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Sammendrag 

Det finnes svært lite norsk litteratur om inspisientfaget, på tross av inspisientens 

instrumentelle rolle i å få teaterproduksjoner fra start til slutt. Studiens formål er derfor å 

kunne sette lys på et fagområde det ellers er skrevet svært lite om, og å kunne lære noe i 

prosessen fordi jeg selv ønsker å jobbe som inspisient etter ferdig utdannelse.  

 

Oppgavens problemstilling er hvordan navigerer inspisienten institusjonsteatrets hierarki 

med utgangspunkt i deres unike lederrolle? Og hvordan utvikler dette seg fra prøveperioden 

til spilleperioden? Det er skrevet en del om inspisientfaget fra amerikanske perspektiver, 

men det er ikke alltid overførbart til en norsk kontekst, noe som er grunnen til at oppgaven 

fokuserer på det norske systemet. 

 

For å besvare denne problemstillingen har det blant annet blitt brukt ledelsesteorier, teori 

om teaterbransjen og amerikansk teori om inspisientfaget. Metoden som er blitt benyttet er 

kvalitativ, hvor det er blitt utført dybdeintervjuer med to inspisienter ved ulike 

institusjonsteater. Inspisient A ble kontaktet fra eget nettverk og Inspisient A ble kontaktet 

fra teatrets hjemmeside. Studien har vist at hierarkiene på norske institusjonsteatre er 

svært flate, og at inspisienter har en relativt relasjonell ledelsesstil.  

 

Avslutningsvis viser oppgaven at det er en sammenheng mellom utviklingen 

institusjonsteatrenes hierarkier og inspisientenes lederrolle har hatt, og hvordan samfunnet 

ellers har utviklet seg de siste ti årene.  
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1 Introduksjon 

“Under forestillingene er inspisienten en slags kaptein på skuta som gir signal om når 

ting skal skje.” (Geard 2022). 

 

Denne oppgaven ble inspirert av et av de mange temaene om inspisientfaget som jeg satt og 

forundret meg om, men ikke klarte å google meg fram til et svar til. Teaterhierarkier og hvor 

inspisientene passer inn i de forskjellige situasjonene har forundret meg så lenge jeg selv har 

prøvd å finne min egen plass i teatermiljøet.  

 

Det finnes svært lite norsk litteratur om inspisientfaget, ei heller finnes det et spesifikt 

studium om en skulle ønske seg å jobbe som inspisient. Selv ønsker jeg å jobbe som 

inspisient etter at jeg er ferdig utdannet, og tenkte at å vie bacheloroppgaven min til å 

forske på et av disse temaene jeg har forundret meg om var en gylden mulighet til å lære og 

sette noe av det jeg lærer ut i praksis, fordi jeg har befunnet meg i rollen som inspisient på 

en musikal i løpet av den tiden jeg har brukt på å skrive denne bacheloren. 

 

Inspisienten har en veldig unik lederrolle på teatret, og det er ikke så mange utenfor 

teatermiljøet som i det hele tatt vet at rollen eksiterer, eller hva den går ut på. Formålet 

med denne bacheloroppgaven er altså å sette lys på et fagområde det ellers er skrevet 

veldig lite om i Norge, og å kunne lære noe i prosessen. 

  

Inspisienten er bindeleddet mellom det kunstneriske og det administrative i en 

teaterproduksjon og befinner seg derfor i en svært unik lederrolle. Slik jeg har opplevd det 

på ulike teatre før så ser skuespillere, regissører, koreografer og musikalsk ansvarlige ofte på 

inspisienten som en særlig autoritetsperson, mens produsenter, prosjektledere og de andre 

høyere oppe i hierarkiet ofte har en tendens til å anse inspisienten mer som en ‘alt-mulig-

person’, eller ‘potet’- som man sier på dagligtalen.  
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1.1 Problemstilling 

Problemstillingen for denne oppgaven blir derfor: hvordan navigerer inspisienten 

institusjonsteatrets hierarki med utgangspunkt i deres unike lederrolle? Og hvordan utvikler 

dette seg fra prøveperioden til spilleperioden? 

1.2 Avgrensning 

For å avgrense omfanget av oppgaven har jeg valgt å kun se på institusjonsteatrenes 

hierarki, framfor å ta for meg hierarkiene på de andre type teatrene i tillegg. Dette utgjør en 

mer konsis oppgave og gir rom for et mer tydelig fokus.  

 

Teoretisk har jeg valgt å begrense meg til ledelsesteorier med et fokus på relasjonsledelse 

og estetisk ledelse, amerikansk litteratur om inspisientfaget, og teori om teaterbransjen. 

Metodisk er det blitt utført kvalitative intervjuer med utvalgte inspisienter ved 

institusjonsteatre. Ettersom at den mest relevante litteraturen om inspisientfaget er funnet i 

fra amerikansk teori og ikke nødvendigvis er overførbart i norsk sammenheng, så er en 

annen avgrensning ved denne oppgaven at alt sees på i norsk kontekst, også ved at formålet 

er å belyse et fagområde det er skrevet svært lite om i Norge. 

1.3 Struktur 

Bacheloroppgaven starter med å vise til det teoretiske grunnlaget, deretter går oppgaven 

videre til metodevalget og refleksjoner rundt det. Etter det kommer resultatene av 

intervjuene som ble gjennomført, og så kommer en diskusjonsdel hvor det teoretiske 

grunnlaget blir diskutert med intervjuenes resultater. Avslutningsvis kommer en 

oppsummering.  

 

2 Teoretisk grunnlag 

Dette kapittelet skal gå inn på det teoretiske grunnlaget for oppgavens problemstilling. Her 

tas det utgangspunkt i ledelsesteorier og fire ulike lederstiler, med et spesielt innblikk på 

relasjonsledelse og estetisk ledelse. Deretter sees det på institusjonsteatrets hierarki i Norge 
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og avslutningsvis vendes blikket mot inspisientens roller under teaterproduksjonen. Teorien 

som er brukt er blant to artikler. En av ledelsesprofessorene Ropo, Paoli og Bathrust om 

estetisk ledelse, og en artikkel av universitetsprofessorene Paoli, Røyseng og Wennes om 

kroppslig arbeid i en digital tid. Bøkene Teaterbransjen av universitetsprofessorene Gran og 

Gjærum, og bøker av de amerikanske inspisientene Stern og Gold, og Kincman, som alle blir 

brukt i inspisienters utdannelsesløp i USA, blir også brukt. 

 

2.1 Lederstiler 

En lederstil er hva som skiller måten en person velger å lede på, og i dette delkapittelet skal 

det trekkes ut fire lederstiler som gjerne går igjen i ledelsesteoriene. Disse lederstilene er 

transaksjonsledelse, transformasjonsledelse, endringsledelse og relasjonsledelse, og i dette 

kapittelet skal det gås kort inn på de første tre for så å gå dypere inn på relasjonsledelse. Det 

første man ofte tenker på når man nevner ledelse er et forhold der det blir utvekslet arbeid 

mot belønninger. Altså er dette arbeidsforholdet mellom medarbeider og leder et 

bytteforhold, et løfte om belønning ved god utførelse eller en trussel om straff ved dårlig 

utførelse. Denne typen lederstil kalles transaksjonsledelse (Martinsen 2015, 110). 

 

Lederstilen som gjerne blir satt opp mot transaksjonsledelse som dens motpol er 

transformasjonsledelse. Denne lederstilen går ut på å endre og påvirke medarbeideres 

oppfatningen av jobben sin, og skal føre til endringer i av deres innstillinger, innsats og 

motivasjon, noe som forventes å tjene organisasjonenes aktuelle formål (Martinsen 2015, 

138). Dette gjøres gjennom å ta vare på hver enkelt medarbeider, deres kreativitet, utvikling 

og problemløsning.  

 

En nyere lederstil har kommet de siste tiårene som fokuserer på å lede organisasjoner 

gjennom endringer de skal gjennom. Dette har vært og er særlig relevant på grunnlag av at 

samfunnet er i stadig endring, og endringsledere gjør det klart for medarbeiderne at det 

kreves endring for at de skal kunne nå målene som organisasjonen har satt for dem. 

