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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att fördjupa oss i och utreda vad folklustspelet har för plats inom 

konstformen teater och hur man inom teaterbranschen ser på folklustspel.  

 

Vi har valt att titta närmre på genren ”buskis” inom folklustspel, då denna genre har varit lågt 

om inte lägst i rang, sett ur ett historiskt perspektiv. Vi ville därför ta reda på hur man ser på 

buskis idag. Vi har studerat denna genre genom att tala med aktiva utövare inom buskis, såväl 

som traditionell dramatisk teater och opera. Litteraturen som ligger till grund för vår 

undersökning har som uppgift att förklara och understödja påståenden och slutsatser ur en 

historisk och samhällssociologs synvinkel.  

 

Utöver vår litteratur har vi genomfört intervjuer med sångerskan Lena Lindell, regissören och 

manusförfattaren Krister Claesson samt skådespelaren Claes Månsson, där frågorna rört 

buskis och folklustspel. Genom dessa intervjuer har vi kommit fram till att ”skräpkultur” är 

någonting som anses existerar, men att det är en högst subjektiv bedömning. Vi har även 

kommit fram till att vad man anser tillhöra ”finkultur” eller ”skräpkultur” kan vara 

generationsbetingat, samt att man inte behöver bestämma vad som är vad. Man kan ha glädje 

åt alla grenar inom teatern. 
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1. Inledning  

Vårt valda ämne är folklustspelets plats inom konstformen teater, men vi inriktar oss särskilt 

på vilken plats buskis anses ha. Att vi kom fram till detta ämne började med en diskussion vi 

hade om publikkontakt.  

 

När vi talades vid om denna uppsats för första gången, kände vi att vi båda hade ett stort 

intresse av att undersöka olika former av publikkontakt. Att publikens förhållningssätt och 

reaktioner har stor variation beroende på vad för material som spelas och kanske framför allt 

var man spelar, var någonting vi fann ytterst intressant och ville veta mer om.  

 

Efter en lång diskussion kring hur man som skådespelare på olika sätt kan bemöta en publik, 

samt orsaken till de resulterande reaktionerna hos publiken, så slog det oss att vi någonstans 

under samtalet omedvetet, gång på gång refererade till Kungliga Dramatiska Teatern 

(hädanefter Dramaten) som det bästa och finaste. Detta fick oss att ställa oss själva frågan: 

Dramaten är förvisso vårt lands nationalscen, men är enbart detta faktum verkligen en garant 

för att deras produktioner är bäst?  

 

Vi insåg också att, om någonting är ”finast” eller ”bäst”, så måste det följaktligen också 

existera någonting som är den raka motsatsen, någonting som är ”fult” och ”sämst”. Vi fann 

oss själva i begrepp med att finna definitionen på ”finkultur” respektive ”skräpkultur”. Efter 

att vi utan större framgång diskuterat kring begreppen som sådana, samt i vilken rangordning 

scenkonstens olika genres är ordnade hos gemene man, så insåg vi snabbt att vi ensamma inte 

kunde avgöra i vilket fack respektive scengenre borde placeras i.  

 

Vi har en gemensam förkärlek till formen folklustspel såsom fars, buskis och revyer vilket 

hjälpte oss att komma fram till vidare tankar och funderingar kring vad andra möjligen tycker 

om dessa former. Vi kände spontant att skribenter, samt folk i största allmänhet ser ner på 

folklustspel. Även om det visas en tolerans till dess existens och utbredning, så upplever vi att 

det inte uppfattas riktigt lika ”fint” som den traditionella teatern, det vill säga den dramatiska 

teatern som vanligen spelas på institutionsteatrar. Eftersom vi inte visste varför denna 

uppfattning verkar finnas, eller om vi kanske rent av hade helt fel bild av vad andra tycker, så 

väcktes ändå lusten till att få ett riktigt svar på frågan; huruvida ”finkultur” och ”skräpkultur” 

faktiskt anses existera.  

 

Vi insåg att det enda sätt vi kunde få underbyggda svar på våra frågor, var genom att kontakta 

personer med en gedigen erfarenhet kring just dessa berörda uttrycksformer. Om inte konkreta 

svar fanns att tillgå, så hoppades vi att vi åtminstone kunde få en lite klarare bild av 

begreppen och den möjliga rangordning inom teatern som verkligen väckt vårt intresse. Vi 

ville helt enkelt veta om vi hade rätt eller fel i vår uppfattning om hur inställningen är till 

folklustspel, samt vart folklustspelets plats anses vara i förhållande till begreppen ”finkultur” 

och ”skräpkultur”.     
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2. Syfte och frågeställning 

Nedan följer en förklaring av det syfte vi har, samt våra frågeställningar som vi kommer att 

utgå ifrån och försöka reda ut. 

2.1 Syfte 

Vi har fått uppfattningen om att folklustspel anses som en lägre konstform och till och med i 

vissa sammanhang kallas för ”skräpkultur”. Vårt syfte med denna uppsats är att försöka ta 

reda på vad folklustspelet har för plats inom konstformen teater med utgångspunkt från 

yrkesverksamma personer inom folklustspel och annan teater. 

 

 2.2 Frågeställning 

Nedan följer våra två huvudfrågor som vi kommer försöka reda ut svaret på. 

 

 Vilken status tillskrivs folklustspel inom konstformen teater? 

 Hur uppfattar man folklustspel och buskis inom teatern? 
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3. Metod och material 

Vårt syfte innebar att vi redan ifrån start, visste att vi skulle ha en ganska så svår uppgift 

framför oss. Svår i den bemärkelsen då vi ville få fram ett riktigt och trovärdigt resultat då 

hela vår undersökning bygger på fördomar.  

 

Materialinsamlingen bygger på information ifrån personer inom en ganska så snäv grupp 

konstutövare. Sannolikheten att med blott litteratur och artiklar kunna besvara våra 

hypotetiska frågor var närmast obefintlig, då det krävs att man behandlar samma specifika 

ämne, det vill säga – folklustspelets plats inom konstformen teater. Det finns inte någon direkt 

uppsjö av avhandlingar om folklustspel. 

3.1 Metod 

Vi satte oss ned och diskuterade kring vad en eventuell tilltänkt person eller tilltänkta 

personerna bör ha för bakgrund, som kan tänkas vara bäst lämpad eller lämpade att tala med. 

Vad vi kom fram till var att vi dels behövde komma i kontakt med någon eller några som 

bedriver en lyckad verksamhet inom folklustspel, men också någon eller några som har 

erfarenhet av folklustspel såväl som arbetet på en traditionell institutionsteater. Detta för att få 

fram data som styrker eller motsätter teorin om en faktisk hierarki inom scenkonsten, och eller 

om ”finkultur” och ”skräpkultur” faktiskt anses existerar eller om det endast är en fördom från 

vår sida.  

3.1.1 Vilka vi kontaktade 

Någon som vi kom att tänka på, när man talar om personer som har lyckats bedriva en populär 

och lönsam verksamhet inom folklustspel, var bland annat Krister Claesson (hädanefter 

Claesson) som merparten har stått för regi och manus i humorgruppen Stefan & Krister och 

bedriver den framgångsrika verksamheten på Vallarna i Falkenberg. Vi ansåg även att det 

vore bra om vi kom i kontakt med någon person inom teaterbranschen, som har bred 

erfarenhet av både det som potentiellt skulle kunna kallas för ”finkultur” och ”skräpkultur”. 

Vi kom att tänka på Claes Månsson (hädanefter Månsson), som idag spelar både på Dramaten 

och på Vallarna, och vi insåg att han var en ytterst lämpad informationskälla. 

