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Abstract 
 

Denna rapport undersöker hur en teatergrupp inom en kommunal daglig verksamhet 

hanterar de etiska dilemman som kan uppstå med utvecklingsstörda skådespelare som 

har insatsen Daglig verksamhet enligt LSS. Detta är en kvalitativ studie med en 

hermeneutisk ansats som undersöker vilka etiska dilemman och andra upplevda 

svårigheter som drama-/teaterledare kan komma att ställas inför under arbetet med 

teater för funktionsnedsatta, samt de resonemang som förs kring handlingsalternativ. 

Studien startar med flera frågeställningar som löpande korrigeras till det slutgiltiga 

undersökningsproblemet. Metodinsamlingen har skett genom informella samtal och 

formella djupintervjuer med de medarbetare som är anställda i anknytning till 

teaterverksamheten. Teatergruppen i denna studie har sin grund inom 

dramapedagogikens konstpedagogiska perspektiv där de två primära målen är att 

individen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sig i konstnärlig form, sin 

personlighet och sociala samarbetsförmåga samt att skapa en konstnärlig produkt som 

kan visas för publik. För att åstadkomma detta är teaterföreställning den dominerande 

metoden och vid sidan av den finns improvisation, rollspel och kreativitetsövningar. 

Rapporten visar individens rätt att få delta utifrån sin funktionsnedsättning och vikten 

av att acceptera olikheterna. Att det är människans upplevelse som skall styra vad och 

vem du spelar och när du är i roll. De dilemman som rapporten berör är de svårigheter 

informanterna anser kan vara för intellektuellt funktionsnedsatta som att förstå 

skillnaden mellan fiktion och verklighet, om vad som är viktigast, bra teater eller nöjda 

skådespelare och om skådespelarna alltid måste förstå i vilket sammanhang de befinner 

sig i. Rapportens slutsats är att det alltid är individens upplevelse och behov som ska 

styra. Ett accepterande av olikheter och rätten att få delta utifrån sin 

funktionsnedsättning och allas vår rätt att få möjlighet att uttrycka sig med teater. 

Studiens slutsats har en tydlig riktning i betydelsen av att ständigt ifrågasätta de rådande 

normer som vi alla omges av i teaterarbete med funktionsnedsatta. Studien startar också 

med flera frågeställningar som löpande korrigeras till det slutgiltiga 

undersökningsproblemet. 
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1. Inledning 
 

En etnografisk studie av en repetition med utvecklingsstörda
1
 skådespelare på en daglig 

verksamhet var det som från början gav mig inspirationen till denna forskningsrapport. 

En av skådespelarna spelade får och i pausen blev det en diskussion mellan de två 

pedagogerna i det lämpliga i att låta skådespelaren spela får och om han förstod vad han 

spelade. 

 

Under de senare åren har det blivit allt vanligare att vi ser, såväl på scen som på film, 

skådespelare med någon form av funktionsnedsättning. Glada Hudik-teatern med 

skådespelare som har intellektuella funktionsnedsättningar har gjort succé med Elvis-

musikalen och till och med spelat i New York. Filmen Hur många lingon finns det i 

världen? som bygger på historien om just Glada Hudik-teatern har setts av flera 

hundratusen människor på bio. ICA-Jerry spelas av Mats Melin som har Downs 

syndrom. 

 

I dokusåpan Världens bästa hotell får fem personer med funktionsnedsättning praktisera 

på ett hotell. TV4´s I en annan del av Köping, som handlar om livet på en gruppbostad, 

har setts av en stor publik och tog hem priset i kategorierna ”årets dokumentärprogram” 

samt ”årets program” på Kristallen galan
2
 år 2007 (Borgert, 2016). Under sommaren 

2016 stod det dessutom klart att programmet får en fjärde säsong, den första på sju år 

(a.a.).  

 

 I en artikel skriven av Anna Askers (2011) som publicerats i Svenska Dagbladet, uttalar 

sig Alf Lundin, förste vice ordförande i FUB
3
 ”Vi tycker att det är en bra utveckling att 

den här gruppen har tagit för sig. Det är en väldigt viktig början för att komma ut i 

samhället. Det är inte så länge sedan det var en gömd och glömd grupp.” 

 

I samma artikel, från 2011, uttalar sig även Jesper Tottie som arbetar med 

kommunikation på FUB och fungerat som rådgivare vid produktionen av tv-reklamer 

med ICA-Jerry och dokusåpan Världens bästa hotell på samma positiva sätt: 

 

Samhället har kanske mognat. Det finns en öppenhet för olikhet. 

Jag har funderat mycket på varför programmen är så populära.  