Endringsledelse handler om de sidene ved transformasjonsledelse som bidrar til utvikling av 
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visjon, trusler i omgivelsene, å overvåke muligheter, det å kommunisere med optimisme om 

fremtiden og å bidra til nye idéer (Martinsen 2015, 138). 

2.1.1 Relasjonsledelse 

Den fjerde lederstilen kalles relasjonsledelse og har mye tilfelles med både 

transformasjonsledelse og endringsledelse. Først og fremst handler relasjonsledelse om en 

ledelsesholdning hvor lederen er plassert inn i et fellesskap der lederrollen blir satt inn i et 

større samspill. Denne lederstilen er menneskeorientert, og i likhet med 

transformasjonslederstilen, finner den sin motpol i transaksjonsledelse (Spurkeland 2017, 

44). Utgangspunktet for relasjonsledelse ligger i humanistisk psykologi, noe som vektlegger 

hver enkeltes opplevelse på jobb, og hvordan forholdene mellom medarbeidere og leder vil 

påvirke produktivitet og hvor godt en trives. Svært sentralt for denne lederstilen er hver 

enkeltes behov for anerkjennelse, selvrealisering, sosiale relasjoner og egen utvikling 

(Spurkeland 2017, 44). 

 

Det humanistiske utgangspunktet til relasjonsledelse tilsier at medarbeiderne ønsker å gjøre 

sitt beste med å bidra for at organisasjonen skal kunne nå sine mål. Langt mer enn tidligere 

opptrer medarbeiderne etisk og ansvarlige fordi de har både mer kunnskap og lengre 

bakgrunn i feltet, er generelt mer høykompetente, og ikke minste vil samspillet mellom dem 

kunne si ifra dersom noe ikke skulle gjøre sin del. De høykompetente medarbeiderne blir 

ikke styrt eller diktert, men heller ledet gjennom medbestemmelse, delegering og dialoger. 

Lederrollen er ikke preget av kontroll og styring, men mer av tilbakemeldinger, veiledning og 

tilrettelegging (Spurkeland 2017, 47). 

 

En annen viktig del av relasjonsledelse er det som kalles relasjonelt mot. Det handler i bunn 

og grunn om å være bevisst om dette motet, som i denne betegnelsen refererer til evnen til 

å møte mennesker ansikt til ansikt. Dette kan inkludere folk som ikke alltid ønsker deg godt, 

og svært sterke personligheter. Det kreves en god del mot for å ikke sky unna 

konfliktsituasjoner, men å heller takle dem slik dem er. Relasjonsledelse handler om å møte 

dine medarbeidere på åpen grunn, akkurat som du er, også med dine svakheter og la 

tilbakemeldinger gå begge veier (Spurkeland 2017, 52).                   
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2.1.2 Estetisk ledelse 

En ledelsesstil som har mye tilfelles med relasjonsledelse og som særlig har dukket opp i det 

kunstneriske feltet er estetisk ledelse. En estetisk lederstil handler om å lede ved å vise 

eksempel, å være tilstede, å vise sensitivitet til miljøet rundt seg og å ha en sanselig 

årvåkenhet for lyder, rytmer og humør, og ikke minst å ha en empatisk holdning til 

medarbeiderne dine. Med andre ord så refererer estetisk ledelse til en mening og en 

erfaring man kan ta og føle på. Ifølge Jennifer Katz-Buonincontro så finnes det fire aspekter 

innenfor estetisk ledelse (Ropo, De Paoli og Bathrust 2017). Det er emosjonell bevissthet og 

empati, oppmerksomhet for det kroppslige og det du kan sanse, interesse for skjønnheten 

innenfor det organisatoriske, og fremhevelse av moralsk hensikt. Denne lederstilen har vist 

seg å være veldig viktig i det kunstneriske feltet, og spesielt i teatre og orkestre (Ropo, De 

Paoli og Bathrust 2017). 

 

Det kunstneriske feltet er gjerne karakterisert som å ha svært profesjonelle standarder med 

høy kompetanse ettersom at feltet er fylt med dyktige kunstnere med lang yrkeserfaring, og 

ledelse har blitt en viktig del av feltet. Et eksempel som kommer fram i Ropo et al. sin 

artikkel er måten teaterregissøren jobber. De må ha en plan og et fokus på hva de vil jobbe 

med, men må samtidig være åpen for endringer underveis uten å miste grepet om det store 

bildet. Regissøren må ligge foran skuespillerne og de andre kunstneriske kollegaene når de 

begynner å jobbe, og har vanligvis jobbet med stykket et halvt år allerede før produksjonen 

starter. Andre spesielle aspekter ved teater og estetisk ledelse er det felles arbeidet for å nå 

målet om premieren, og det fysiske nærværet i løpet av prøveperioden hvor du skal være 

sammen med medarbeiderne dine og engasjere hverandre (Ropo, De Paoli og Bathrust 

2017). 

 

Estetisk ledelse er i bunn og grunn en relasjonsbasert ledelsesstil, og fremgangsmåten dens 

legger vekt på å skape gjensidige forhold mellom leder og medarbeider, hvor kvaliteten på 

dette forholdet er viktigere enn kompetansen til de inkluderte. Det aller viktigste i disse 

forholdene er å kunne stole på hverandre (Ropo, De Paoli og Bathrust 2017).  
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2.2 Institusjonsteaterets hierarki  

De offentlige teatrene i Norge kalles institusjonsteatre, men man skiller gjerne mellom 

kunstinstitusjoner som en samfunnsinstitusjon, eller ofte omtalt som kultursektoren, 

delbransjen institusjonsteatre, og så er det det at ethvert ensemble eller frigruppe kan bli 

oppfattet som en institusjon til enhver tid uavhengig av om til tilhører det frie feltet eller 

private teatre. Selv om dette er tilfellet, så er det bare de offentlig finansierte teatrene som 

allment blir kalt institusjonsteatre (Gran og Gjærum 2019, 13-14). Eksempler på 

institusjonsteatre er Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Trøndelag Teater og Hålogaland 

Teater. 

 

Institusjonsteatrene i Norge er bygget på en modell som kalles ensemblemodellen. Den går 

ut på at teatret har en fast stab av skuespillere med ulike evner, kjønn, alder og 

særegenheter som kan levere mange forskjellige produksjoner i løpet av et år, under ledelse 

av en karakteristisk kunstnerisk leder. (Gran og Gjærum 2019, 57).  

 

Ensembleteatermodellen er primært bygget på et hierarkisk system med teatersjefen som 

leder. Teatersjefen har det siste å si angående hvem som bli valgt som regissører, hvilke 

skuespillere som skal bli fast ansatte eller leid inn, og ikke minst satt inn i de forskjellige 

produksjoner. Det er opp til hver enkelt teatersjef hvordan de velger å løse sin situasjon, og 

de finner selv egne strategier for å ta vare på både deres egne og teatrets ambisjoner. De 

hierarkiske institusjonsteatrene er støttet økonomisk av staten for å skape kultur til folket, 

og er en del av statens plan for å nå deres kulturpolitiske og kunstneriske mål. Det anses 

som et viktig samfunnsoppdrag i seg selv å ansette kunstnere i faste jobber, og å kunne gi 

dem tid og rom til å lage scenekunst som blir finansiert av staten (Gran og Gjærum 2019, 

58). 

 

Det er to former for hierarkier som blir omtalt innenfor institusjonsteatrene, og de er det 

linjeorganiserte og det matriseorganiserte teatret. Gjennom årene har det linjeorganiserte 

teatret vært den vanligste hierarkiformen. Den er funksjonsbasert, og krever at de ansatte 

har en svært høy grad av spesialisering innen de forskjellige avdelingene på teatret. Denne 

hierarkiformen har veldig tydelige ansvarsområder og hver avdeling har sin egen funksjon 
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og leder, og på toppen av hierarkiet sitter teatersjefen som styrer hele virksomheten til 

teatret. Hver beslutning tas ovenfra og ned, noe som vil si at de som befinner seg lengre 

nede i hierarkiet har langt mindre medbestemmelse enn de høyere oppe. Linjeorganiserte 

teatre har fått mye kritikk og har fått tilnavnet fabrikkteater etter hvor mye de ligner de 

hierarkiske produksjonsbedriftene (Gran og Gjærum 2019, 58-59).  

