitlighet, giltighet och 
överförbarhet/generalisering. Tillförlitligheten är väsentlig då det avspeglar hur väl analysen 
överensstämmer med innehållet. Det gäller likväl hur datainsamlingen har genomförts samt 
hur analysen motsvarar studiens syfte. Det är betydande att de val av kategorier och teman 
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reflekterar råmaterialet. Validiteten åsyftar giltigheten av bland annat datainsamling, hur 
många deltagare och vilka deltagare som medverkar i studien. Detta följs av resultatets 
giltighet vilket förstärks med hjälp av exemplifiering av citat så att analysen överensstämmer 
med råmaterialet. Detta kan även benämnas som beroende då det beskriver hur 
datainsamlingen har förändrats över tid. Det är relevant om datainsamlingen pågått under en 
längre tidsperiod och om den i sådant fall varierat. Generalisering visar om resultatet är 
överförbart till andra grupper och/eller sammanhang med liknande kontext (Howitt & 
Creamer, 2011). Eftersom urvalet är så pass begränsat i denna studie kommer det inte gå att 
göra några kvantitativa generaliseringar. Förhoppningsvis kan studien bidra med djupare 
förståelse kring det valda ämnet och i framtiden kompletteras av mer specifika kvantitativa 
studier. Om denna studie skulle upprepas och om fördjupning skulle ske inom ämnet så hade 
det varit intressant att intervjua fler deltagare. Då hade en jämförelse kunnat genomföras där 
likheter och skillnader hade blivit mer kvantitativt signifikanta. Vidare hade det varit 
intressant att se över om det föreligger någon större skillnad mellan olika variabler såsom kön, 
ålder och etnicitet. Det är svårt att uttala sig om en större grupp eller generalisera till en större 
population efter att enbart ha intervjuat sex deltagare. 

Intervjuinnehållet var intressant, detaljerande och målande. Detta bidrog i sin tur till att det 
snabbt gick att bilda sig en uppfattning om hur deltagarna upplever sin yrkestillvaro som 
skådespelare. Tillförlitligheten har stärkts i och med att råmaterialet har bearbetats upprepade 
gånger men dock enbart av en person. Det hade varit mer reliabelt med 
interbedömarreliabilitet, det vill säga att flera personer tycker lika om materialet. Det finns 
annars en risk för att intervjuarens förförståelse färgar intervjuerna och därmed också studien 
(Patel & Davidsson, 1994). Ursprungsmaterialet har alltid legat i fokus för att inte skapa 
feltolkningar av innehållet. När den första kategoriseringen skapades märktes det ibland att 
kondenseringen stundtals försvann från råmaterialet. Detta kunde bland annat medföra risk för 
att dra förhastade slutsatser kring deltagarnas beskrivningar av deras yrke. Vid sådana 
tillfällen var det viktigt att snabbt återgå till grundmaterialet igen för att inte göra 
misstolkningar och/eller felbedömningar. Uppsatsen innehåller dessutom utdrag ur 
intervjuerna, vilket indikerar på hög transparens.  
 
Den externa reliabiliteten var komplicerad att stärka då det är nästintill omöjligt att 
återupprepa intervjun identiskt på grund av de sociala aspekter som uppkommer vid varje 
tillfälle. Trots detta har den externa reliabiliteten varit tillfredsställande eftersom resultatet 
från denna studie inte avviker från tidigare forskning inom konstnärliga yrken såsom sångare, 
dansare eller musiker. 
 
Langemar (2008) belyser skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ generaliserbarhet. 
Kvalitativ generaliserbarhet betyder att det finns en möjlighet att generalisera resultatet till 
den grupp och det ämne som har studerats. Den kvalitativa generaliserbarheten, till skillnad 
från den kvantitativa, eftersträvar att uppnå en djupare förståelse i ämnet och få fram de 
subjektiva upplevelserna (Langemar, 2008). Det är däremot viktigt att sträva efter att uppnå 
någon slags generell förståelse, det vill säga hur väl resultatet kan generaliseras till 
populationen. Enligt Langemar (2008) är reliabilitet, tillförlitligheten i mätningen, inte 
relevant att diskutera eftersom den inte har använts. Eftersom intervjuerna inte genomförts på 
samma sätt går de inte heller att replikera. Tanken med intervjun är att deltagaren ska ha 
möjlighet att själv kunna påverka sina tankar och känslor kring det valda ämnet. Detta 
motsäger syftet med reliabilitet och kallas kvalitativ generaliserbarhet (Langemar, 2008). 
Resultatet kan därför bli svårt att upprepa i ett större kvantitativt sammanhang, eftersom varje 
möte mellan intervjuare och deltagare är unikt. 
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Förförståelse är all den kunskap som vi tror oss inneha om det valda ämnet innan påbörjad 
undersökning.  
 
Förförståelse är dock en förutsättning för att vi ska förstå något över huvud taget (Langemar, 
2008). Vid tolkning av data kan den hermeneutiska cirkeln användas, där delarna tillsammans 
skapar en helhet. Detta bygger på att den som intervjuar har en förförståelse för ämnet, vilket 
blir en ny förståelse som i sin tur går över till en ny förförståelse. Denna metod är effektiv vid 
användning för analysarbete och bidrar till en säkrare giltighet av de tolkningar som gjorts 
(Howitt & Creamer, 2011). Förförståelsens nackdelar är att de påverkar hur resultaten 
framställs och tolkas. Det betyder att all förförståelse kring ett ämne kan påverka det slutliga 
resultatet. Det positiva är dock att djupare intresse och insikt finns för ämnet vilket bidrar till 
en viss tolkning av materialet. Intervjumaterialet tolkas olika beroende på vem som varseblir 
och tolkar situationen. Inläsning inom området påbörjades innan intervjuarna ägde rum men 
det svåra var att vara medveten om sin förförståelse utan att färga studien. Detta är något som 
gäller all forskning men kanske framförallt kvalitativ metodik eftersom materialet endast 
bearbetas av en person. Genom denna medvetenhet, om eventuell förförståelse kring det valda 
ämnet, analyserades materialet med stor varsamhet.  
 