Det finns en sorts äkthet i uttrycket. Det är något som går rakt igenom 

rutan och rätt in i hjärtat. Personerna bryr sig inte så mycket om sitt  

kändisskap utan gör sin grej. Själv skulle man kanske också vilja våga  

lite mer och ta ut svängarna.  

 

Det har även höjts en del kritiska röster. Till exempel skrev Aftonbladets krönikör 

Petter Lindgren (2011), i samband med premiären av Hur många lingon finns i världen? 

att ”Det ska vara en gullig levnadsglad mongoloid i år … att exponeringen ger en besk 

eftersmak i munnen eftersom den så tydligt styrs av ekonomiska intressen”. 

                                                 
1
 Riksförbundet FUB använder begreppet utvecklingsstörning eftersom det är benämningen används i 

lagar som Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) och Skollagen (SFS 

2010:800).  

2
 Det svenska tevepriset. På Kristallengalan röstas vinnaren i varje kategori fram av tv-tittarna. 

3
 FUB= En intresseorganisation för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.  
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Hanna Flodin har doktorerat i filmvetenskap vid Lunds universitet, hennes avhandling
4
 

från 2014 handlar om representationen av fysiska funktionsnedsättningar, 

funktionshinder och människor med fysiska funktionsnedsättningar i svenska 

spelfilmer. I sin forskningsrapport från 2014 skriver Hanna Flodin om perspektivet som 

genomsyrar filmen Hur många lingon finns det i världen? och menar att det är ett ”vi 

och dom-tänkande”, där vi är ”de normala” och dom är ”de utvecklingsstörda”, vilket 

innebär att de andra är avvikande från normen och är underordnade de som tillhör den.  

 

Flodin (a.a.) menar att filmen styrker ett värderande tankemönster för gruppen 

funktionsnedsatta som i sin tur ger negativa konsekvenser för funktionsnedsatta som 

grupp. Flodins sätt att resonera runt detta tankesätt är betydelsefullt när det handlar om 

att gruppera de funktionsnedsatta som en homogen grupp med samma karaktärsdrag och 

behov. Vidare skriver Flodin att filmen är av det nyare slaget, eftersom den medicinska 

modellens synsätt, att problemet finns hos individen och i dennes funktionella 

begränsningar, på funktionsnedsättning inte är enväldig - som i majoriteten av äldre 

mainstreamfilmer - delvis är ersatt av den sociala modellens synsätt, att det är 

omgivningens ansvar att anpassa sig utifrån individens behov. 

 

Som förlaga till filmen Hur många lingon finns det i världen finns den dagliga 

verksamhet som är grunden till Glada Hudik-teatern. Deras grundare Pär Johansson var 

med om att mynta uttrycket normalstörda som en definition på personer utan diagnoser, 

som någon slags motsvarighet till utvecklingsstörd. Normalstörd eller benämningen 

NTV (normal tills vidare) som en person föreslog på en internetsajt för personer med 

Aspergers syndrom. På FUBs hemsida kan man läsa om följande ord som används som 

begrepp för utvecklingsstörning: Intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuella 

funktionshinder, kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiva funktionshinder, mental 

retardation (ibland i medicinska journaler).  

 

Begåvningshandikapp och förståndshandikapp är föråldrade ord som inte bör användas 

enligt FUBs rekommendationer. Funktionsvariation är exempel på ett nyare ord som 

börjat dyka upp. Denna rapport kommer att använda orden utvecklingsstörd och 

funktionsnedsatt. 

 

Jag anser att synsättet med ett ”Vi och Dom-tänkande” fortfarande är vanligt 

förekommande för gruppen utvecklingsstörda, emellertid har denna grupp tagit för sig 

mer och blivit mer synlig under de sista åren, vilket ligger till grund för de frågor som 

jag valt att titta närmare på.  
 

Sedan femton år tillbaka är jag verksam som enhetschef inom daglig verksamhet för 

personer med funktionsnedsättning, och har följt samhällsutvecklingen för gruppen 

funktionsnedsatta under denna tid. De tio år jag var verksam som dramapedagog ligger 

också som en grund till den frågeställning jag valt att denna uppsats ska vila på. 

  

Det finns många exempel på dagliga verksamheter som startat och driver teatergrupper 

för gruppen funktionsnedsatta: Teater Unika och Mosaikteatern är exempel på dagliga 

verksamheter i Stockholm och Teater Phantastisk och Teaterkonfekt i Göteborg som 

                                                 
4
 Förvridna själar i förvridna kroppar? Funktionsnedsättning och funktionshinder i Milleniumtrilogin och 

Hur många lingon finns det i världen? 
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alla arbetar med olika konstnärliga uttryck för gruppen funktionsnedsatta inom ramen 

för daglig verksamhet enligt LSS 
5
  

 

Det finns även exempel på professionella teatergrupper, och ett sådant exempel är 

Moomsteatern i Malmö, som har utbildade och anställda skådespelare som är 

funktionsnedsatta. Moomsteatern startade som en del av ett studieförbund 1987 och som 

en daglig verksamhet i Malmö 1992. Den har idag utvecklats till en professionell teater
6
 

baserad på skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar utbildade på 

teaterhögskolan, som är löneanställda och medlemmar i Teaterförbundet.  