  

En av oss som författat denna uppsats, har sedan tidigare haft kontakt med Claesson, och även 

om detta var länge sedan, visste vi därför vad Claessons producent heter och arbetar. Därmed 

skickade vi ett mejl till denne, som arbetar för upplevelsekoncernen 2Entertain som är ett av 

Nordens ledande produktionsbolag. Vi fick ett positivt svar och Claessons mejladress.  

 

Vi mejlade Claesson som svarade att han gärna ställde upp på en telefonintervju och gav oss 

sitt telefonnummer.  

 

Under intervjun av Claesson, som vi för enkelhetens skull också spelade in, så frågade vi 

Claesson rakt ut om han hade möjlighet att ge oss någon form av kontaktuppgift till Månsson. 

Det ville han inte göra av den anledningen att han endast hade tillgång till Månssons privata 

telefonnummer. Han gav oss dock namn på en annan producent att kontakta på 2Entertain 

som vi kunde vända oss till för att kunna få kontakt med Månsson. 

 

Vi mejlade följaktligen denna producent, och fick svar ganska så omgående med en 

medföljande mejldress till Månsson. Vi mejlade Månsson genast, och även denna gång fick vi 

svar snabbt. Månsson meddelade att han gärna ställer upp på en telefonintervju.  
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Genom att vi fick kontakt med Månsson fick vi möjligheten att verkligen ställa frågor som 

berörde buskis så väl som traditionellt skådespelararbete utifrån sättet att arbeta på Dramaten. 

Frågorna anpassades därför till Månsson, för att vi ville utifrån vårt kommande samtal få fram 

om det fanns någon skillnad mellan att spela dramatik på Dramaten och att spela fars och 

buskis på Vallarna.  

 

En tredje person som vi bestämde oss för att kontakta var skådespelerskan och 

operasångerskan Lena Lindell (hädanefter Lindell), som vi visste hade en bred karriär inom 

teaterbranschen. Då en av författarna till denna uppsats har en anhörig som känner Lindell, 

kunde vi på så vis få hennes mejladress. Vi hörde av oss till Lindell och hon meddelade att 

hon gärna svara på våra frågor via mejl.  

3.1.2 Utgångsfrågorna till intervjuerna 

De frågor som ligger till grund för frågorna som vi ställde i intervjuerna, diskuterade vi fram 

utefter vad vi ansåg var mest relevant att få reda på för att kunna besvara våra frågeställningar 

om folklustspelets plats inom konstformen teater.  

 

Vi ställde frågorna på mer eller mindre samma vis till alla vi talat med, dock med en viss 

anpassning till vederbörandes egen inriktning inom teatern, samt personliga erfarenhet inom 

ämnet folklustspel. Följdfrågorna tedde sig därför olika.  

 

Nedan följer de grundfrågor som vi utgick ifrån under våra intervjuer.    

 

 Vad har du för utbildning? 

 Har du någon annan utbildning utöver det du arbetar med idag? 

 Hur kommer det sig att du började med fars/buskis? 

 Hur var ditt första möte med folklustspel? 

 Vad är det som driver dig till att hålla på med detta? 

 Vad anser du om konstformen? 

 Hur upplever du att andra ser på konstformen? 

 Hur upplever du att institutionsteatrarna och kulturskribenter ser på konstformen? 

 Anser du att det finns något som kallas för fin- eller skräpkultur? 

 Varför drar ni så mycket publik? 

 Upplever du att det är en varierad publik? 

 Hur skulle du rangordna de olika grenarna inom teatern?  

3.2 Material 

Den litteratur som ligger till grund för vår undersökning, är Skitkul! Om s k skräpkultur av 

Margareta Rönnberg (1989), text skriven utav Willmar Sauter (2009) tagen ur 

tidskriftsamlingen Fronesis Nr. 31: Kultur och politik och text skriven utav Ylva Gislén 

(2009) tagen ur boken Teater i Sverige, samt Pierre Bourdieus (1994) Kultursociologiska 

texter.  Vårt främsta material är dock de intervjuer som vi har gjort av skådespelerskan och 

operasångerskan Lindell, skådespelaren Månsson, samt regissören och manusförfattaren 

Claesson. 

 

Som ovan nämnt så skedde intervjuerna med Månsson och Claesson muntligt via telefon, 

medan intervjun med Lindell skedde genom ett skriftligt frågeformulär via mejl. 
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Nedan följer en kort presentation av våra intervjuade källor, samt en kort och specifik 

förklaring till varför vi valde just dessa personer. Detta stycke avslutas dessutom med en 

sammanfattande förklaring av termerna folklustspel, buskis och fars.   

3.2.1 Krister Claesson 

Claesson är en framgångsrik regissör och manusförfattare på Vallarna i Falkenberg där 

folklustspel i form buskis, spelas.  

 

Claesson och hans kompanjon Stefan Gerhardsson (Hädanefter Gerhardsson) har varit aktiva 

på Vallarna i ungefär 16 år, men som humorpar har de varit aktiva i över 30 år, släppt ett tiotal 

LP/CD skivor, trettiotalet VHS/DVD köpfilmer och på Vallarna satt upp 15 föreställningar 

med en genomsnittlig publiksiffra på 75 000 besökare var sommar (turnéer exkluderat). 

Utöver produktionerna på Vallarna har Claesson otaliga produktioner bakom sig. 

 

Nu har Claesson till stor del dragit sig tillbaka och gått i pension, men läser och godkänner de 

manus som skrivs till Vallarna idag. Claessons son är den som idag skriver för Vallarna. 

 

Med sina många år i branschen folklustspel med inriktning på buskis, så anser vi att Classon 

är en stor materialtillgång gällande vårt valda ämne. Att han är insatt i just buskis gör honom 

än mer intressant med tanke på att buskis tycks vara extra utsatt för den dåliga stämpel som 

folklustspel verkar ha tilldragit sig.  

3.2.2 Claes Månsson 

Månsson är en framgångsrik och folkkär skådespelare som fick sitt genombrott i TV-serien 

Lorry som sändes på SVT åren 1989-1995. Han har tillhört Dramatens fasta ensemble sedan 

1985, där han bland annat har medverkat i:  

 

Molières Den inbillade sjuke 1987, regi Bernt Callenbo  

Strindbergs Kronbruden 1988, regi Peter Stormare  

Becketts I väntan på Godot 1990, regi Karl Dunér  

Strindbergs Ett drömspel 1994, regi Robert Lepage  

Molières Misantropen 1995, regi Ingmar Bergman  

Tjechovs Tre systrar 1999, regi Staffan Valdemar Holm  

Molières Tartuffe 2000, regi Åsa Melldahl  

Kristina Lugns Stulna juveler 2000, regi Hans Klinga 

  

Månsson har självfallet spelat på fler scener än Dramaten, och ovan nämnda föreställningar är 

enbart ett axplock, samt ifrån Dramaten. 

 

Då Månsson har en oerhörd bred karriär inom så gott som alla teaterns grenar, och däribland 

buskis så ser vi honom som en nyckelperson till ämnet i denna uppsats. Det är ovanligt att 

någon som är erkänd inom den mer traditionella teatern, söker sig till teaterformer som 

buskis. Att Månsson tillhör Dramatens fasta ensemble och dessutom spelar buskis på 

Vallarna, gör honom rent av unik. 

3.2.3 Lena Lindell 

Lena Lindell är en utbildad operasångerska och väl bevandrad skådespelerska. Hon utbildade 

sig till operasångerska på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn och har 

gått kurser på Teaterhögskolan i Stockholm. Lindell är även regissör och pedagog i röst, 

kommunikation och kroppsspråk. Hon har arbetat med musikteater i 25 år på olika teatrar i 
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Sverige, varit pedagog på Teaterhögskolan i Malmö, samt varit workshopsledare i Baltikum, 

Afrika och Asien.  