Blix (2004) menar att skådespelaryrket, liksom andra konstnärliga yrken (dansare, musiker 
och sångare), sker i en kreativ process. Framträdandena inom dessa yrken sker i realtid vilket 
bidrar till att föreställningarna är unika tillfällen som inte går att reproducera. Eftersom 
skådespelaryrket handlar om att ha förmågor såsom empati, lyhördhet och kreativitet. Dessa 
egenskaper kan ses som en konst i sig och yrket kan därför vara svårt att undersöka. Det kan 
vara en orsaksförklaring till varför det finns begränsad forskning kring skådespelare (Blix, 
2004). Eftersom det föreligger brist inom psykologiska studier kring konstnärliga yrken 
(Erikson, 1997) kan det tänkas vara intressant att genomföra en framtida studie om 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos skådespelare, baserat på både psykologisk 
och sociologisk ansats. Genom att kombinera olika tillvägagångssätt för att undersöka 
skådespelares yrkesverksamhet skulle ett rikare resultat kunna uppnås.  
 
Blix (2010) drar även paralleller mellan skådespelaryrket och läkaryrket. Läkaryrket innebär 
att kunna känna igen olika typer av reaktioner hos sina patienter och reagera därefter (Blix, 
2010). I denna studie angav tre deltagare (Amanda, Olle och Elisabeth) att de hade valt läkar-, 
psykolog eller psykoterapeutyrket om de inte hade valt skådespelaryrket. Både 
skådespelaryrket och psykologyrket handlar om att kunna ge andra människor nya insikter, 
förmåga att känna empati för andra människor och förmåga att lyssna in sin motspelare eller 
sin klient/patient (Blix, 2010). Av den anledningen vore det intressant att se om det påträffas 
ett psykologiskt samband mellan skådespelares, läkares och psykologers arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse. Det kan tänkas att när egenskaper såsom empati och lyhördhet är 
uppfyllda möjliggörs känsla av lust, utmaning och meningsfullhet (Antonovsky, 1987; Lindén 
& Torkelson, 1991; Torkelson, 1997). När individen upplever att yrket skapar lust och 
utmaning genereras arbetsmotivation och meningsfullhet till yrkesvalet (Csíkszentmihályi, 
2006).  
 
Resultaten i denna studie är i linje med tidigare forskning om arbetets mening för konstnärliga 
yrken (Lindén & Torkelson, 1991; Torkelson, 1997). Därför kan denna studie tänkas vara 
intressant att använda som underlag för en framtida enkätundersökning för skådespelares 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. I sådant fall kan enkätfrågor vara utformade 
enligt framkomna teman i denna studie. Samma enkät skulle sedan kunna användas på läkare 
och psykologer. Det vore intressant att undersöka om det även föreligger samband gällande 



18 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse mellan skådespelar-, läkar- och psykologyrket. 
Om så vore fallet skulle det betyda att läkares och psykologers upplevelse om 
arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse kanske kan appliceras på skådespelaryrket. Det 
skulle i sin tur kunna leda till bredare förståelse till varför skådespelare motiveras till sitt 
yrkesval och hur de resonerar kring sin yrkesverksamhet. 
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Bilaga A. 

Medverkan i studie 

Denna studie utgör en del av Deborah Mühlrads c-uppsats i psykologi vid Södertörns 

högskola. Studien åsyftar att undersöka hur skådespelare resonerar kring sitt yrke. 

Undersökningens resultat kommer enbart att användas i forskningssyfte och redovisas i en 

skriftlig rapport där det inte kommer att vara möjligt att känna igen några enskilda personer. 

Personuppgifter eller andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att 

behandlas konfidentiellt. Medverkan i undersökningen är frivillig och kan när som helst 

avbrytas.  

 

 Jag vill medverka i studien och tillåter att intervjun spelas in med 
ljudupptagning och används i undersökningen. 

 

 

__________________________________________________________________ 

Datum  Underskrift 
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Bilaga B. 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor  

1.  Ålder? 

2.  Civilstånd? Hur ser din familj ut? 

3.  Vad har du för utbildning? 

4.  Hur länge har du arbetat inom skådespelaryrket? 

5.  Övriga intressen? 

 

Intervjufrågor 

1. Kan du berätta om hur din skådespelarkarriär började? 

2. Fanns det någon speciell person som stöttade dig i ditt val att bli skådespelare? 

3. Hur reagerade din familj när du berättade att du skulle blir skådespelare? 

4. Kan du berätta lite om hur du upplever att ”statusen” kring skådespelaryrket är?  

5. Vad tycker du om skådespelares ekonomiska ersättning överlag? 

6. Vilka för- och nackdelar upplever du finns med skådespelaryrket?  

7. Hur är det att vara skådespelare, både professionellt och privat? 

8. Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

9. Vilken är den största drivkraften till att fortsätta med skådespeleriet? 

 