 

Det tycks finnas vissa svårigheter och dilemman
7
i arbetet med funktionsnedsatta och 

teater men det finns inga direkta regelverk som styr hur dessa dilemman ska hanteras, 

utan snarare ett vägvisande etiskt förhållningssätt. Mitt intresse har varit att undersöka 

vilka dilemman som finns och hur dessa hanteras av teater och dramapersoner. 

  

Det jag ville undersöka närmare är vilka de dilemman och svårigheter som 

teater/dramapedagoger kan uppleva finnas i arbetet med teater för funktionsnedsatta, får 

man spela får om man är utvecklingsstörd? 

 

Denna uppsats beskriver teaterarbete med funktionsnedsatta som alla har beslut enligt 

LSS.  Lagen och dess intention beskrivs och dessutom görs en kortfattad beskrivning av 

daglig verksamhet dess innebörd och myndighetsutövningen. Insatserna för daglig 

verksamhet enligt LSS gäller personer som tillhör personkrets 1 eller 2, och har rätt till 

daglig verksamhet enligt 9§ 10.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Insatserna för daglig verksamhet enligt LSS gäller personer som tillhör personkrets 1 eller 2, och har rätt 

till daglig verksamhet enligt 9§ 10.  

 
6
 2005 blev Moomsteatern en professionell teater med marknadsmässiga löner för sina skådespelare 

 
7
 Enligt NE betyder dilemma svår valsituation 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM
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2. Syfte/frågeställning 

 
Syftet är att undersöka vilka etiska dilemman och andra upplevda svårigheter som 

drama/teaterledare kan komma att ställas inför under arbetet med teater för 

funktionsnedsatta samt att undersöka det resonemang som förs kring 

handlingsalternativ. 

 

Vilka dilemman och andra svårigheter menar drama/teaterledare finns i arbetet med 

teater och intellektuellt funktionsnedsatta personer? 

Hur resoneras kring handlingsalternativen gällande dessa dilemman och svårigheter? 
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3. Bakgrund 

I min forskning har jag valt en teatergrupp som är verksam inom en daglig verksamhet, 

hädanefter kallad ”Teatern”. 

Teatern som jag valt att undersöka är en kommunal daglig verksamhet där alla som 

arbetar med teatern har ett beslut om daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). Teatern startade som ett projekt 

med anslag från olika bidragsgivare under tre år, och är nu en ordinarie del av den 

dagliga verksamheten. 

 

I min forskningsstudie arbetar de enligt följande: Teatern arbetar med ett 

dramapedagogiskt förhållningssätt, där såväl enhetschef, teaterledare, arbetshandledare, 

som ljud och ljustekniker är väl medvetna om individernas utsatthet och har vid ett 

tillfälle valt att avsluta ett samarbete med ett filmteam då de upplevde att deltagarna inte 

säkert förstod vad de deltog i och därför inte kunde säkerställas vara självvalt och 

därmed inte etiskt försvarbart. 

 

I såväl projektbeskrivningen för Teatern, som i arbetssättet på repetitioner är det tydligt 

att huvudsyftet inte är en föreställning utan har en inriktning på individens behov, och 

att det är vägen dit som är metoden. Teatergruppen träffas en gång i veckan och gör 

dramaövningar och teaterövningar med utgångspunkt i var i repetitionsarbetet de 

befinner sig. Gruppen har sedan starten haft föreställning en gång per år. Det fåtal 

föreställningar som spelas på årlig basis är inte ett mål i sig.  

 

Detta gör att den undersökta verksamheten kan betraktas som en dramapedagogisk 

verksamhet inom det konstnärliga perspektivet. 

 

3.1 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS 

 
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet 

och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får 

möjlighet att leva som andra.  

 

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan 

behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till 

andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En 

begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första 

hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att 

det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde.  

 

LSS omfattar 

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  

2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

 

 



 

6 

 

 

I texten Om vård och omsorgstagares delaktighet skriver Socialstyrelsen att 

verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 

integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och 

medbestämmande över insatser som ges [6§ LSS]. Lagstiftningen omfattar fler insatser 

än dessa. De jag tar upp är de insatser som skådespelarna i denna uppsats omfattas av 

och har betydelse för förståelsen av undersökningen. 