 

 

Figur 1: Modell av et linjeorganisert teater. (Gran og Gjærum 2019, 59) 

 

I figuren over ser man et eksempel på et linjeorganisert teater. Denne modellen viser at 

teatersjefen befinner seg over direktøren i et slikt hierarki, noe som kommer av at 

direktøren gjerne kun er en administrativ leder på de fleste institusjonsteatre i Norge. I 

praksis vil dette si at teatersjefen tar utgangspunkt i direktørens produksjonsbudsjett når 

hen legger et repertoar. Temaet om forholdet mellom direktør og teatersjef er noe som 

stadig kommer opp i diskusjoner som omhandler norsk teater. (Gran og Gjærum 2019, 60) 

Akkurat hvor inspisienten sin plass i hierarkiet er i et linjeorganisert teater er ikke så godt å 

si, grunnet at boka Teaterbransjen, som blir brukt som teorigrunnlag, ikke nevner rollen som 
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del av en av avdelingene. En kan tenke seg at inspisienten er del av enten administrasjon 

eller lyd/lys/scene. 

 

Den andre hierarkiske formen kalles det matriseorganiserte teatret, og her går hierarkiet ut 

av den mer rene linjeorganiseringen, og i stedet blir det skapt mindre 

prosjektorganisasjoner fordelt på ansvarsoppgaver og funksjonsdelinger. Dette er en 

blanding av linjeorganisering og prosjektorganisering. Prosjektorganisering vil si at det 

samles et sett med flinke fagfolk for å sette sammen et prosjektteam fra hele 

linjeorganisasjonen for å kunne lage dette teaterprosjektet. Selve hensikten med et 

matriseorganisert teater er å kunne utvikle teaterprosjektene på best mulig måte med mer 

kreativitet, med lite byråkrati, og mulighet til å ta raske og pragmatiske beslutninger 

innenfor rammene til moderorganisasjonen hierarkiske funksjonsdelinger (Gran og Gjærum 

2019, 61) 

 

Figur 2: Modell av et matriseorganisert teater. (Gran og Gjærum 2019, 62) 
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Øverst i modellen for matriseorganisert teater så finner man ledergruppen, den består av 

teatersjef og direktør, teknisk sjef, produksjonssjef og kommunikasjonssjef. Det 

kunstneriske området ledes av teatersjefen, som både er øverste leder og kunstnerisk leder, 

mens det administrative området ledes av direktøren. Driftsteknisk sjef er ansvarlig for drift 

og vedlikehold av det bygningstekniske anlegget på teatret, IT-funksjonene og resepsjonen, 

mens plansjefen har ansvar for planavdelingen, fokus er koordinering av de kunstneriske 

ressursene teknisk, produksjon og kommunikasjon. Produksjonene på Nationaltheatret, som 

denne matriseorganiseringsmodellen har tatt utgangspunkt i, ledes av sjefsprodusenter, og 

de samarbeider med regissører for å planlegge hver enkelt produksjon. Hver produksjon skal 

være forankret i toppledelsen på teatret og ha avklaring med de ulike linjelederne (Gran og 

Gjærum 2019, 63). Denne modellen viser til at inspisientens plass i et matriseorganisert 

teater er under produsentene og over sufflørene.  

 

2.3 Inspisientens rolle under produksjonen 

Inspisienten er bindeleddet mellom det administrative og det kunstneriske i en 

teaterproduksjon. Under prøveperioden, det vil si perioden av produksjonen som blir brukt 

til øvinger og hvor alt blir satt sammen, er inspisienten den nærmeste kollegaen til 

regissøren, og en av deres viktigste funksjoner er å sørge for at tiden man har til rådighet 

blir brukt så produktivt som mulig. For å kunne gjøre dette på en god måte er det viktig å ha 

god kunnskap om hva en regissør gjør og å ha et forhold med dem som vil fremme deres 

mål for produksjonen. Det er spesielt to måter inspisienten kan gjøre dette på, den første er 

ved å akselerere prøvene så regissøren og skuespillerne har så mye tid som mulig til å jobbe. 

For det andre så blir de tekniske aspektene av produksjonen overlatt til inspisienten, slik at 

regissøren kan fokusere på det kunstneriske (Stern og Gold 2017, 104-105). 

 

Vanligvis skal inspisienten komme til prøvelokalet 30-40 minutter før prøvene begynner, 

avhengig av hvor mye forarbeid som trengs å gjøres. Utenom å finne fram de rekvisittene og 

den scenografien man har tilgjengelig, det er viktig å sjekke arbeidsforholdene også. Det vil 

si sjekke temperaturen og lyset, se om gulvet trengs å kostes eller om scenografien trenger 
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en omgang med støvekosten før man begynner. I tillegg må område til regissøren og 

inspisienten gjøres klar for dagen, vanligvis vil et bord og to stoler være nok. Alt dette vil 

sørge for en effektiv start på prøvedagen (Stern og Gold 2017, 107). 

Det er ikke alle teatre som har sufflører, og ofte så faller denne rollen på inspisienten. 

Akkurat hvordan dette skal foregå burde avtales med regissøren på forhånd av prøvene. 

Hvor tett skal skuespillerne bli holdt til manuset? Skal det være perfekt, bokstav til bokstav, 

eller har de lov til å parafrasere? Hvordan skal skuespillerne spørre om suffli? Dette kan 

inspisienten og regissøren gå gjennom før prøvestart (Stern og Gold 2017, 109).  

 

En annen oppgave inspisienten har er å gi ut advarsler og hente inn skuespillere til nye 

scener. Dette gjøres ved å planlegge fram i tid og sørge for at skuespillerne alltid sier ifra når 

de forlater prøvelokalet og når de kommer tilbake igjen. Dette sparer både tid og ressurser, 

og sørger for at man ikke bruker dyrebar prøvetid på å lete etter skuespillere. Noen ganger 

henter inspisienten inn skuespillere til nye scener, for å finne ut av at regissøren ønsker å gå 

gjennom den forrige noen ganger til, det er heller bedre at disse skuespillerne venter enn at 

regissøren venter på dem til neste scene (Stern og Gold 2017, 112).  

 

Under prøveperioden er en av inspisientens viktigste oppgaver å skrive rapporter og 

notater. Her er det snakk om innganger og utganger i løpet av stykket, og hvor skuespillerne 

beveger seg, produksjonsnotater som inkluderer lys og lyd, og prøverapporter, som 

inkluderer alt som skulle komme opp i løpet av en dag. Prøverapporter blir fylt ut hver dag 

og inkluderer generelle notater, kostyme og hår, rekvisitter og scenografi, lys og lyd og 

skader eller ulykker, og blir sendt ut til alle i produksjonsteamet (Stern og Gold 2017, 113-

130). 

 

Når man går fra prøveperioden til spilleperioden, det vil si at man har nå satt sammen hele 

forestillingen og kan nå vise den til publikum, så forandres personalet på produksjonen. 

Premieren markerer vanligvis når regissøren og designere, som ikke alltid tilhører teatret, 

forlater produksjonen. I denne perioden kan det hende at inspisienten må utvide 

kommunikasjonssirkelen sin til å inkludere personell som tidligere ikke har vært assosiert 

med produksjonen (Kincman 2021, 254). 
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Nå som regissøren har forlatt produksjonen, er det inspisientens viktigste ansvar å 

opprettholde regissørens kunstneriske visjon for produksjonen, sammen med musikalsk 

ansvarlig dersom det skulle være en musikal. Dette gjøres først og fremst ved å gi cues 

nøyaktig. Det vil si at man skal si ifra når for eksempel et spesielt lys skal skrus på eller en 

dreiescene skal begynne å snu seg. Inspisienten ser hver forestilling fra bak scenen og med 

regissørens visjon i bakhodet, og gir notater til skuespillerne basert på det. Dette betyr at de 

passer på om det blir lagt på dialog som ikke var der før, om regi forandres, om noen scener 

går raskere eller treigere, eller andre ting som påvirker resten av skuespillerne eller 

forestillingens helhet (Kincman 2021, 254-255). 