 

Idag arbetar Lindell som frilansande sångerska och är involverad i olika utvecklingsarbeten på 

företag, skolor och rehabiliteringsprojekt.  

 

Vi anser att Lindell är en viktig källa då hon balanserar upp våra andra intervjuade genom sin 

ringa erfarenhet av buskis, men desto större kunskap om den traditionella teatern. Till skillnad 

från Månsson så har Lindell inte en fot i traditionella teatern och folklustspel, utan står stabilt 

placerad i den förstnämnda. 
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4. Forskningsbakgrund (litteraturgenomgång)  

4.1  Definition av folklustspel, fars och buskis   

Enligt nationalencyklopedins nätupplaga (2012-05-15) så definieras folklustspel som 

följande:  
 

”/…/ underhållande teaterpjäs eller film som riktar sig till en stor publik och som vanligen hämtar motiv och 

händelseförlopp från allmoge-, hantverkar- eller arbetarmiljöer.”  

 

Enligt samma artikel så räknas fars, viss revy och framförallt buskis som folklustspel. 

Folklustspel kan således beskrivas som en övergripande benämningen för just nämnda 

underhållningsformer.  

 

Enligt ovanstående källa så beskrivs fars som teaterpjäser eller filmer som bygger på 

situationskomik och förvecklingar där den dramatiska texten i sig sällan är av stor betydelse. 

Vikten läggs i stället på karaktäristiska karaktärer och deras handling på scen. Buskis beskrivs 

som en enklare form av folklustspel som bygger på övertydlighet. Termen används även i 

allmänhet gällande teaterspel som präglas av schablonbilder.  

4.2 Subjektivitet och konsumenterna 

Rönnberg, författare till boken Skitkul! Om s k skräpkultur, skriver mycket om subjektiviteten 

kring vad som uppfattas och anses som ”bra”/”dåligt” eller ”skräpkultur”/”kvalitet”. Hon 

skriver att kritiker, debattörer och kulturförmedlare ofta får det att framstå som att helt eniga 

kvalitetsvärderingar finns, vilket det egentligen inte gör menar Rönnberg. Hon skriver att 

värdebedömning är ytterst socialt betingat och vad som anses som bra eller dåligt baseras på 

individens individuella behov, samt intresse just i stunden. 

 

Ylva Gislén, en av författarna i Kultur och Politik, berör precis som Rönnberg, bland annat 

ämnet; subjektivitet kring kultur. 

 

Gislén skriver om hur det händer att en specifik grupp kan uttala sig om något och sedan anse 

att endast de har den rätta uppfattningen om detta. Till exempel menar hon att vissa 

konstnärer anser att bara andra konstnärer kan bedöma en annan konstnärs projekt som just 

konst. Gislén anser att påstå en sådan sak, skulle vara det samma som om en pilot påstod sig 

ensam kunna bedöma vad som är en god flygning eller att en arkitekt skulle anse att endast 

arkitekter har rätt att ha åsikter om vad som är ett bra hus. Gislén verkar anse att alla har rätt 

att ha en egen åsikt eller som i kulturens fall, tolka på sitt vis. Hon skriver att konstverk inte 

kan tala för sig själv och tycks därför mena att det är upp till betraktaren att göra detta på sitt 

vis (Gislén, s.10-11).      

 

Sauter behandlar ämnen som klass, politik och teater i boken Teater i Sverige. Han skriver om 

hur arbetsklassen växte sig stark under 1800-talet och hur platser som Folkets Hus och 

Folkets Park uppstod för att tillmötesgå arbetarnas önskan om en egen lokal för sin fackliga 

och politiska verksamhet. Han skriver att på dessa platser spelades en del politisk teater, men 

mest folklustspel och komedier. Fram tills tiden efter andra världskriget, dominerades Folkets 

Hus och Folkets Park av en publik bestående av arbetarklassen bland annat för att det ansågs 

dåligt för ungdomar ur borgarklassen att vistats där menar Sauter. Sauter skriver även att det 

var främst amatörteatergrupper från arbetarrörelsen som spelade folklustspelen och 

komedierna i Folkets Park (Sauter s.124-127). 
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Bourdieu, författare till Kultursociologiska texter, behandlar bland annat ämnet; utbudet av 

teater i förhållande till konsumenterna. Här tar han upp något som går att återknyta till Sauters 

historiska perspektiv nämligen hur viss sorts kultur knyts till vissa konsumenter. Bourdieu 

diskuterar nämligen hur utbudet av teater är beroende av ekonomin och marknaden, det vill 

säga vilka de potentiella konsumenterna är. Han menar att institutionerna – i det här fallet 

teatrarna – anpassar sitt utbud och priset på biljetterna beroende på vilka konsumenterna är i 

den aktuella målgruppen de vill nå. Bourdieu anser att det går att se sociala skillnader som 

beror på vilken ekonomi och utbildning konsumenterna har, i denna anpassning (Bourdieu, 

s.174-175). 

 

Enligt Rönnberg så verkar beskrivningar av ”skräpkultur” ibland till och med åsyfta 

konsumenterna – ”massan” eller arbetarklassen. ”Skräpprodukterna” anses ha brist på 

individualitet och egen identitet, vara grå och slätstruken och Rönnberg menar att vad som 

anses som skräp, i grunden verkar ha med användarna att göra. Det som ur bedömarnas 

synvinkel, uppskattas av gråa, obegripliga eller skrämmande och motbjudande människor, 

anses av bedömarna vara ”skräp” (Rönnberg, s.17-18). Rönnberg skriver även om hur det 

finns en uppfattning hos bland annat skribenter, att ”skräpkultur” är något som är förföriskt 

och kommersiellt. ”Skräpkultur” anses endast tillfredsställa kroppen, sinnena och ögat, men 

inte kräva något tyngre arbeta av intellektet som exempelvis reflektion, förklarar Rönnberg.  

Att ”skräpkulturen” beskrivs som något insmickrande, frestande, påträngande och 

kommersiellt tyder på att ”skräpet” liknas med en hora menar Rönnberg (Rönnberg, s.16-17). 
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5. Resultatredovisning 

Nedan följer en sammanfattning av vad vi fick reda på i intervjuerna av Claesson, Månsson 

och Lindell. Även om vi utgick från samma grundfrågor under intervjuerna, så påverkade de 

intervjuades åsikter och upplevelser av folklustspel, samt deras erfarenhet i livet inom 

teaterbranschen, åt vilket håll våra följdfrågor gick. Vilket enligt oss gav ett intressant och 

tillfredsställande resultat. 

5.1 Krister Claesson om folklustspel 

  

5.1.1 Buskis och media 

Claesson berättar att skribenter och skådespelare framförallt förr, såg ned på folklustspel. Han 

berättar också om hur ordet buskis kom till.  

 

Enligt Claesson så uppkom ordet buskis år 1931, då en recensent ifrån Göteborgs-Tidningen 

recenserade en teaterpjäs på Stadsteatern i Göteborg. Denne skrev att den var så dålig att den 

inte var ämnad för de fina salongerna, utan borde snarare spelas upp för enklare människor i 

busken. Enligt Claesson så kallade samma recensent detta dåliga spektakel han sett, just för 

buskis. Claesson berättar, att buskis förr ansågs vara benämningen för en dåligt genomförd 

teaterföreställning med för stora yviga rörelser, gap, skrik och med ett överspel.  

 

Claesson säger att han egentligen önskar kalla det som görs på Vallarna för folklustspel, men 

att deras publik har valt att kalla det för buskis, för att det låter så roligt. Vilket i sig är syftet 

med buskis. Claesson menar därför att buskis borde vara en genre.   