 

3.1.2 Daglig verksamhet 

 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), som är den myndighet som sköter tillsynen 

av daglig verksamhet beskriver insatsen enligt följande: 

 

Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika 

förutsättningar. Insatsen bör innehålla både aktiviteter med habilitering och mer 

produktionsinriktade uppgifter. Daglig verksamhet är inte en anställningsform och 

arbetet är inte avlönat. Däremot kan det syfta till att utveckla den enskildes möjlighet till 

ett förvärvsarbete. 

 

Insatsen kan ges till personer i arbetsför ålder, som inte förvärvsarbetar eller studerar 

och som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt 1 § LSS. Det ska finnas en föreståndare i 

verksamheten, som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten 

bedrivs med god kvalitet och ger god omvårdnad. 

 

3.1.3 Teaterns målsättning 

 

Jag har studerat Teatern och dess mål för att om möjligt belysa min frågeställning. 

För att värna om sekretess för mina informanter väljer jag att inte hänvisa till den text 

varifrån beskrivningen är hämtad utan sammanfattar med egna ord de tankegångar som 

beskriver bakgrunden: 

 

Det handlar om en längtan efter att Teatern ska erbjuda nya och annorlunda uttryckssätt 

och att detta ska inbegripa personer med funktionshinder och dess publik. Det finns 

också en lust att skapa och erbjuda mötesplats där utveckling av uttryck och pedagogik 

sker på människor med funktionsnedsättnings egna villkor. Tydligt är att 

teaterverksamheten i sig inte kan betraktas som projektets huvudsyfte utan 

dokumentation och metodutveckling står i främsta rummet. 

Fortsättningsvis beskrivs deras riktlinjer enligt följande: 

Riktlinjerna för teaterverksamheten är att alla deltagare ska få möjlighet att 

kommunicera och uttrycka sig utifrån olika uttrycksformer, att teaterverksamheten ska 

ta tillvara deltagarnas egna erfarenheter och berättelser. 

 

Strävan i teaterverksamheten är att skapa goda mänskliga möten och förståelse med 

hjälp av teater i alla dess former och att påvisa det maktförhållande som kan råda mellan 

funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta i samhället. 
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3.2 Dramapedagogikens fyra perspektiv 
 

Mia Marie Sternudd (2000) beskriver fyra dramapedagogiska perspektiv som baserar 

sig på verksamheters mål samt innehåll, form och teoretisk värdegrund. 

1. Det konstpedagogiska perspektivet med målsättning att individen ska få utveckla sin 

konstnärliga förmåga i samverkan med andra. Relationen mellan drama och teater 

2. Det personlighetsutvecklande perspektivet. Individen ska få utveckla sin medvetenhet 

om sina egna resurser, mellanmänsklig interaktion och gruppdynamik. 

3. Det kritiskt frigörande perspektivet med hjälp av dramatiseringar, och agering i olika 

former kan individen uppnå en ökad medvetenhet om hur samhället ser ut och 

undersöka hur individer kan agera för att påverka det. 

4. Det holistiskt lärande perspektivet har som mål att kunskap ska uppnås genom 

känslomässig-tankemässig insikt som skapas via agering och konstnärliga uttryck.  

 

Det är det första perspektivet, i det konstpedagogiska som denna uppsats har sin 

utgångspunkt. 

 

Sternudd (2000) anser att det inom det konstpedagogiska perspektivet är de två primära 

målen att individen ska få utveckla sin förmåga att utveckla sig i konstnärlig form, sin 

personlighet och sociala samarbetsförmåga samt att skapa en konstnärlig produkt som 

kan visas för publik. För att åstadkomma detta är teaterföreställning den dominerande 

metoden och vid sidan av den finns improvisation, rollspel och kreativitetsövningar 

(a.a.). 

 

Sternudd (2000) menar vidare att inom det konstpedagogiska perspektivet är personlig 

utveckling nära kopplat till förmåga att kommunicera. Att ikläda sig olika roller innebär 

att träna sin förmåga att se en situation från olika håll. 

 

3.3 Etik 
 

I Nationalencyklopedin beskrivs etik komma från grekiskans ethikos, moralisk. 

På Ersta Sköndals högskola bedriver man studier i etik. Högskolan beskriver etik som 

en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Det är en vetenskap som studerar frågan 

om moraliska omdömens funktion och hur de kan berättigas. Vad utmärker en god 

handling och vad kännetecknar en god människa är frågor som kritiskt studeras inom 

etiken.  