3 Metode 

Dette kapittelet skal gå inn på oppgavens tilnærming til metode, hvorfor akkurat denne 

typen metode ble valgt, samt forklare hva metoden går ut på. Deretter vil kapittelet gå inn 

på en begrunnelse for utvalget og hvordan det ble gjennomført, og til slutt vil det gå inn på 

mulige svakheter, og etiske hensyn. Gjennom bruk av kvalitativ metode og intervjuer av 

ulike inspisienter, skal den innhentede informasjonen bli stilt opp mot teorigrunnlaget i 

diskusjonskapittelet.  

3.1 Hvorfor kvalitativ metode? 

I motsetning til kvantitativ metode, som tar for seg sammenhenger mellom statistikk, 

omfang og fordelinger, så tar kvalitativ metode for seg menings- og innholdssammenhenger 

(Skilbrei 2019, 14). For å kunne svare på oppgavens problemstilling så var det viktig å velge 

en metodetype som ville være åpen for å en dypere innsikt i utvalgets erfaring og innsikt. 

Gjennom bruk av oppfølgingsspørsmål og en ellers åpen struktur på intervjuene åpner den 

kvalitative metoden for nettopp dette.  

 

Det finnes ulike måter bruke kvalitative metode på, for eksempel gjennom fokusgrupper, 

sosiale medier, projektive teknikker og individuelle dybdeintervjuer. Sistnevnte blir gjerne 

brukt når det der den som intervjues sine personlige meninger, erfaringer og innsikt er av 

interesse. Det intervjues vanligvis færre folk til dybdeintervjuer enn til fokusgrupper. Ved 
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denne bruken av metoden er det også viktig å være obs på at svarene som kommer fram 

ikke kan generaliseres (Gripsrud, Olsson, Silkoset 2018). Ettersom at det ikke er 

generaliserte svar problemstillingen ser etter, men heller personlige nyanserte svar fra 

forskjellige individer som kan peke på sammenhenger mellom praksiser og en forståelse av 

hendelser fra dem som er involvert, så ble dette den rette metoden for oppgaven. 

3.2 Utvalget 

Fordi dybden og innsikten er fokuset i den kvalitative metoden, så burde ikke antallet 

informanter være altfor mange (Dalland 2021, 81).  Siden oppgavens tema er inspisientens 

plass i institusjonsteatrets hierarki, så var det naturlig å kontakte inspisienter ved 

institusjonsteatre og høre det fra deres perspektiv. Det ble avholdt to kvalitative intervjuer 

av to inspisienter ved to ulike institusjonsteatre i Oslo. Originalt var planen å intervjue tre 

inspisienter ved tre ulike teatre, men på grunn av uforutsette forhold, så hadde ikke siste 

person mulighet til å delta. Begge informantene har jobbet som inspisienter i ti år eller mer 

og sitter på mye god innsikt og erfaring fra dette lite belyste fagområdet som denne 

oppgaven har som formål å belyse.  

 

Den ene inspisienten som ble spurt om å bli med var den første inspisienten som jeg selv 

møtte og som introduserte meg til faget, mens den andre inspisientens kontaktinformasjon 

fikk jeg via institusjonsteatrets hjemmeside. Senere fant jeg ut at de kjente hverandre begge 

to.  

 

For oppgavens skyld har jeg valgt å anonymisere inspisientene, og de blir i teksten referert 

til som Inspisient A og Inspisient B. Inspisient A har vært inspisient i godt over 10 år, både 

som frilans og på institusjonsteater, og har opplevd å jobbe på små teatre, større teatre, 

privatteatre, og turnerende teatre. Nå jobber hen på institusjonsteater, hvor hen for det 

meste jobber med produksjoner på hovedscenen, men er også å se bak på de andre scenene 

på huset. I tillegg er hen også veldig aktiv i miljøet rundt inspisientfaget og er et ansikt folk i 

teaterbransjen kjenner igjen. 
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Inspisient B har jobbet som inspisient siden hen var 22 år gammel og prøvde seg som 

inspisient på et spel i hjembyen sin. Siden den gang har hen studert lyd og lys på 

folkehøgskole, studert Drama og teater i Trondheim og studert Stage Management i England 

på London Academy of Music and Dramatic Arts. Siden har Inspisient B vært barneinspisient 

på et godt etablert institusjonsteater i 2 år og etter det har hen jobbet på et annet godt 

etablert institusjonsteater i 8 år, hvor hen fortsatt jobber den dag i dag.  

 

3.3 Hvordan ble metoden anvendt?  

I forkant av disse intervjuene hadde jeg sendt ut informasjon om hva slags spørsmål 

inspisientene kunne forvente seg, formålet med bacheloroppgaven og hvorfor akkurat de 

ble spurt om å delta, samt et informasjonsskriv om deres rettigheter som deltakere og om 

deres personvern. Alt dette ble formidlet skriftlig før vi møttes fysisk, men også gjentatt før 

intervjuet ble satt i gang for å være sikker på at alle var innforstått i sine rettigheter, slik det 

er anbefalt å legge opp til.  Informantene skrev da også under på samtykkeerklæringer som 

tilsa at de samtykket til å være med i denne oppgaven samt til å bli tatt opptak av. Dette ble 

gjort noen dager i forveien så de hadde tid til å tenke og reflektere over hva de sa ja til 

(Skilbrei 2019, 152-153). 

 

Til intervjuene ble det utformet en intervjuguide hvor spørsmålene i stor grad var knyttet til 

problemstillingen og de ulike teoridelene. Etter det første intervjuet ble avholdt merket jeg 

hva som fungerte og hva som ikke fungerte, og reviderte den deretter for neste person. 

Ettersom at man ikke kan planlegge hva informantene vil svare underveis i intervjuene var 

jeg ikke så opptatt å holde på strukturen på intervjuet, så lenge vi kom innom de forskjellige 

temaene. Jeg valgte kvalitativ metode nettopp fordi jeg ønsket dybdeinformasjon fra 

informantene, og deres erfaringer og innsikt, og det er ikke så lett å få om man stiller så 

spesifikke spørsmål. Det er derfor bedre å la det gå semistrukturert og heller stille 

oppfølgingsspørsmål, noe jeg gjorde underveis (Skilbrei 2019, 154-155). Intervjuguiden er 

lagt ved som vedlegg. 
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Vi valgte å møtes på inspisientenes respektive institusjonsteatre, hvor ville de være på 

hjemmebane og kanskje føle seg mer til rette til å dele om teatrene sine. De valgte selv hvor 

vi skulle sitte og var komfortable med å bli tatt opptak av. For å avslutte intervjuet på en god 

måte og for å unngå å gjøre noe gale antakelser, så valgte jeg å spørre om informantene 

hadde noe de selv ønsket å informere om (Skilbrei 2019, 158). Intervjuene varte mellom 35-

45 minutter, slik vi hadde avtalt på forhånd, og alt i alt var intervjuene suksessfulle.  

 

3.4 Metoderefleksjoner 

Som nevnt innledningsvis i dette kapittelet så skal kapittelet avslutte med mulige svakheter 

med metoden, og etiske hensyn. En mulig svakhet med den kvalitative metoden og de 

individuelle dybdeintervjuene er at den private måten de er lagt opp på kan gi faglige og 

etiske utfordringer for forskeren. Intervjuet kan ligne såpass mye på terapi eller en privat 

samtale at det kan ha noe å si for hva som blir sagt av informantene. Dette krever at den 

som holder intervjuene reflekterer forskningsetisk i forhold til om informanten er klar over 

at dem blir forsket på i løpet av samtalen (Skilbrei 2019, 68). Dette var noe jeg minnet 

informantene på både før vi startet og med ordvalget jeg brukte i løpet av intervjuet, sørget 

for at de var klare over at dette intervjuet var holdt i akademisk sammenheng. De minnet 

også meg på om at de ikke var vant til å bli intervjuet og at dette var en ny situasjon for dem 

også, noe jeg tok hensyn til.  