 

Claesson säger att han och Gerhardsson råkat ut för en hel del låga slag av media under deras 

år på Vallarna. Vissa saker som pressen kunde skriva, kunde Claesson rent av bli ledsen över.  

Det har väldigt ofta förekommit att ”finare” recensenter som recenserar andra föreställningar 

än på Vallarna, då de inte har tyckt om något, har skrivit att föreställningen var så dålig att det 

var som att se ”Stefan & Krister” på scen, berättar Claesson. Att ”Stefan & Krister” hade 

blivit ett skällsord, eller en benämning över någonting som var dåligt, var förståeligt inte 

särskilt roligt för Claesson och Gerhardsson.  

 

Claesson berättade att han tycker att det är intressant att det pågår en debatt om en omskriven 

operaföreställning, vilken innehåller väldigt grova sexuella scener. Han menar att just ett 

sådant överdrivet och snuskigt skådespel, är buskis i sin negativa betydelse. Claesson 

förklarar att om de satt upp något liknande på Vallarna så hade det varit helt oacceptabelt, 

eller som Claesson själv uttrycker det: ”så hade de skjutit oss”, men eftersom det är opera så 

anses det som fint. 

 

Claesson berättar om ett specifikt tillfälle då en recensent kritiserade dem på ett sätt som 

gjorde att Claesson nästan tyckte synd om recensenten. Recensenten hade varit och sett en 

föreställning när Claesson och Gerhardsson spelade i Växjö, och sedan skrivit att publiken 

skrattade hela första akten men att han själv inte förstod någonting, han hade dock fått sin 

förklaring i pausen, då han menade att publiken hade visat sig vara Bingolotto-spelande 

engångstittare.  

 

Claesson har ett flertal gånger blivit erbjuden att vara med i olika TV program, där man har 

velat ha honom som Vallarnas eller rent av buskisens försvarare. Detta har han bestämt tackat 

nej till var gång. Han ser helt enkelt ingen anledning till att han ska lägga tid på det.  



10 
 

Man kan ju inte tvinga folk att tycka om det man gör, för smaken är olika säger Claesson. 

Dessutom anser han sig inte ha någonting att vare sig försvara eller bevisa, när man säljer 

totalt 120 000 biljetter varje år.  

5.1.2 Traditionella teaterns uppfattning 
Claesson tror att mycket av det förakt som vissa av de som håller på med den mer traditionella 

teatern idag känner gentemot folklustspel, såsom som buskis, helt enkelt beror på ren 

avundsjuka. Han tror att de tycker att det är orättvist att de som utbildade skådespelare och 

arbetar professionellt på en institutionsteater, inte drar en lika stor publik som man kanske gör 

på Vallarna, där det dessutom endast sätts upp ”enkla saker”.  

 

Claesson förstår inte riktigt denna avundsjuka, då dessa inte behöver bry sig överhuvudtaget. 

Dessa får spela teater oavsett om de säljer biljetter eller ej, då staten finansierar deras 

verksamhet, till skillnad ifrån andra teatrar.  

 

Claesson säger att de som håller på med sådant som han gjort, tenderar att få sitt erkännande 

först efter sin död, då man inte längre tjänar pengar.    

  

Claesson berättar att många av de från den traditionella teatern, och som har tyckt illa om det 

som görs på Vallarna, och därefter spelat med dem en enda sommar, har alltid ändrat sin åsikt.  

Han berättade att de bland annat har arbetat med folk som är anställda på Dramaten.  

Dessa personer har enligt Claesson berättat, att det är precis lika hårt arbete med 

repetitionerna inför en föreställning på Vallarna, och precis lika precist och noggrant som på 

Dramaten, bara att det rör sig om en annan uttrycksform. 

5.1.3 Varför så stor publik? 

På frågan om varför de drar en så stor publik till Vallarna svarar Claesson att det egentligen är 

upp till deras publik att svara på, men att han tror att det beror på att folk har ett stort behov av 

att få skratta, och på Vallarna vet de att de är garanterade att få göra det. Claesson berättar 

även att det är en väldigt varierad publik som kommer till Vallarna och tittar. Det är allt från 

femåringar till nittiofemåringar förklarar han, samt att det är människor från alla 

samhällsskikt. Han säger att det kan överraskande nog vara något styrelseproffs från 

Stockholm som kommer och tittar tillsammans med allt annat folk som älskar att se dem. 

 

Claesson berättar också om de filmer som spelas in av deras föreställningar på Vallarna inte 

bidrar med någon direkt ekonomisk vinst, men indirekt, då de fungerar mycket bra som 

marknadsföring. Claesson menar att man tack vare filmerna når en mycket bredare publik 

genom att de når ut till fler än den lokala befolkningen, och på så vis lockar publik ifrån hela 

landet till Vallarna.  

5.1.4 Finns skräpkultur? 

På frågan om Classon tror att det finns något som kan kallas för finkultur/skräpkultur så 

svarar han ja. På följdfrågan om vad det skulle kunna vara så svarar Claesson med motfrågan: 

”Vem har bestämt det?” Claesson tycker att vad som ska anses som bra eller dåligt, lär ha 

bestämts av de som säger sig förespråka finkultur.  

  

Att folk fördömer buskis kan Claesson inte förstå. Han säger att han själv accepterar all 

underhållning även om han inte gillar allt, och han menar att smaken är ju olika och det har 

folk vetat i alla tider. Om något utförs på ett bra sätt och folk gör sitt allra bästa i en 

produktion, så kunde han inte förstå varför man skulle fördöma det de gjorde och säga att det 

var dåligt. För det är det ju inte, menar Claesson, så länge någon tycker att det är bra. 
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5.2 Claes Månsson om folklustspel 

5.2.1 Månsson och buskis? 

Tanken att spela buskis var inte helt främmande för Månsson innan han började spela på 

Vallarna. År 2002 under spelperioden av Revisorn på Chinateatern, satt han tillsammans och 

pratade med Ingvar Hirdwall, Claes Malmberg och Robert Gustavsson, och de lekte och 

skojade med tanken om att spela buskis. Månsson säger också att han och Brasse 

(Brännström) flera gånger har sagt att det vore väldigt roligt att pröva på att spela den genren. 

Månsson säger att det är väldigt många skådespelare har en längtan efter att åtminstone prova 

alla genrer.  

 

Claesson var den man som såg till att Månsson kom i kontakt med buskis på riktigt.  

 

När Claesson kom i kontakt med Månsson för första gången, och ville ha med honom på 

Vallarna så var Månsson tvungen att tacka nej. Detta på grund utav att Månsson ansåg att det 

då inte fanns tid och utrymme utöver arbetet på Dramaten, då han också hade små barn vid 

detta tillfälle.  

 

Månsson berättar att hans son var oerhört förtjust i Stefan & Kristers filmer och 

föreställningar, och när erbjudandet om att spela på Vallarna dök upp en andra gång för 

Månsson tackade han ja. Barnen var äldre och han hade inte hjärta att säga nej, då han visste 

hur mycket sonen älskade Stefan & Krister och framför allt så fanns också tiden menar 

Månsson.  

5.2.2 Månsson om Dramaten och Vallarna 

Månsson började spela med Stefan & Krister på Vallarna i Falkenberg år 2005, och vid denna 

tidpunkt så tyckte hans kollegor på Dramaten att detta var lite märkligt, och Månsson 

upplevde att de ryggade tillbaka aningen vid tanken. Men en kort tid efter att han börjat spela 

på Vallarna, så kände han hur attityden började förändras på Dramaten. 