 

Erik Blennberger (2013, 2005) är professor, teologie doktor och forskningsledare på 

Ersta Sköndals högskola och förklarar tillämpad etik med att skilja mellan tre olika 

arbetssätt inom etiken, deskriptiv, analytisk och normativ etik.  

 

Ett deskriptivt sätt är att beskriva vilka moraliska idéer som dominerar en specifik 

tidsepok, viss miljö eller en viss person. Vilka moraliska värderingar som finns i en 

specifik fråga, och undersöker och resonerar varför dessa uppfattningar har en stark 

ställning och på vilket sätt de sprids. Ett synsätt inom moralpsykologi och 

moralsociologi. Ett deskriptivt synsätt tar inte ställning till de idéer vi har. 
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Analytisk etik eller metaetik handlar om att analysera och precisera etiska begrepp och 

klargöra hur det etiska språket fungerar. Vad menar vi till exempel med uttryck som 

handling, fri vilja, ansvar, skuld, dygd och värde? 

En tredje uppgift för etik/moralfilosofi är normativ etik. Det är frågeställningar om vilka 

bedömningar och handlingar vi bör göra – och vilka karaktärsegenskaper vi bör ha. 

 

Inom normativ etik utvecklas normativa teorier – teorier om till exempel människans 

värde, rättvisa, värdighet - integritet, självbestämmande-autonomi, humanitet, 

solidaritet, mänskliga rättigheter, konsekvensbedömningars betydelse samt innebörden i 

livskvalitet och ett gott liv. Sådana teorier utvecklas i samspel med vår moraliska 

intuition (empati, samvete) och förutsätter en engagerad grundhållning till det 

mänskliga livet.  

Normativ etik kan även handla om att utforma en direkt tillämpad etik för ett visst 

samhällsområde eller en viss verksamhet. När normativa teorier relateras till ett visst 

samhällsområde och dess värderingsval – exempelvis till näringslivet, till offentlig 

förvaltning och till politik samt till agerande av intresseorganisationer och 

medborgarsammanslutningar – formas en tillämpad etik för det aktuella området. 

Tillämpad etik bygger vidare på andra insatser inom etiken, främst arbetet med begrepp 

och normativa teorier. 

Metaetik/analytisk etik och normativ etik kan också gemensamt kallas för konstruktiv 

etik. 

Den vanliga uppfattningen är att moral är människors uppfattningar om vad som är rätt 

och gott. Det är föreställningar som i högsta grad varierar mellan skilda kulturer och 

sociala kontexter. Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda 

moraluppfattningar liksom av det moraliska språket. Det innebär att etiken är 

vetenskapen om moralen. 

 

3.4 Tidigare forskning 

 
Det har inom området drama/teater för funktionsnedsatta främst forskats om drama som 

inlärningsmetod och att träna brister i sociala färdigheter för gruppen funktionsnedsatta.  

 

Under de senaste åren har ett forskningsfält, bestående av bland andra, Sauer(2004) 

Stjernholm(2006) och Hedenius (2006) Ineland (2007) Albertsdóttir(2008)  och 

Hellberg (2010), som intresserat sig för teater med funktionsnedsatta vuxit fram. 

Samtliga behandlar teater med funktionsnedsatta 

 

Hellberg (2010) ställer sig frågan hur länge vi kan räkna med en publik som ser 

föreställningar av ömmande hjärta. Hellbergs studie Rehersals are for wimps är en 

hermeneutisk studie baserad på intervjuer av fyra regissörer som arbetar med 

funktionsnedsatta skådespelare.  

 

I studien menar Hellberg att originalitet förhöjer skådespelarkonsten och därför verkar 

det inte heller att finnas begränsningar i arbetet med funktionsnedsatta personer. 

Hellberg skriver vidare att vi troligtvis kommer att se en enorm utveckling inom 

teaterområdet för funktionsnedsatta, ”begränsningar som eventuellt existerar kan inom 

teatern skapa nya former för vad som är möjligt ”(Hellberg, 2014:51). 
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Hellberg (a.a.) skriver i sin slutsats att studien visar att regissörernas strävan är en 

demokratisk arbetsmetod där skådespelarna är medskapande i hela processen men att 

regissören gör det slutgiltiga konstnärliga valen till föreställningen inför publik. 

 

Svensk dramaforskning domineras av kvalitativa metoder enligt Österlind (2009). 

Österlind skriver vidare att det är de praktisk-pedagogiska studierna som dominerar 

inom svensk dramaforskning (a.a.).  

 

I Inelands (2007) forskning blir det intressant att dra parallellen med dramaforskning 

över tid. Österlind (2009) analyserar svensk dramapedagogisk forskning genom ett 

urval av tio avhandlingar inom framförallt pedagogisk och litteraturvetenskap. Österlind 

säger att de första fem av sex avhandlingar betonade praktisk-pedagogisk verksamhet 

och att de följande fyra fokuserade på dramapedagogikens historia och framväxt. 