 

En annen mulig svakhet er at utvalget informanter er såpass lite, men som nevnt tidligere 

med Dalland, så burde ikke antallet informanter i en kvalitativ studie være altfor mange 

(Dalland 2017, 81). Det er innsikten og erfaringene jeg har vært ute etter i disse 

dybdeintervjuene, og det har jeg hatt muligheten til å få gjennom de to intervjuene. Når det 

er såpass få informanter så er det ikke en generalisert konklusjon jeg er ute etter, ei heller er 

det realistisk være ute etter når man har utført kvalitative dybdeintervjuer med såpass få 

personer hvor hver erfaring er så subjektiv. Det er for så vidt ved bruk av refleksjon og 

åpenhet at jeg vil bruke empirien til å spekulere litt beskjedent rundt et litt mer generalisert 

standpunkt (Skilbrei 2019, 88).  
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Reliabilitet og validitet er også mulige svakheter ved kvalitativ metode, hvor reliabilitet 

handler om materialet er skapt på en pålitelig måte, og validitet handler om selve materialet 

er relevant for forskningens målsetting (Skilbrei 2019, 87-88). Vanligvis er det ikke en 

mulighet for å beregne og teste reliabiliteten i en kvalitativ studie ved bruk av 

standardiserte metoder. Dette har å gjøre med at opplegget og resultatet ikke er så 

strukturert som i en kvantitativ studie. Troverdighet blir gjerne brukt i stedet for reliabilitet i 

en del litteratur om kvalitativ metode, og bygger på om forskeren subjektive skjønn eller om 

det skyldes tilfeldige omstendigheter rundt forskningsprosessen (Grønmo 2004, 248-249). 

Her kan det jo trekkes fram igjen at jeg kjente Inspisient A før jeg kontaktet hen for intervju, 

og at det kanskje kunne stå i veien for min subjektivitet, men jeg tok forbehold for å gjøre 

intervjuet så profesjonelt som mulig, passet på at vi holdt oss på temaet hele tiden for å 

unngå feilkilder.  

 

I kvalitative studier kan ikke validitet beregnes eller testes på eksakte måter, men 

vurderinger av validiteten kan gjøres gjennom empiriske analyser eller undersøkelser. 

(Grønmo 2004, 258). I tilfellet med denne oppgaven har jeg valgt å sammenligne en del av 

resultatene fra Inspisient A og Inspisient B, som har gitt en form for validering av resultatene 

av empirien jeg har samlet inn. Igjen så er dette et lite utvalg av informanter så det er lite å 

sammenligne på den måten, men det var et stort omfang av informasjon å jobbe med fra 

begge intervjuene som kunne brukes til sammenligning.  

 

Tidligere i kapittelet ble det nevnt at begge informantene et informasjonsskriv med 

personvernerklæring og samtykkeerklæring både noen dager i forveien og det ble tatt opp 

igjen på intervjudagene for å forsikre meg om at de var klare over hva de sa ja til.  

 

I forkant av henvendelsene til informantene så ble det sendt inn og godkjent et skjema til 

Norsk senter for forskningsdata (NSD), hvor prosjektet ble beskrevet sammen med hvilke 

personlige opplysninger til informantene som ble tenkt å bli brukt i oppgaven, samt at det 

ville bli tatt opptak av intervjuene, som også ville bli transkribert, men som da ville bli slettet 

etter endt studie (Skilbrei 2019, 110-111). Dette ble godkjent i god tid til avviklingen av 

intervjuene.  
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I henhold til transkripsjonen så valgte jeg å transkribere alt som ble sagt, ord for ord, for å 

være sikker på at jeg ikke skulle gå glipp av eller glemme noe som kunne være viktig i 

arbeidet med denne oppgaven. Dette var en særdeles tidkrevende oppgave, men alt i alt 

ikke noe jeg ville gjort annerledes om jeg skulle gått gjennom denne prosessen igjen. Det var 

også en måte for meg å gå over og bli bedre kjent med resultatene av intervjuene som jeg 

hadde gjennomført (Skilbrei 2019, 173).  

 

Originalt var planen å ha inspisientene nevnt i oppgaven med navn og institusjonstilhøring, 

men ved nærmere ettertanke har jeg besluttet å anonymisere dem. Selv om det hadde vært 

fint å kunne sette enda mer fokus på to fantastiske fagfolk, så ville det ikke gjort en stor 

forskjell for oppgaven. Det norske teatermiljøet er såpass tett at alle kjenner alle, så enten 

skulle informantene være helt gjenkjennbare eller helt anonymisert.  

 

4 Resultater og analyse 

I dette kapittelet skal det presenteres hvilke funn som kom fram i de kvalitative intervjuene 

som ble holdt med inspisientene. Omfanget av informasjon er for så vidt mye større enn det 

som er hensiktsmessig å inkludere, og det er derfor trukket ut de mest relevante delene i 

forhold til problemstillingen som er hvordan navigerer inspisienten institusjonsteatrets 

hierarki med utgangspunkt i deres unike lederrolle? Og hvordan utvikler dette seg fra 

prøveperioden til spilleperioden? Som nevnt i metodekapittelet så ble to inspisienter ved to 

ulike institusjonsteatre i Oslo intervjuet, og som tidligere nevnt så blir informantene 

anonymisert, og i teksten vil de bli referert til som Inspisient A og Inspisient B. Empirien er 

kategorisert etter intervjuguiden og hvor godt resultatene samkjører med teoridelen, for å 

kunne gi dette kapittelet og selve oppgaven en slags helhetsfølelse.  

 

4.1 Institusjonsteatrenes hierarki 

Begge inspisientene ble spurt om hvordan de opplever de forskjellige relasjonene rundt seg 

på arbeidsplassen, og hvordan hierarkiet på teatrene oppleves. Her påpeker begge 

inspisientene de har gode relasjoner til kollegaene rundt seg, og at det er viktig for dem at 
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hver enkelt person som har en fot med i spillet i en teaterproduksjon får anerkjennelse for 

den jobben de gjør.  

 

«Summen av mennesker utgjør hvordan en produksjon blir. Bytter man ut en skuespiller 

eller en tekniker, så blir forestillingen annerledes. Jeg pleier alltid å si at et prøveoppløp er 

en gruppeprosess.» (Inspisient B). 

 

For Inspisient A er det viktig at alle blir sett og at alle føler seg inkludert. På teatret hen 

jobber sier hen at det er et ganske flatt hierarki og at alle kan snakke med hverandre, og 

dermed møtes på den måten. De har selvfølgelig teatersjefen på toppen, ledere med 

lederansvar, og jobber nedover i ledd, men i produksjoner så opplever Inspisient A at det er 

god kommunikasjon mellom alle og at funksjonen hens kan snakke med en teknisk leder og 

at de kan møtes på samme nivå, samtidig som de vil snakke likt med en tekniker.  

 

Inspisient A fortsetter så å si hvor viktig det er for hen å etablere en god relasjon til alle som 

er en del av produksjon, uansett hvilken rolle man har. Dette forklarer hen at det er viktig å 

ta på teamfølelsen og å få alle til å føle seg inkludert, og det gjelder alle fra 

produksjonsteamet, kunstnerisk og teknisk, regissør, de på verkstedene, scenemester og 

alle skuespillerne. Hen viser til et eksempel på første leseprøve, hvor de leser gjennom 

manuset sammen for første gang. Der er hen opptatt at alle skal sitte sammen, og at ikke for 

eksempel at hovedrollene skal sitte i midten og de andre skal sitte rundt. Inspisient A mener 

at teatret er bygget på de relasjonelle forholdene, og at belønningen er resultatet de får til 

slutt. For hen er relasjonsbyggingen det aller viktigste, og at man får mye bedre resultat hvis 

man føler at man blir behandlet riktig og blir sett, og at man vet at alle kan gjøre feil.  

 

«[...] selv om det da er forskjellige nivåer i forhold til ledelsesansvaret opplever jeg at det er 

viktig å se hverandre, møte hverandre og akseptere hverandre, og ikke forskjellsbehandle. 

Eller tro at man er viktigere eller tro man har en større posisjon.» (Inspisient A). 

 

På teatret til Inspisient B så er teatersjefen og direktøren likestilt, og sammen bestemmer de 

veldig mye av hva de kan og ikke kan gjøre på teatret. Det er teatersjefen som har bestilt det 

kunstneriske teamet og stykket, og det rapporteres veldig mye til teatersjefen og direktøren. 
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Nedover i hierarkiet er det en del mellomledere, men Inspisient B opplever at i 

prøveperioden så er det regissøren som er dirigenten i rommet og så tar de samarbeidet 

etter hvert, eller når alt skal sys sammen i de tekniske ukene fram mot forestillingene.  

