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Konstnärlig forskning tar sin ut-
gångspunkt i den konstnärliga processen 
och verksamheten. Forskningen, som kan 
beröra alla konstarter, är praktikbaserad 
och inkluderar en intellektuell reflektion 
för att utveckla ny kunskap. Resultatet 
från konstnärlig forskning redovisas van-
ligen i både gestaltande och skriftlig form. 

Så lyder vetenskapsrådets definition av 
konstnärlig forskning. 

Jag skulle vilja tillägga; den konstnär-
liga forskningen är idag en möjlighet till 
försök, misslyckanden, kritisk granskning 
i och av konstnärliga processer i en sam-
hällelig kontext. 

Den konstnärliga forskningen är och 
måste vara ett myller av beskrivning och 
tolkningar där beprövade teoribildningar 
används i nya djärva – och för vissa – oor-
todoxa former och konstellationer.

Den akademiska konstnärliga forsk-
ningen består till stor del av att beskriva 
och ompröva tyst kunskap – som exempel-
vis skådespelarens hantverk – ett sätt att 
erfara erfarenheten och, för egen del, stå i 
konsten och försöka se om den. 

Under de dryga fem år då avhandlings-
texten format sig kanske både den och jag 
blivit det som Michel Foucault kallar ett 
monster; någon som står utanför diskursen 
och säger det som inte kan eller får sägas. 
Om så, gör jag detta med stolthet och med 
ödmjuk vetskap om att vi är många, och 

antalet monster ser ut att bli fler. Så alla ni 
som larmar och gör er till, förenen eder!

Min avhandling med titeln ”Den ka-
pitalistiska skådespelaren” beskriver det 
marknadsanpassade spel som varje skåde-
spelare numer tvingas agera i, något som 
går utanför både klassanalys och semantik. 

Skådespelare tvingas värna den egna 
karriären för att få jobb, och det innebär 
främst att synas över den grå kulturarbe-
tarmassan. Att synas oberoende hur eller 
varför har på ett paradoxalt sätt blivit vik-
tigt för ens karriär, sitt varumärke. 

Hur ser egentligen relationen ut mellan 
individen och kollektivet på teatern och 
hur flexibla och synliga måste vi göra oss 
för att platsa i den kapitalistiska kulturen?

Teaterfältet har under lång tid 
levt upp till den rörlighet som kulturens 
makthavare krävt. Men det är ett stort 
misstag att inte problematisera de makt-
strukturer som vävs i skuggan av otrygga-
re anställningsformer. 

Viktigaste frågan för mig i skrivpro-
cessen har varit; hur påverkar detta skå-
despelarens hantverk? Detta försöker jag 
avtäcka och använder som medel en sub-
jektiv blick både i teori och praktik. Lied-
man må vara en av de tyngsta auktoriteter-
na inom idéhistoria, men inom konstnärlig 
forskning är han –  mindre meriterad, vil-

ket får hans kritik i förra numret av Scen 
och film att halta. 

Det är grovt och småelakt i ena änden 
och väl förtjust i den andra. ”Frågan är hur 
väl han framför sin roll”, skriver Liedman 
retoriskt. Svaret är att: Jag inte spelar nå-
gon roll, möjligtvis det jag skriver. 

Skådespelare över hela Sverige, obero-
ende av anställning, borde kunna känna 
sig fria att uttrycka både positiv och nega-
tiv kritik kring sin arbetsplats och sin yr-
kesutövning. Idag är det inte så. 

Skådespelaren är sitt eget instrument, 
osäkerhet på arbetsplatsen tenderar att 
smitta av sig till yrkesutövningen. Mycket 
av yrkesstolthet och status har under de se-
naste decennierna gått förlorad. 

Något som jag vill kalla informell makt 
– detta innebär kontroll och inflytande 
kring sin yrkesutövning – har drastisk 
minskat för skådespelaren. 

Jag har använt min plats i akademin för 
att utreda hur de samhälleliga förändring-
arna har påverkat teatern både som konst-
form och organisation. 

Den akademiska plattformen är hart 
när den enda position från vilken kritik 
fortfarande är möjlig. Detta måste skynd-
samt förändras, för konstens skull. 

ULF FRIBERG

Forskning enda möjlighet till konstnärlig kritik

Skådespelare, regissör, filosofie doktor i sce-
nisk gestaltning.

Gruppen Gruppen, med Bianca Kronlöf, Nina Haber och Elin Söderquist har gjort en egen kartläggning av den svenska teatern, pjäsen hade premiär den 3 juni 2014 på Folk-
teatern i Göteborg.
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REPRIK

I förra Scen & film skrev opponenten och idéhistorikern Sven Eric Liedman att 
han saknade en teoretisk plattform i Ulf Fribergs avhandling. Nu svarar Friberg.