 

Det skulle kunna var på det sättet att Ineland (2007)  kan relateras på samma sätt, det 

vill säga en historisk analys av ämnet drama för funktionsnedsatta inom forskningen 

drama. Att forskningen inom området drama och funktionshinder haft en tyngdpunkt på 

praktisk- pedagogiska studier och att det Inelands studier beskriver är hur drama för 

funktionsnedsatta i ett historiskt perspektiv ter sig. 

 

Den svenska studien, Theatre and Intellectual Disabilities, Ineland/Sauer (2007) 

handlar om funktionsnedsättningsområdet och teater. Artikeln utgår ifrån Inelands 

avhandling, från 2007, Mellan konst och terapi-Om teater för personer med 

utvecklingsstörning, studien är en kvalitativ analys av teater Olla, som har skådespelare 

med intellektuella funktionsnedsättningar. Syftet är att analysera hur Ollateatern 

förhåller sig till de två olika perspektiven: 

 

 det neoinstitutionella teorin, relationen mellan institutionen och den sociala 

praxisen för personer med funktionsnedsättning och  

 det subkulturella perspektivet, frågeställning om på vilket sätt deltagandet och 

att vara en del av teatern har haft betydelse för skådespelarnas självförtroende 

och identitet. Kvalitativa metoder har använts i studien, öppna ostrukturerade 

kvalitativa intervjuer, deltagande observation samt fokussamtal. 

 

 Studien är också komparativ då den delvis jämförs med Rebellerna, en teatergrupp som 

även den arbetar med funktionsnedsatta personer. Empirisk data samlades in under två 

år. Ineland och Sauer betonar i artikeln den kvalitativa metoden med naturalistisk 

observation, det vill säga att undersökningen genomförts på de premisser som aktörerna 

ställt och att det anpassades efter de villkor som aktörerna gav. Analysen har en 

heuristisk ansats genom att hitta och upptäcka nya innebörder som provas på olika sätt 

för att belysa det som undersökts.  

 

Att använda ”try and error” för att lösa ett problem är en heuristik metod som är välkänd 

inom handikappomsorgen. Det går att jämföra med Yang och Borlands (1991)  

”learning by doing” där man genom att repetera moment och själv får prova att utföra 

dessa, skapar bättre förutsättningar för inlärning.  

 

Det Ineland kommit fram till är att skådespelarna fått en utökad tilltro till sin egen 

förmåga och en stolthet över sin kapacitet. De har också kunnat verka inom ramen för 
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en institution, Daglig verksamhet och kunnat påverka såväl organisationen de verkat 

inom som etablerade attityder om intellektuella funktionsnedsättningar. 

 

Östern (2000) skriver i boken Dramaforskning som genre, om två teoretiska modeller 

för inlärning. Det kognitiva, som ser lärande som en individuell aktivitet och att lärande 

är en individuell kognitiv process med motivation i nyckelposition. Metaperspektivet är 

centralt, man skall lära sig att lära sig. Detta dominerar det synsätt jag har kommit i 

kontakt med inom handikappomsorgen. Enligt det andra synsättet fortsätter 

Östern(2000) är lärande en sociokulturell aktivitet och betonar samspelet mellan 

människor. Mening skapas i samspelet mellan dialogparter.  

 

Sauer och Ineland (2013) lyfter fram utvecklingen som skett under de senaste 

decennierna där trenden är att det är fler dagliga verksamheter och andra intressenter 

som startat teater för personer med utvecklingsstörning.  

 

Forskarna understryker att detta inte är någon ny företeelse i sig utan skillnaden är att 

man förut använde konstnärliga aktiviteter för personer med utvecklingsstörning i 

terapeutiska syften medan man idag mer tydligt sätter konstnärliga ambitioner i 

förgrunden. Ineland och Sauer verkar bland annat inom institutionen för socialt arbete 

respektive institutionen för pedagogik och centrum för handikappvetenskap vid Umeå 

universitet.  

 

Sauer (2004) har skrivit avhandlingen Teater och utvecklingsstörning- en studie av 

Ållateatern. Ineland (2007) har publicerat avhandlingen Mellan konst och terapi, om 

teater för personer med utvecklingsstörning. 