4.2 Hvor føler inspisientene selv at de står? 

Da inspisientene ble spurt om hvor de selv tenkte at deres plass i hierarkiet var så måtte de 

tenke seg om, og selv om de hadde forskjellige svar, så er det fortsatt likheter å finne 

mellom dem.  

 

«Det er vanskelig fordi man er liksom flere steder. Man er en av de på gulvet, men så er man 

også leder under forestillinger, og skal ta store avgjørelser som å avlyse en forestilling, men 

man snakker alltid med teatersjefen. [...] Du er leder, men du har ikke personalansvaret, 

samtidig som du har masse ansvar for personalet og det er mye privat som deles. Så du har 

ikke den myndigheten som en som er høyere opp i systemet har [...].» (Inspisient A). 

 

Videre fortsetter Inspisient A å fortelle at det kan bli opplevd som frustrerende å være i 

denne posisjonen, at man er gitt oppgaver som ikke helt tilsvarer plassen man har fått til 

vanlig. På tross av dette så liker Inspisient A seg veldig godt på teateret sitt, og hen liker 

spesielt godt hvor delaktig inspisienten får være på teatret og at de har en så god plass på 

huset. På dette teatret har de ikke for eksempel ikke produsenter, så inspisienten har et 

annet type ansvar. Hen får altså informasjon og ting går og kommer til hen og så tar hen det 

videre, heller at Inspisient A skulle fått bearbeidet informasjon til å starte med for så å ta det 

videre. Inspisient A har en fagavdelingsleder, en leder for avdelingen hens og så er det 

direktøren, så det er tre ledere opp, men samtidig så har de en åpen dør-kultur og det er 

bare å gå rett til øverste leder og diskutere på det nivået.  

 

Inspisient B hadde en litt tydeligere idé på hvor inspisientens plass i deres hierarki kunne 

være. 

 

«Jeg tenker på en måte at man har teatersjef og direktør, mellomledere, og så kommer 

inspisientene og, spørsmål om man skal regne med eller uten kunstnerisk team, men liksom 

litt sidestilt, noen ganger litt over og litt under. Litte granne over scenemester av og til, selv 
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om de har det siste ordet i forhold til HMS. Jeg tror det handler mest om at vi har det 

forestillingsansvaret vi har, men samtidig så er vi helt vanlig teknikere på jobb.» (Inspisient 

B). 

 

Inspisient B fortsettere å si at selv om inspisienten sitter og styrer forestillingen, så gjør lyd 

og lys mye av den samme jobben. De passer på at skuespillerne ikke går ut av lyset sitt eller 

rapporterer videre til inspisienten. Teknikere og inspisient kjører forestillingen sammen, 

men inspisienten er stemmen utad og er den personen som kjenner forestillingen aller best 

siden de har vært med i produksjonen fra start til slutt. Også synes Inspisient B at det er litt 

vanskelig fordi hen er jo ikke over skuespillerne heller, selv om hen er det. Fordi 

skuespillerne er ansiktet til teatret utad. Hen føler at man er et hierarki samtidig som man er 

likestilt, fordi man har forskjellige posisjoner og oppgaver.  

 

Inspisient B har en utdannelse fra England og påpeker noen forskjeller mellom inspisientens 

rolle her i Norge og der. Hen mener at under prøvesituasjoner så har man nok en flatere 

struktur i Norge, mens i England så rapporteres så og si alt til inspisienten eller 

inspisientteamet, hvor alle avdelinger kommer til inspisienten også får de en full oversikt 

som de må rapportere videre til skuespillere eller regissør. Kommer det noen fra 

rekvisittavdelingen, for eksempel, med en ny rekvisitt, så er det inspisienten som 

introduserer den og forklarer hvordan den fungerer. Det gjøres litt sånn her i Norge også, 

men Inspisient B føler at det er en litt tettere dialog her, som hen synes er fint. Alle blir 

involvert og får et eierskap til produksjonen samtidig som det er noen fordeler til det 

engelske systemet. Der får inspisienten med seg alt og får full oversikt, og får et fast team 

gjennom hele løpet, så ikke jobben føles så ensom noen ganger.  

4.3 Inspisienten og teaterproduksjonen 

4.3.1 Ansvar og relasjoner i prøveperioden 

Inspisient B forteller at hen stort sett jobber med alle avdelinger på teatret, og det er 

egentlig det hen liker ved det. Under prøveperioden har inspisienten tettest dialog med 

skuespillerne og regissør, og så er jobben deres stort sett å være i prøverommet for å 

observere, og for å se hva som kan gjøres for at skuespillerne kan bli mest mulig gode.  
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«Jeg samarbeider veldig tett med skuespillerne, man får en slags rolle som, både litt sånn 

mor, men også litt sånn vaktmenneske. Altså dette får dere lov til og dette får dere ikke lov 

til.» (Inspisient B). 

 

Hen fortsetter å forklare at mye av inspisientjobben er å passe på skuespillernes sikkerhet, 

at skuespilleravtaler blir ivaretatt, og å ligge frampå i forhold til resten av avdelingene. Det 

handler om å prøve å plukke opp ting som blir sagt i prøverommet, kanskje det trengs noen 

rekvisitter som de ikke helt skjønner at de trenger. Dette er for at produksjonen ikke skal 

ligge bakpå, og for å gjøre alle avdelingene gode.  

 

Inspisienten blander seg lite opp i regi, ansvaret deres ligger ikke i det kunstneriske, men i 

det administrative, men de skal legge til rette for at det kunstneriske skal bli så godt som 

mulig. Inspisient B sier at hen heller prøver å forholde seg til det tekniske. Hen sørger for at 

alle avdelinger kommuniserer med hverandre, og prøver å være så involvert i disse 

kommunikasjonsprosessene som mulig for å plukke ut hva som blir sagt på vegne av teatret.  

 

Hen forteller at det er jo også veldig mye kontorarbeid involvert i det å være inspisient, det 

er mye planlegging og rapportering. I prøvesammenheng så skal man gjerne være glad i 

organisering, Excel og klokka, noe hen synes er den kjedelige biten av jobben. Det er 

inspisientens oppgave å lage prøveplanen, som er planen som lages uke for uke med blant 

annet hvilke scener produksjonen skal øve på i løpet av uka. Hen sier det er veldig gøy når 

hen klarer å få alt til å gå opp og får alt til å stemme, men samtidig frustrerende å måtte 

sitte med prøveplanen en ekstra time etter at alle andre har dratt hjem.  

4.3.2 Fra prøve- til spilleperioden 

Både inspisient A og B hadde veldig like svar da de ble spurt hvordan dynamikken rundt dem 

endret seg når de gikk over fra prøve- til spilleperioden. De beskrev opplevelsen som å 

plutselig være hjemme alene. Det er på dette tidspunktet at det kunstneriske teamet 

forsvinner og at regissøren, som fram til nå har ledet og holdt i prøvene forlater, og da er 

det plutselig inspisienten som står der og holder i alt. 
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«Man får jo et slags forestillingslederansvar, så er man på en måte alene hjemme, og får 

veldig sånn lederfunksjon. Man sitter jo og dirigerer forestillingen teknisk og må følge med 

på om noe skulle dukke opp, og ta avgjørelser om noe skjer. Ofte er det vi som må ta 

avgjørelser om vi må ta avgjørelser om vi må avlyse en forestilling eller bare gå videre, og så 

bare stå i det.» (Inspisient B).  

 

Inspisient A sier at det faller veldig naturlig å få dette forestillingsansvaret fordi man har 

jobbet seg opp den prosessen. Det varierer også litt fra produksjon til produksjon hvor 

involvert hen har vært, og man lander på en måte forskjellig hver gang, men hen sier at det 

alltid er en slags frihetsfølelse når man kommer til forestillingene.  

 

Selv om begge inspisientene er enige om at hierarkiene er ganske flate på teatrene de 

jobber på, og at folk behandles på en ganske likestilt måte på tvers av posisjonene sine, så 

føler begge at inspisientrollen deres blir respektert. 

 

«[...] jeg har en stemme som blir hørt og respektert. Hvis jeg gir en beskjed så vedvarer den 

hele veien, gir jeg en beskjed så gjelder den. Så det er nok mer presisjonen min, når jeg sier 

noe så er det det som gjelder.» (Inspisient A). 