  

Idag kommer kollegor på Dramaten, om än diskret, fram till honom och frågar om han känner 

till om det finns en ledig roll, eller om en ersättare skulle behövas på Vallarna. De ber honom 

att, om så är fallet, hälsa aktuell regissör, att det finns ett intresse av att deltaga. Personer som 

Månsson nämner är bland annat Örjan Ramberg, Jonas Karlsson och Thorsten Flink.  

 

På frågan om var detta intresse för buskis kommer ifrån hos skolade skådespelare, svarar 

Månsson att han tror att det beror på att man i buskis får skapa och spela en figur som man har 

möjlighet att ta ut till sin spets.  

 

Om varför Månsson själv föredrar att spela på Vallarna om somrarna, förklarar han att 

publiken som kommer och tittar betalar för att få skratta, vilket de garanterat får, vilket i sig 

ger den kraftiga och direkta publikrespons som han söker. Att få stark respons då främst 

skratt, är något Månsson älskar och ofta saknar på Dramaten. Han menar att publiken 

självfallet skrattar, när Dramaten sätter upp komedier, då främst Molière, men inte alls på 

samma sätt som på Vallarna. Några av de andra skäl som Månsson ger till varför han trivs så 

bra på Vallarna är; att man blir väl omhändertagen på plats av alla inblandade, att 

grundensemblen är riktigt bra och att det är en otroligt vacker spelplats.  

 

Vilka som kommer och ser föreställningarna på Vallarna är ytterst varierat, och det kommer 

människor i alla åldrar förklarar Månsson. Spännvidden är spädbarn tillsammans med mor 
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och mormor förklarar Månsson. Han menar att det finns något som tilltalar alla i dessa 

föreställningar. Månsson berättar också att publiken inte är bunden kring västra eller södra 

Sverige, som man annars kanske tror. Han säger att vissa gör det till en grej att resa till 

Vallarna för att se på föreställningarna där. Vissa kan åka ända ifrån Luleå och tälta för att få 

se en föreställning, för att sedan göra ett stopp på Gekås i Ullared på vägen hem, är ett 

exempel som Månsson ger.  

 

Månsson menar att oavsett var i landet man bor så kan man ha glädje åt Vallarnas 

produktioner. Han säger dock att när ensemblen åker på turné, så åker man inte längre norr ut 

än till Norrköping, och varför man inte gör det beror på att man anser att föreställningen inte 

fungerar lika bra längre norr ut. Varför det är som så är dock oklart. 

5.2.3 Åsikter om Vallarna och andra teatrar 

Enligt Månsson så vill vissa kulturskribenter på mindre tidningar så gärna hävda sig, och 

försöker därför framställa sig själva som om de vet bättre än andra. Detta försöker de göra 

genom att skriva ned eller ”såga” en föreställning på till exempel Vallarna av endast rent 

principiella skäl. Detta lyser tydligt igenom menar Månsson. Men det finns också andra 

kulturskribenter, på exempelvis Svenska Dagbladet, som är betydligt tryggare i sin roll, och 

kan därmed ha ett annat och mer avspänt förhållningssätt till genren menar Månsson.  

 

Månsson säger att han inte ser buskis i sig som någonting dåligt, då det finns bra buskis, såväl 

som dålig och på Vallarna görs den väldigt bra, vilket genererar oerhört starka och positiva 

reaktioner ifrån publiken.  

 

Att Månsson ibland får gliringar ifrån ensemblen på Vallarna för att han är anställd på 

Dramaten, ser han som något kul då det sker i all vänskaplig anda. Månsson berättar för oss 

såväl som för sina medarbetare på Vallarna, att arbetet före och under repetitioner och 

karaktärsarbetet skiljer överhuvudtaget inte alls på Vallarna gentemot hur man arbetar på 

Dramaten. Månsson förklarar att detta gör att alla där oavsett hemmascen, ligger på samma 

nivå när det kommer till hängivenhet och professionalitet till/i sitt arbete.  

 

Månsson medger att han tycker att det ibland sätts upp fel sorts pjäser, runt om på 

institutionsteatrarna i landet. Att det ibland kan vara för svåra pjäser, till skillnad ifrån det 

lättsamma på Vallarna.  

 
Allt som sättas upp på Dramaten är ju inte bra. Och vissa saker kan vara outhärdligt att titta på. Precis som 

dålig buskis kan vara outhärdligt. (Månsson, intervju, 2012-05-03)  

 

Det Månsson verkar mena är helt enkelt att det inte finns någon bestämd genre som är dålig, 

att det som är bra är bra och det som är dåligt är dåligt oavsett genre. 

5.2.4 ”Skräpkultur”? 

Månsson tror att vilken humor man föredrar kan handla en del om vilken generation man 

tillhör. Han tycker själv att det inte finns något som spelas på scen som han vill kalla för 

”skräp”. Han säger dock att mycket av det som hans 21-åriga son följer på TV och tycker är 

roligt, uppskattar inte Månsson alls, utan tycker att det finns betydligt mer att önska av 

humorprogrammen. Han berättar att han och Peter Dalle har pratat en hel del om denna 

generationsskillnad; att det är få riktiga skådespelare som står för humorprogrammen idag, 

utan att det till uteslutande del består utav ståupp-komiker.  
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Humorprogrammen som visas idag på TV, bygger mycket på vem som vågar vara grövst i 

mun menar Månsson, och anser att manusen idag ofta är undermåliga.  

 

Utan att säga det rakt ut, så verkar Månsson medge att han anser att viss kultur kan kallas för 

”skräp”, men att han anser att vad som räknas dit är subjektivt och troligen kopplat till 

generationsskillnader.  

5.2.5  Marknadsföringens betydelse 

Varför man drar så mycket publik på Vallarna, tror Månsson beror på publikens enorma sug 

efter att få skratta, en tydlig profil och en oerhört smart marknadsföring. Månsson menar att 

det är flera saker som spelar in, men att man fick ut föreställningarna till TV spelar in oerhört 

mycket. Han nämner en regissör han känner som började sin karriär som regiassistent till Nils 

Poppe på Fredriksdalsteatern. Månsson har fått berättat av denne, att de hade problem med att 

sälja ut, men när man lyckades få SVT att sända sommarens filmade föreställning kring 

juletid, vilket man gör fortfarande, så skedde en förändring. Förändringen var den, att redan 

efter första året SVT började sända föreställningen, så hade man en beläggning på 100 % hela 

spelperioden.  

 

Månsson ger en eloge till redan nämnda 2Entertain, som han menar är oerhört skickliga och 

duktiga på marknadsföring, och att man kan till stor del tacka dessa för den stora expansion 

och framgång man har på Vallarna.  

5.2.6 Att rangordna? 

På frågan om Månsson anser att om man skulle rangordna de olika teaterformerna, där man 

placerar opera som högst i rang, och buskis som lägst, svarar Månsson att han inte skulle göra 

på det viset. Det finns inget som säger att man endast kan glädjas åt en genre och bör 

exkluderar alla övriga. Man kan absolut gå på både opera och buskis, vilket det är många som 

faktiskt gör. Månsson menar att man kan ha glädje utav båda dessa två vitt skilda teaterformer 

utan problem. Som exempel på detta tar han sin goda vän Anders Franzén, som är före detta 

chef på Kungliga Operan och vars fru är chef på Cullbergbaletten, och berättar att dessa två 

älskar buskis.  

 

Man kan gå på Dramaten, operaföreställningar och Vallarna säger Månsson. Varför ska man 

bestämma vad som är bäst, respektive sämst? Undrar han och hävdar med bestämdhet att det 

ena inte utesluter det andra, då man kan ha stor glädje av alla dessa. 
         