 

Ineland och Sauer har också varit sakkunniga och huvudansvariga författare av Scenialt 

från 2013, en metodhandbok för metodfrågor i arbetet med scenkonst och personer med 

utvecklingsstörning. 
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4. Teoretisk referensram 
 

I detta teorikapitel syftar jag att belysa vad det finns för olika teoretiska aspekter, som 

kan undersöka denna uppsats undersökningsfrågor. Teorierna som kommer redogöras 

för är utilitarism och intersektionalitet samt två filosofer, Emmanuel Lévinas och Martin 

Buber som tas upp i detta kapitel i speglingen av normativa begränsningar. 

 

4.1 Utilitarism 
 

Utilitarism från latinets uti‘litas användbarhet, nytta, av uttalas ”användbar”, ”nyttig”, 

nyttomoral, moralisk doktrin vars innebörd är att du ska handla så att konsekvenserna 

av det du gör blir så goda som möjligt så att välbefinnandet blir så stort som möjligt 

följaktligen ”största möjliga lycka åt största möjliga antal individer” Filosofer som 

Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Henry Sidwick och George Edward Moore är alla 

exempel på filosofer som utvecklat utilitarismen från slutet av 1700 talet, (Pontara, 

1988). 

 

De skiljer sig dock åt i uppfattningen om vad som intrinsikalt värde, det vill säga 

egenvärde (Pontara, 1988). Benthams uppfattning är att endast lustupplevelser har 

egenvärde och att kvantiteten av lust och olust är det enda som har betydelse. Mill 

däremot anser att kvalitet kan uppväga kvantitet och skiljer därför mellan bättre och 

sämre lust. Moore tycker att det finns fler medvetandetillstånd än lust och ser till 

exempel kunskap som ett egenvärde. 

 

Rättvisa, jämlikhet och frihet har inget egenvärde enligt utilitarismen men kan ha ett 

instrumentellt värde om det leder till ökat välbefinnande och ökad välfärd. 

 

Richard Hare och John Harsanyi är exempel på filosofer som har utvecklat moderna 

varianter av utilitarismen, att ersätta välbefinnande med preferenstillfredsställelse. En 

handling är alltså moraliskt riktig om den leder till att fler önskningar tillgodoses eller 

att önskningar tillgodoses i högre grad än om du handlat annorlunda (Smart & 

Williams, 1973). 

 

Regelutilitarismen är en annan modern variant av utilitarism där du handlar enligt ett 

system av regler och att detta regelsystem accepteras och tillämpas i samhället så bra 

som möjligt. Detta skiljer sig dock ifrån den klassiska handlingsutilitarismen, där 

kriteriet tillämpas direkt på enskilda handlingar. Det kan uppfattas som att utilitarismen 

är en beslutsmetod, alltså en regel för hur man bör handla. De flesta utilitarister brukar 

dock tolka det utilitaristiska sättet som ett villkor som alla viktiga handlingar måste 

uppfylla men säger ingenting i praktiken om hur man ska gå till väga för att fatta beslut. 

Att helt enkelt följa konventionella moralregler (Nationalencyklopedin  2016).  

 

Utilitarismen har haft ett stort inflytande såväl teoretiskt som praktiskt. Exempel på 

detta är humaniseringen av rättsväsendet och som grund för välfärdspolitik i allmänhet 

och är antagligen den mest diskuterade teorin inom 1900 talets moralfilosofi. 

Utilitarismen har många förespråkare, en av dem är John Jamieson Carswell Smart och 

bland kritikerna finns exempelvis Bernard Williams och John Rawls. Williams och 
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Rawls invände bland annat mot att utilitarismen inte kan motivera eller förklara 

människolivets okränkbarhet, förbudet mot att döma oskyldiga, mänskliga rättigheter 

och att vi känner starkare moraliska förpliktelser mot våra närstående än mot främlingar 

(Pontara, 1988) 

 

Professor Torbjörn Tännsjö är en aktiv filosof i svensk debatt och han förespråkar 

utilitaristiska idéer -uppfattningen att handlingar alltid ska bedömas efter sina följder 

och i valet mellan olika alternativ bör vi alltid välja det som medför störst nytta eller 

lycka för de flesta. Tännsjö (2012) anser att ingen handling är god eller dålig i sig själv 

utan måste bedömas efter konsekvenserna. 

 

4.2 Levinas 
 

Den franske filosofen Emmanuel Levinas (1906-1995) stora tanke är att etiken är den 

första filosofin och menar därmed inte bara att etiken föregår metafysiken utan att all 

reflektion vad det innebär att vara människa börjar med en ”ogrundad” etik, Björn 

Sjöstrand (2008) tolkar Levinas som att hans verk domineras av tanken att etiken är den 

första filosofin, att etiken betyder ett reservationslöst ansvarstagande för den Andre. 

 

Enligt Björn Sjöstrand beskriver Levinas relationen med den Andre som en relation 

ansikte mot ansikte. En relation som jag inte ser och förstår utan att ansiktet talar till 

mig, det är denna talade relation som Levinas benämner som ”etisk”. 