 

«Jeg opplever egentlig at alle avdelinger har en slags, hva skal jeg si, trygghet og frykt i 

samme menneske. [...] jeg merker det noen ganger at bare jeg går inn i rommet så blir det 

stille. Det opplever jeg egentlig også at de tekniske avdelingene har, selv om det kanskje 

ikke uttrykkes hver dag så opplever jeg en trygghet for mange av avdelingene fordi man 

sitter på ganske mye info, eller hvis det er ting man ikke tør å ta opp selv, så er vi det 

mennesket man går til som sørger for at det blir tatt videre.» (Inspisient B). 

 

4.4 Et generasjonsskifte 

Noe som kom opp fra begge inspisientene uoppfordret var hvordan inspisientfaget har 

endret seg fra å være et mannsdominert yrke til å være et såkalt kvinneyrke i løpet av det 

siste tiåret. De forteller at før var det omtrent bare menn som var inspisienter, og de startet 

gjerne ut som teknikere og gikk videre til å bli inspisienter etter hvert. Nå er det langt flere 
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kvinner som blir inspisienter som går inn for å bli inspisienter, og det er gjerne et mer 

bevisst valg med en utdannelse i grunnen.  

 

Inspisient A sier at det er interessant at som et kvinneyrke så blir man jo møtt som hun 

unge, hun søte, og må jobbe litt for å bli tatt på alvor og bli respektert for det man gjør i ung 

alder. Hen lurer på om kanskje dette er i endring nå, i takt med samfunnet. Da må man på 

en måte finne en ny plass i dette teaterhierarkiet. Inspisient B har en teori om at grunnen til 

at det er såpass mange kvinner i forhold til menn nå til dags er fordi inspisienten har fått en 

slags morsrolle på toppen av det tekniske aspektet, i tillegg til at hierarkiet kanskje har vokst 

litt med årene. Hen tenker også at det kan ha noe å gjøre med at det blir utdannet flere 

skuespillere og at det er flere jobbende. Det tekniske og det kunstneriske har utviklet seg, nå 

tar man jo tekniker utdanning, og man begynner å få mer beskyttede titler. Mange titler er 

ennå ikke beskyttet, inspisientrollen er for eksempel ikke beskyttet. Inspisient B synes både 

det er interessant og litt synd at det ikke var flere kvinner som var inspisienter før og at det 

ikke er flere menn som er inspisienter nå.  

 

5 Diskusjon 

Dette diskusjonskapittelet skal ta utgangspunkt i oppgavens problemstilling, som er hvordan 

navigerer inspisienten institusjonsteatrets hierarki med utgangspunkt i deres unike 

lederrolle? Og hvordan utvikler dette seg fra prøveperioden til spilleperioden? Med denne 

problemstillingen som utgangspunkt skal deler av teorikapittelet settes opp mot deler av 

resultatkapittelet. Først skal inspisientenes fremgangsmåte til lederstil ses på i lys av 

Spurkelands relasjonsledelsesteori og Ropo et al. sin estetiske ledelse. Deretter skal de 

teoretiske eksemplene om linjeorganiserte og matriseorganiserte teaterhierarki og 

institusjonsteaterets hierarki fra informantenes erfaringer sammenlignes, med et sideblikk 

på utviklingen fra linjeorganiserte teater og generasjonsskiftet inspisientene snakket om. 

Avslutningsvis skal kapittelet diskutere forskjellene mellom utviklingen fra prøve- og 

spilleperioden for inspisienten i Norge, og det teorien nevner fra USA. 
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5.1 Inspisientens relasjonelle fremgangsmåte 

I underkapittelet Institusjonsteatrenes hierarki i resultatkapittelet nevner Inspisient A at det 

viktigste for hen er relasjonsbyggingen. Hen sier så at å bli behandlet riktig og det å bli sett 

ofte fører til et mye bedre resultat. Denne erfaringen stemmer godt overens med det 

Spurkeland sier om relasjonsledelse, og hvordan hver enkeltes behov for blant annet 

anerkjennelse, og det ellers humanistiske utgangspunktet for lederstilen tilsier at 

medarbeiderne har lyst til å gjøre så godt som mulig for å bidra til at organisasjonen skal 

kunne nå målene sine (Spurkeland 2017, 47).  

 

I en teaterproduksjon er det svært mange avdelinger og enkeltpersoner involvert som har 

en brikke med i spillet for å få forestillingen foran publikum, og dersom man skulle bytte 

man ut en person, så blir forestillingen annerledes (Inspisient B). Måten Inspisient B ser hver 

enkelt involvert som nødvendig og en viktig del av fellesskapet, står i stil med 

relasjonsledelsens humanistiske psykologi. Der vektlegges alles jobbopplevelser, og spesielt 

hvordan forholdene mellom medarbeider og leder vil påvirke trivsel og produktiviteten 

deres på jobb (Spurkeland 2017, 44). Som nevnt i underkapittelet Estetisk ledelse, som er en 

variasjon av relasjonsledelse som gjerne blir brukt i det kunstneriske feltet, så handler 

denne lederstiler om å vise sensitivitet til miljøet rundt seg og å ha en sanselig årvåkenhet, 

og ikke minst å ha en empatisk holdning til medarbeiderne sine. Det aller viktigste i disse 

relasjonene er å kunne stole på hverandre, det å kunne ha et gjensidig forhold mellom leder 

og medarbeider (Ropo, De Paoli og Bathrust 2017).  

 

Relasjonsledelse handler først og fremst om en holdning til ledelse hvor selve lederen er satt 

inn i et fellesskap der lederrollen blir en del av det større samspillet (Spurkeland 2017, 44). 

Som Inspisient A sier i delkapittelet Hvor føler inspisient selv at de står? så er de både en av 

de på gulvet, men samtidig også en leder under forestillingene. Hen sier at det er viktig å 

ikke forskjellsbehandle eller tro man er viktigere eller tro man har en større posisjon enn 

andre. Det er viktig å se og akseptere hverandre. Dette viser til en svært relasjonell 

fremgangsmåte i form av lederstil, som både Inspisient A og B mener er viktig når det 

kommer til jobben deres. Ikke bare gjør det arbeidsforholdene til de rundt dem behagelige, 

men det viser at det har positive konsekvenser for teaterproduksjonene i tillegg.  
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5.2 Inspisienten og det erfarte hierarkiet 

Som nevnt i underkapittelet Institusjonsteateret hierarki så er det to former for hierarki som 

blir nevnt innenfor institusjonsteatrene, nemlig linjeorganisert og matriseorganisert teater. 

Den vanligste måten å organisere teater hierarki på før i tiden har vært på den 

linjeorganiserte måten, hvor alle beslutninger tas ovenfra og ned, og jo lenger nede du er i 

hierarkiet, jo mindre har du å si når ting skal bestemmes (Gran og Gjærum 2019, 58-59). I 

nyere tid er det heller det matriseorganiserte teatret som er blitt vanligere. Her er det 

fremdeles en ledergruppe øverst i hierarkiet, men under produksjoner settes det sammen 

prosjektteam på tvers av avdelingene og linjene for å få fram mest kreativitet uten så mye 

byråkrati (Gran og Gjærum 2019, 61). I virkeligheten er det jo ikke slik at alt skjer etter boka, 

og det vil alltid finnes forskjeller fra teater til teater og ikke minst vil det oppleves ulikt ut 

ifra hvilken rolle man befinner seg i. 

 

I underkapittelet Institusjonsteatrenes hierarki forteller Inspisient B at på teatret hen 

jobber, så er teatersjefen og direktøren likestilt, og så rapporteres det veldig mye til de to. 

Videre i underkapittelet Hvor føler inspisientene selv at de står? forklarer Inspisient B at 

mellomlederne kommer under teatersjefen og direktøren, deretter inspisienten. Hen var så 

usikker på om man skulle telle med det kunstneriske teamet, eller ha dem sidestilt med 

inspisienten. Scenemester kunne både være litt over og litt under inspisienten, med tanke 

HMS ansvaret deres. Verken det linjeorganiserte eller den matriseorganiserte teatret viste 

til likestilt teatersjef og direktør, teatersjefen var vist på toppen i begge modellene (Gran og 

Gjærum 2019, 59 og 61). Dette tyder på at er en særegenhet ved teatret som Inspisient B 

jobber på, for Inspisient A sitt teater strukturerer toppen av teatret sitt på samme måte som 

det linje- og matriseorganiserte teatret.  