5.3 Lena Lindell om folklustspel 

5.3.1 Lindells erfarenhet av folklustspel 

Lindell skriver att hennes första möte med folklustspel var på en utomhuspark i Stockholm, 

men att hon inte minns vad hon tyckte. På frågan om hon själv spelat folklustspel, svarar hon 

att hon spelat revy och varit med i sommarteaterföreställningar där professionella 

skådespelare har agerat tillsammans med amatörer. Skillnaden mellan dessa och hennes 

upplevelse av traditionell teater beskriver hon som att det i revyer är oerhört viktigt med 

timing för att skämten ska gå hem och att man har en helt annan kontakt med publiken i 

sommarteaterprojekt. 

5.3.2 Hierarkin inom teatern 

På frågorna om hon upplever att komisk teater är mer accepterat som konstform än vad 

folklustspel är, samt om hon upplevde att folklustspel ses som en lägre konstform än andra 
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grenar inom teatern, svarar Lindell ja. Lindell menar även att hon upplever att det finns en 

viss hierarki inom teatern. Hon tar som exempel att dramatik av exempelvis Lars Norén som 

spelas på en institutionsteater anses ha hög status.  

 

På frågan om hon upplever att folk som håller på med den traditionella teatern ser ner på 

folklustspel, svarar hon att vissa inte ser det som riktig teater och istället räknar det till 

amatörteater. 

 

Lindell skriver att hon anser att det finns något som kallas för ”skräpkultur” respektive 

”finkultur”. Hon beskriver ”finkultur” som att det är något som utförs av utbildade artister, att 

det kan vara nyskapande och att det finns ett tydligt konstnärligt syfte bakom produktionerna. 

”Skräpkultur” beskriver hon som att den oftast inte har ett konstnärligt syfte, är förutsägbart 

och reproducerat.  

 

Lindell menar även att vissa anser att skräpkultur bara görs för pengarnas skull utan någon 

genomtänkt tanke kring det konstnärliga syftet.  
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6. Resultatdiskussion 

I denna del kommer vi att diskutera våra källor i förhållande till varandra och hur vi uppfattar 

folklustspelets situation med utgångspunkt i våra frågeställningar. 

6.1 Vilken status tillskrivs folklustspel inom konstformen teater?  

För att kunna svara på vilken plats folklustspelet har inom teatern idag, så inleder vi med att 

gå tillbaka till det Sauter skriver och vidareutvecklar detta. 

6.1.1 Ett historiskt arv 

Sauter skriver om hur folklustspelet i Sverige i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet 

hade sin arena på Folkets park som uppstod på grund av arbetarnas behov av en plats för sin 

fackliga och politiska verksamhet. Folklustspel spelades med andra ord främst för 

arbetarklassen och Sauter berättar att fram till efterkrigstiden så besöktes Folkets park endast 

av arbetarklassen då det ansågs dåligt för ungdomar ur borgarklassen att gå dit.  

 

Vi tror att detta berodde på att det från början var så att de rikare samhällsklasserna ansåg att 

kultur måste vara något svårt som det krävs intelligens för att förstå, och att folklustspelets 

lättsamma direkthet framstod som allt för simpel och oanständigt med sin kroppsliga humor.    

Det var alltså en klassfråga om vem som gick och såg folklustspelen på den tiden. 

 

Bourdieu tycks stärka denna slutsats då han behandlar detta ämne. Enligt Bourdieu så är 

relationen till kulturen oupplösligt förknippad med ekonomin och marknaden. Bourdieu 

skriver att teatern därför är i behov av att rikta in sig på rätt publik, sin publik, vilket i sig är 

fullt rimligt och begripligt, men att detta i sig skulle vara klassbetingat ur en ekonomisk 

synvinkel stämmer inte i dagens Sverige.  

 

Så som vi tolkar Bourdieu så borde ”lättare” underhållning som folklustspel, enligt hans 

resonemang, vara billigare underhållning ur ett biljetkostnadsperspektiv, medan ”svårare” och 

”djupgående” underhållning i form av traditionell teater- och operaföreställningar, borde ha 

ett högre biljettpris. Vad beträffar just denna aspekt så fallerar resonemanget helt, då det idag 

exempelvis kostar lika mycket att besöka Göteborgs Operan som Vallarna. 

 

Ur ett historiskt perspektiv så är vi övertygade om att Bourdieu har rätt då det Sauter skriver 

styrker detta, men vi tror att det som lever kvar idag är några ärr av historisk klasskillnad, men 

den faktiska skillnaden (biljettpriset till exempel) är borta.     

6.1.2 Tillskrivs folklustspel lägre status än den traditionella teatern idag?  

Folklustspelet, då framförallt buskis räknas idag som lättsam underhållning som är lätt att 

begripa medan den mer traditionella teatern ofta förväntas ha en djupare mening där publiken 

behöver dra sina slutsatser efter egna reflektioner (Rönnberg, s.21). Folklustspelen har idag 

kvar samma stämpel om att vara lättförståeligt och inte ha någon djupare mening och det är en 

allmän kännedom att folklustspelen gärna är kroppsliga även idag. Att folklustspelen är enkla 

och kroppsliga verkar vara det som de kritiseras för mest än idag, men Claesson verkar tycka 

att detta är en orättvis bedömning då han menar att operor till exempel, inte alltid är så 

städade de heller. I intervjun berättade han om en operaföreställning som spelas nu, där det 

förekommer grova scener i den sexuella benämningen, det vill säga operan är väldigt 

kroppslig. Claesson menar att orättvisan ligger i att även om operan får kritik för denna 

föreställning så anses det fortfarande som ”finkultur” medan om de på Vallarna hade framfört 

något liknande så skulle det ha framkallat ramaskri. 
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Vare sig Claesson eller Månsson ville klassa folklustspel som lägst i status i förhållande till de 

andra teaterformerna. Lindell verkar vara av en annan åsikt. Hon tror att det finns en hierarki 

inom teaterns olika grenar och hon skriver rakt ut att hon upplever det som att folklustspel 

anses ha en lägre status än de andra grenarna inom teatern. Det som räknas höra till det finare 

är pjäser skrivna av exempelvis Lars Norén, tämligen tunga pjäser med andra ord, och som 

spelas upp på institutionsteatrarna, menar Lindell. Om folklustspel skrev hon dessutom att de 

av vissa inte uppfattas som riktig teater och att de kopplas samman med amatörteater vilket 

går att koppla till att Sauter skriver att teaterföreställningarna som spelades på Folkets park 

ofta framfördes av amatörer. Detta tyder på att det är en fördom som finns kvar runt 

folklustspel – att det framförs endast av amatörer – fast att det med tiden har ändrats. Lindell 

skriver även att hon uppfattade det som att exempelvis komisk teater, är mer accepterat än 

folklustspel vilket också skulle kunna peka på att det är troligt att folklustspelets status 

uppfattas lägre än annan teater än idag.  

 

Att folklustspel i regel tilltalar en större publik är ytterligare något som verkar påverka vilken 

status det tillskrivs. Enligt Rönnberg så är just denna egenskap, tillsammans med att det är 

lättförståeligt och inte kräver någon större reflektion, som brukar tillskrivas det som kallas för 

”skräpkultur” – den kultur som lågvärderas. Detta återkommer vi om senare i detta kapitel. 

 

Efter vad Claesson och Månsson sagt, så verkar folklustspel ha blivit mer accepterat i dagens 

samhälle än vad den varit tidigare, då den nu inte bara drar en stor publik utan också en 

mångfaldig sådan där folk från den högre societeten ingår. Enligt Lindell så verkar det ändock 

finnas personer idag som anser att det finns en hierarki inom teaterns olika grenar och inte ser 

folklustspel som riktig teater. Detta är något som Claesson och Månsson också delvis 

bekräftar genom att berätta att det finns folk som fortfarande ser ner på folklustspelet buskis. 