 

På teatret Inspisient A jobber på forteller hen at det er et ganske flatt hierarki, selv om 

teatersjefen er på toppen, og det er ledere med lederansvar fra toppen av og nedover, og 

slik jobbes det i ledd. Hen opplever uansett at god kommunikasjon mellom alle og at 

inspisienten kan snakke med alle uansett hvilken rolle de har under produksjoner. Dette 

samsvarer med hvordan det matriseorganiserte teatret er ment å fungere, for at det skal 

være mulig å utvikle teaterprosjekter på best mulig måte med mer kreativitet og med lite 
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byråkrati (Gran og Gjærum 2019, 61). Inspisient A nevnte at de ikke har produsenter på 

teatret hen jobber på, noe som gjør at inspisienten har en friere og mer delaktig rolle under 

produksjoner. Produsentene veldig mye ansvar under hver produksjon, slik det er å forstå 

fra eksempelet fra teorien, og uten dem, som Inspisient A nevner, får inspisienten et mye 

større ansvarsområde.  

5.2.1 Inspisientens utvikling i hierarkiet i samkjør med samfunnet 

Både Inspisient A og B kom inn på temaet om generasjonsskiftet innenfor inspisientfaget og 

hvordan det har endret seg i takt med samfunnet. De nevner begge to at før man ble 

inspisient før, så var man gjerne tekniker, og så var det en slags naturlig forfremmelse. Det 

var omtrent bare menn i rollen som inspisient den gang, og det ble gjerne sett på som et 

mannsyrke. Dette var også rundt den tiden da det linjeorganiserte teatret var normen, med 

de tydelige ansvarsområdene og hvor hver avdeling hadde hver sin funksjon og leder (Gran 

og Gjærum 2019, 58-59). Det var ikke så mye slingringsmonn mellom de ulike avdelingene, 

og hvilken posisjon du hadde i teatret hadde mye å si i forhold til medbestemmelsesretten 

din.  

 

Før var inspisientrollen mer teknisk enn det den er nå, slik som Inspisient B sier så har den 

fått en slags morsrolle også, som kan ha vært med på føre til dette skiftet. I tillegg har også 

skiftet mellom det linje- og matriseorganiserte teatret, hvor det harde hierarkiske systemet 

har gått litt ut, kanskje ført til at flere kvinner har ført seg mer kallet inn i teatrets 

lederroller. Det er flere som tar utdanninger for å bli teknikere og de kunstneriske titlene 

begynner å bli beskyttet mens samfunnet utvikler seg (Inspisient B). Mens den vanlige 

lederstilen har gått fra å være transaksjons- til relasjonsledelse på arbeidsplassen, og 

fokuset blir på de menneskelige forholdene, og ikke på det folk klarer å produsere, så kan 

kvinnene ha sett at inspisientenes rolle som bindeledd mellom de ulike avdelingene på 

teatret som et mer inkluderende miljø enn før.  

5.3 Inspisientens rolle i teaterproduksjon i Norge 

Som bindeleddet mellom det administrative og det kunstneriske, så jobber inspisienten 

egentlig med alle avdelingene på teatret i løpet av en produksjon. Inspisient B forteller i 

underkapittelet Ansvar og relasjoner i prøveperioden at jobben deres stort sett er å være i 
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prøverommet og observere, for å kunne se hva som kan gjøres for at alle de ulike delene av 

produksjonen kan bli mest mulig gode. I likhet med inspisientene i USA, så jobber 

inspisientene i Norge tettest med regissøren, men også skuespillerne. I USA er jobben deres 

først og fremst å sørge for at tiden de har til rådighet blir brukt så produktivt som mulig, om 

det skulle være å ta seg av alt det tekniske i løpet av prøven eller å ta seg av alt forarbeidet 

før alle kommer (Stern og Gold 2017, 104-105 & 107). Dette minner veldig om en assistent 

jobb, og på mange måter er den amerikanske inspisienten regissørens assistent. 

 

En sterk likhet mellom de to systemene er papirarbeidet som må gjøres i prøveperioden.  

Som nevnt i teorikapittelet så er det mye rapportering, det skal sendes ut prøverapporter 

hver dag til alle som er involvert i produksjonsteamet, det skal skrives prøvenotater om alt 

fra innganger og utganger, til lys og lyd, og scenografi (Stern og Gold 2017, 113-130). 

Inspisient B mener at dette er den kjedelige delen av jobben, men når man får prøveplanen 

til å gå opp etter å ha sittet en ekstra time på kontoret etter at alle andre har dratt hjem, da 

er det veldig gøy. 

 

Det skjer en endring i arbeidsdynamikken når produksjonen går fra prøve- til spilleperiode, 

og det er noe spesielt inspisienten føler på. Regissøren, og det kunstneriske teamet, forlater 

produksjonen når man kommer til premieren, og det er fra denne dagen at inspisientens 

viktigste ansvar blir å opprettholde regissørens kunstneriske visjon for produksjonen 

(Kincman 2021, 254-255). Både Inspisient A og B omtalte denne overgangen som å plutselig 

være hjemme alene, og å ende opp med et forestillingsansvar. Inspisient A fortalte at det 

faller ganske naturlig å få dette ansvaret etter å ha jobbet seg opp gjennom prosessen.  

 

Inspisient A nevnte også at selv om dynamikken endrer seg når regissøren forlater 

produksjonen og inspisienten ender opp med forestillingsansvaret, så har fortsatt 

kollegaene rundt hen den samme respekten som de hadde på starten av prøveperioden. 

Hen blir fortsatt hør når hen gir en beskjed. Begge inspisientene er enige om at hierarkiene 

på teatrene de jobber på en ganske flate, og at folk behandles på en likestilt måte, men det 

virker som om folk har en respekt og føler på en trygghet ovenfor inspisientrollen. Mye av 

det har nok å gjøre med hvor involverte og tilgjengelige de er for avdelingene på teatret.  
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6 Avslutning 

For å oppsummere så var problemstillingen for denne oppgaven hvordan navigerer 

inspisienten institusjonsteaterets hierarki med utgangspunkt i deres unike lederrolle? Og 

hvordan utvikler dette seg fra prøve- til spilleperioden?  

 

Det som ble veldig klart gjennom intervjuene med Inspisient A og B, er at når hierarkiene er 

såpass flate så er det mye viktigere for en inspisient i en så unik lederrolle å ta på seg en 

relasjonell lederstil for å navigere institusjonsteatrets hierarki. Som en del av det 

kunstneriske feltet, så skinner også den estetiske lederstilen gjennom den relasjonelle, hvor 

det handler om å lede ved å vise eksempel og å skape gjensidige forhold mellom leder og 

medarbeidere. Inspisienten tar til seg alle avdelingene ved teatret og passer på at de føler 

seg inkludert og trygge, og i gjengjeld så får de respekt fra alle de jobber med. 

 

Det var interessant at begge informantene trakk fram hvordan det var langt flere menn som 

var inspisienter før, og hvordan inspisientrollen har blitt et mer kvinneyrke i takt med 

samfunnsendringene og utviklingen av teater og utdanningsmulighetene innenfor 

kulturfeltet. Dette er absolutt noe det hadde gått an å se nærmere på en annen gang.  

 

Formålet med denne oppgaven var å sette lys på et fagområde det ellers er skrevet veldig 

lite om i Norge, nemlig inspisientfaget, og å lære noe i prosessen. Som det forhåpentligvis 

kom fram i teorikapittelet, så er det svært lite norsk litteratur som i det hele tatt nevner 

eller utdyper om inspisientrollen, og det som er å finne om akademisk litteratur om 

inspisienten står gjerne i amerikansk kontekst som ikke alltid er overførbart til norsk 

sammenheng. Som nevnt innledningsvis så ønsker jeg å jobbe som inspisient når jeg er 

ferdig utdannet, og etter å ha intervjuet Inspisient A og B, så har jeg enda mer lyst enn da 

jeg først startet på denne oppgaven. Dette har vært en veldig lærerik prosess.  
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