Månsson är mer inne på att de som gör det inom media oftare är de mindre, lokala 

recensenterna än de ifrån de större städerna. Han tror detta beror på att de vill vara ”de stora 

recensenterna” och därför väljer att kritisera folklustspel som buskis och påstå att de tycker att 

det är dåligt bara för att höja sin egen status.  

 

Vi tror att recensenternas sätt att nedvärdera buskis bygger på att de håller fast vi de gamla 

fördomarna, om att buskis inte räknas till ”finkulturen” utan står lågt i status inom 

teatervärden, och att de väljer att öka klyftorna på detta sätt för att själva försöka göra sig 

unika och kunna räkna sig till finsmakare inom kultur.  

 

Önskan om att vara speciell är något som Rönnberg tar upp. Rönnberg tror att motviljan mot 

”skräpet” främst ligger i en personlig eller estetisk motvilja mot stora antal och anonyma 

”massor”. Det som associeras med skräp är ofta sådant som produceras i mängder vilket gör 

att den individuella konsumenten blir en del i mängden och på så sätt förlorar både 

konsumenten och produkten värde, anser folk enligt Rönnberg. Rönnberg skriver även om att 

i stället för konsumentmassor förespråkas mångfald då konsumenten i en mångfald inte 

behöver känna sig vanlig – som i fallet med konsumentmassor – utan kan känna sig mer unik.  

 

Att buskis inte har någon direkt målgrupp gör att man skulle kunna säga att deras publik är 

den ”allmänna massan” vilket de ovan nämnda recensenterna, inte verkar vilja vara en del av 

utan hellre sågar för att distansera sig och hävda en plats hos den så kallade ”finkulturen”. Att 

dessa recensenter nedvärderar buskis och håller fast vid att folklustspel har låg status verkar i 

deras fall, med andra ord, bero på ett mindervärdeskomplex. Rönnberg skriver dock att 

människor åsätts dagligen olika värden och det med kulturens hjälp. Hon menar, att om man 

talar om ”bra” respektive ”dålig” kultur så talar man även om ”dåliga” och ”ytliga” kontra 
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”bra” och ”djupa” människor. Så kanske är det förståeligt att vissa inte vågar länka sig till 

något som fortfarande har en stämpel om lågstatus på sig.  

6.1.3 Synsättet om folklustspel – en generationsfråga? 

Enligt Lindell så verkar folklustspel anses ha lägre status än de andra grenarna inom teatern 

och hon menar även på att det är människor som är verksamma inom den traditionella teatern 

idag som har denna uppfattning. Claesson och Månsson menar däremot att; även om det är 

människor som fortfarande ser ner på folklustspelet buskis, så är detta något som inte är lika 

vanligt längre. Recensenter från de stora tidningarna ger bra och positiva recensioner, högt 

uppkomna inom finansbranschen gillar buskis och till och med operachefer kommer och tittar. 

Dessutom så börjar det bli populärt bland skådespelarna från den mer traditionella teatern att 

vilja spela buskis. 

 

Det är svårt att svara på om folklustspel i regel uppfattas ha en lägre status än teaterns andra 

grenar, men det svar som är närmast sanningen verkar vara: att det beror på vem man frågar. 

 

Efter den undersökning som vi har gjort så upplever vi att folklustspel i allmänhet har kvar en 

del av sin gamla status om att vara amatörmässigt och inte lika fint som annan teater, men att 

en förändrad uppfattning är på frammarsch.  

 

Månsson berättar att det han kan tycka är dålig underhållning, kan hans son tycka är bra. Han 

säger också att han tror att sådant kan röra sig om en generationsfråga.  

 

Folklustspel hade från början en låg status, men verkar genom årens gång, successivt ha 

kämpat sig bort från den stämpeln. Att den allmänna synen på folklustspel förändrats under 

tidens gång verkar vara ett faktum och det verkar med största sannolikhet handla om en 

generationsfråga, där värderingar kring kulturen har ändrats i takt med att sociala och 

ekonomiska klyftor blivit mindre i samhället. 

6.2 Hur uppfattar man folklustspel och buskis inom teatern? 

Nedan följer ett utredande om denna omfattande fråga där vi tar hjälp av litteratur såväl som 

de personer som intervjuats till vår uppsats, med syfte att reda ut på vilket sätt folklustspel står 

sig i förhållande till begreppet ”skräpkultur”.  

6.2.1 Som verksam inom teater, hur uppfattar man folklustspel? 

Tidigare tog vi upp att folklustspel äger vissa egenskaper som ofta tillskrivs det som 

lågvärderas, det vill säga har låg status, och kallas för ”skräpkultur”.  

 

I intervjuerna tog vi upp ämnet skräpkultur med samtliga och fick varierade kommentarer. 

Alla intervjuade källor tycks anse att ”skräpkultur” existerar, men vad som hör dit fick vi inga 

direkta svar på. Lindell definierade skräpkultur som något som inte har något konstnärligt 

syfte, inte har sig till någon specifik målgrupp och är förutsägbart. Hon tar också upp att vissa 

tycker att det bara görs för pengarnas skull. 

 

Claesson säger att han undrar över vem som har bestämt vad som är ”skräpkultur”. Han tycks 

mena att vad som är bra eller dåligt inte är något självklart. Han sa att det måste vara någon 

som säger sig förespråka ”finkultur” som har dömt ut vad som borde ses som ”skräp”. Själv 

anser han inte att folklustspel är ”skräpkultur”. Han berättar om hur ordet buskis från början 

kom från en negativ recension som en reporter gjorde där han sågade en föreställning 1931. 

Med buskis menades enligt Claesson, en dåligt genomförd teaterföreställning med för stora, 
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yviga rörelser, gap och skrik och ett överdrivet agerande. Idag tycks betydelsen av buskis ha 

förändrats även om en viss negativ klang fortfarande tycks hänga kvar kring begreppet. 

Claesson säger dock att om han tyckte att buskis betydde det som recensenten tyckte på den 

tiden, så hade han givetvis inte kallat det de gör på Vallarna för just detta. Claesson säger 

också att han inte tror att deras publik kallar det de gör för buskis för att de tycker att det är en 

dåligt genomförd teaterföreställning. Han förklarar att deras publik tycker att ordet buskis 

låter roligt och troligen tycker att det passar bra in på föreställningarna på Vallarna.   

 

Månsson verkar vara av en liknande åsikt som Claesson där han tar upp att även om han har 

större erfarenhet än sin son i kultur och komik, så betyder det inte att hans definition av vad 

som är ”skräp” nödvändigtvis vara sann. Månsson poängterar att det ena inte utesluter det 

andra, då man kan ha glädje av såväl ”finkultur” som ”skräpkultur”, och att det är upp till var 

och en vad man som betraktare rangordnar som högst eller lägst i status.   

6.2.2 Kan folklustspel definieras som ”skräpkultur”? 

Enligt Rönnberg så klassas det som är förföriskt (medryckande), kommersiellt – att det bara 

görs för pengarnas skull – och vänder sig till alla, som ”skräp”. Rönnberg menar att på de 

beskrivningarna så verkar folk vilja jämföra skräpet med en hora. Rönnberg utvecklar denna 

tanke genom att förklara att ”skräpet” tillskrivs egenskaper som; att det riktar sig till väldigt 

många kunder, är lättillgängligt, kroppsligt, visar inte på några riktiga känslor, samt är snabbt 

förbrukat – vilket stämmer in på det som klassas som en prostituerads egenskaper menar hon. 

 

Enligt vad alla våra kontaktpersoner har sagt eller skrivit, så finns det än idag människor som 

anser att folklustspel inte är lika fint som annan teater. Folklustspel har även som skrivet, 

attribut som både Rönnberg och Lindell nämner som egenskaper som tillskrivs ”skräpkultur”. 

Folklustspel som buskis, har ingen specifik målgrupp, kräver oftast inte mycket reflektion 

utan är lätt att förstå, samt innehåller i regel sexuella anspelningar och skämt, det vill säga är 

”kroppsligt”. Folklustspel som det som spelas på Vallarna inbringar dessutom väldigt mycket 

pengar.  

 

Folklustspel har många av de egenskaper som tillskrivs ”skräpkultur”. Om folklustspel är 

”skräpkultur” är en annan sak.  

 

Claesson säger att han accepterar alla konstformer även om han inte tycker om allt, och 

Månsson menar att vad han anser vara skräp behöver inte vara det i någon annans ögon.  

 

Precis som både Rönnberg och Gislén menar, så är det högst en subjektiv bedömning om vad 

man anser vara bra, och att personer inom samma gebit troligen är de som vet bäst. Claesson 

berättar att han vägrat att ställa upp på intervjuer eller debattprogram där han skulle vara 

buskisens försvarare. Varför han vägrar berättar han, beror på att han har lika lite rätt som 

någon annan att bestämma vad som är bra eller dåligt. Alla människor har sin fulla rätt att 

söka sig till just den underhållning som tilltalar just dem. Att Vallarnas föreställningar säljer 

120 000 biljetter, och ses av miljoner på TV är ett faktum, och därmed är det oresonligt att 

döma ut denna genre som prostituerad underhållning, med enda billiga syfte att tjäna pengar, 

vilket Rönnberg definierar som skräp. Syftet med det hårda arbete som läggs ned på Vallarna, 

menar Claesson såväl som Månsson, är att ge publiken just det de vallfärdar dit i törst efter: 

att få skratta. På vilket sätt detta skulle vara sämre än något annat, eller vara utan syfte är helt 

enkelt fel. Det finns en klar tanke och ett klart syfte, om än enkel, men det är just detta som 

publiken älskar.       
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Någonstans så kan man ju tycka, att i ett demokratiskt samhälle så torde ett gillande av en 

majoritet, visa på att något åtminstone inte borde klassas som ”skräp” rakt av. Vi är eniga med 

Claesson, när han talar om att han vägrar försvara buskisen, för vad finns att bevisa när man 

säljer 120 000 biljetter varje år.  

 

Claesson sa att han tror att folk har ett stort behov av att få skratta och att den publik som  

Rönnberg skriver om hur man uppfattar kultur och media är beroende av hur man betraktar 

dessa. Hon tar bland annat som exempel att om man betraktar det som konstvaror så tittar man 

efter teknik, material och investeringsvärde. Rönnberg själv anser att man bör se det som ett 

sätt att kommunicera i bägge riktningarna. Hon menar att man då är intresserad av vad 

produkten säger användarna och vad den betyder för den enskilda mottagaren. 

 

Rönnberg skriver angående barnkultur, att det största skälet till att kulturbedömare kan tala 

om ”skräp” som motsats till ”god barnkultur” är att de jämför barnkulturen med sin egen 

kulturs form. Hon menar att detta är ett stort misstag då det sanna, det rätta och det sköna inte 

är det samma för barn som för vuxna. Även där kan man dra en parallell till folklustspel som 

buskis. Enligt både Calesson och Månsson så borde det vara en egen genre, och vad de menar 

(då buskis är en genre) är att det inte är rättvist att jämföra buskis med så kallad ”vanlig” 

teater, vare sig det är komedi eller tragedi, då buskis inte är dålig framförd teater. Det är två 

skilda genrers, vilket kan vara ett problem om vissa resecenter gör just detta; att man kanske 

jämför Vallarnas produktioner med Dramatens uppsättningar av Molière, vilket gör 

recensionen skev och missvisande. Detta tankesätt är något som kan ligga till grund för att 

fars och buskis redan ifrån start har fått en negativ klang och i vissa fall är synonym för dålig 

teater som Claesson säger. Troligen skulle ingen musikrecensent jämföra dansband med 

hårdrock för att bestämma vilket som är bäst. Båda tillhör formen musik, men låter och ter sig 

väldigt olika som bekant. 

6.3 Folklustspelets plats inom teatern  

Vi menar att Månsson har rätt när han tycker att det är meningslöst att rangordna scenkonst, 

då det ena inte utesluter det andra och gav kanske det bästa exemplet som går att finna; att 

hans goda vän och hustru älskar buskis. Då dessa två personer är före detta chef för Kungliga 

Operan, respektive chef på Cullbergbaletten, visar på att ”fint” och ”fult” kan mötas i allra 

högsta grad. Om opera ska anses vara högst i rang och buskis lägst, hur kan då kritiker eller 

motståndare till buskis förklara nämnda exempel? Att dessa två personer saknar intellekt, eller 

är lättlurade och går på försäljningen av skräpet, som saluförs utan någon tanke och syfte, 

med som enda mål att tjäna pengar? Eller är det helt enkelt så att det faktiskt är möjligt att 

man kan tycka om fler än en genre, och kan gå på operan såväl som Vallarna?  Vi anser att vi 

har belägg för att svara på denna fråga med ett enkelt och tydligt: givetvis.       

 

Om folklustspel någonsin helt kommer att få bort stämpeln som lågstatusspel är svårt att säga. 

För att citera Rönnberg så skriver hon:     

 
Så länge vi överhuvudtaget värderar saker och ting måste vissa fenomen värderas lägre än dem vi personligen 

gillar – annars blir ju våra gillanden ingenting värda! (Rönnberg, 1989 s.18) 

 

Vi tror att detta är ett väldigt sant påstående. Att gilla något gör man oftast i jämförelse med 

något annat, detta för att avgöra hur mycket man gillar något.  

 

Med allt material såsom litteratur och intervjuer, har vi således med denna uppsats besvarat 

våra frågor i samklang med vårt syfte, då folklustspel enligt Calesson och Månsson, blivit en 

mer accepterad gren inom teatern och fler utbildade och professionella skådespelare 
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intresserar sig för denna form av scenkonst. Lågstatusstämpeln för folklustspel verkar sakta 

suddas ut med tiden, då ett större intresse ifrån publik såväl som viljan att aktivt deltaga med 

produktionerna idag är större och mer utbrett mellan klass, ålder och geografisk härkomst. 

Definitionen av ”skräpkultur” stämmer inte in på folklustspel, då buskisen på Vallarna, om 

och om igen visar att de också har genomarbetade projekt med konstnärliga tydliga tankar 

bakom, och dessutom att allt fler utbildade skådespelare som önskar medverka. 

 

Syftet med vår uppsats var att få en uppfattning om folklustspelets plats i konstformen teater 

och det anser vi att vi har fått efter de förutsättningar som vi har haft.  

 

Vår slutsats är som ovan förklarat, att folklustspelet idag fortfarande bär på ett arv av en 

negativ klang och fortfarande hos vissa ses som lägre i rang gentemot teater, men arvets tyngd 

har med åren lättat. Vi tror att folklustspel kommer fortsätta att stiga i status, men som 

Rönnberg menar så kommer saker och ting, jämföras och värderas lägre än andra så länge 

man fortsätter att överhuvudtaget värdera. Detta kommer inte folklustspel vara något 

undantag ifrån, men kanske kommer folklustspel till skillnad från hur det har varit, värderas 

inom sin egen genre. 
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