 

Elisabeth Gerle (2012) är docent i etik, vid Lunds universitet och professor vid Uppsala 

universitet och har tolkat Levinas bild av ansiktet som att etiken kommer till oss i det 

radikalt annorlunda. Att Levinas motsätter sig likhetsidealet, sameness, och har det som 

en utgångspunkt i sin etik. Olikhet snarare än likhet, i en radikal asymmetri. Att sträva 

efter att människor med olika kulturell och religiös bakgrund såväl som olika kön, 

sexuell inriktning blir synliga. En etik där olika former av olikheter och annorlundaskap 

kan bilda mönster och samverka. Intersektionalitet är en term för att fånga detta. 

 

4.3 Intersektionalitet  
 

Intersektionalitet är ett begrepp som har sin bakgrund i den antirasistiska feminismen i 

USA under slutet av 1980 talet, det skapades som ett uttryck för förtryck utifrån ras, kön 

och klass (Nationalencyklopedin 2016).  

 

Enligt Nationalencyklopedin introducerades begreppet, i Sverige, av postkolonialt 

inspirerade forskare och har fått stor spridning i så väl den akademiska forskningen som 

i den politiska debatten om diskriminering på grund av kön, sexualitet, etnicitet, 

funktionshinder och ålder. Att människors erfarenheter, identiteter och möjligheter är 

givna utifrån olika positioner i samhället som måste ses tillsammans är en viktig 

utgångspunkt för intersektionella analyser.  

 

Utövande av makt är olika relationer av förtryck som samverkar och tar sig olika uttryck 

i skilda sammanhang och därför kan man inte i förväg bestämma vilka relationer som är 

de viktiga och vilka som är mindre betydelsefulla (Hawes, 1993).  
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Ett intersektionellt perspektiv är att upplösa gränserna mellan olika sociala kategorier, 

såsom kön, etnicitet, ras, sexualitet och klass, för att i stället rikta uppmärksamheten på 

hur de organiserar, ombildar och transformerar varandra.  

 

Söder, Hugemark och Grönvik (2016) skriver i sin antologi Bara funktionshindrad? att 

intersektionalitet står för en ambition att förstå samhällets uppbyggnad och människors 

liv som ett resultat av flera samspelande dimensioner och maktordningar.  

För funktionshinderforskningen innebär detta att situationen för människor med 

funktionsnedsättning kan förstås utifrån ett bredare perspektiv. 

 

Ett exempel på detta är att HBTQ-forskingens analyser av heteronormativitet, makt och 

icke heterosexuell identitet har börjat inkludera även personer med funktionsnedsättning 

(Hugemark & Grönvik, 2016).  

 

När det gäller etnicitet och funktionshinder menar Julio Fuentes (2016) att forskningen 

hittills har riktat in sig på frågor som gäller synen på funktionshinder hos olika etniska 

minoritetsgrupper och kulturer och deras livsvillkor och möten med den offentliga 

vårdapparaten. Fuentes menar att det under senare år kommit artiklar och blivit fokus på 

”det dubbla förtrycket”, ”den dubbla utsattheten” och maktförhållande, bemötande och 

marginalisering 

 

4.4 Martin Buber 
 

Människorna, säger Buber (2013), är olika till sitt väsen och just i olikheten ”ligger 

människosläktets stora möjlighet”. Bubers två perspektiv, Jag-Du och Jag – Det som 

menar att finns det ett Jag måste det finnas ett Du, finns det ett Gott måste det finnas ett 

Ont osv. 

 

Buber menar att olikheten i sig inte är tillräcklig utan att det förutsätter att vi är jämlika. 

Inte ur materiell synpunkt utan att vi accepterar varandra som jämbördiga parter i en 

ständig dialog. Vi kan inte tala om olikhet utan att förutsätta jämlikhet. Jämlikheten är 

en förutsättning för det autentiska mötet mellan Jag och Du.   

I detta möte är den Andre inte ett objekt för min erfarenhet. Han är subjekt som är med 

att skapa mitt Jag liksom jag deltar i att skapa detta Du (Buber, 2013). Man är helt 

närvarande, är i situationen, båda parter är verkligt med i situationen och relationen 

utspelar sig med människans hela väsen. Du är inte ett objekt eller ett ting utan är 

tillsammans med Jaget. Jag-Du relationen helt uppslukad och totalt närvarande. 

 

I Bubers (2013) tankar om Jag – Det är det däremot inga relationer, ingen samhörighet 

eller gemenskap. Buber menar att man inte ser den Andre som något unikt utan som ett 

ting bland andra ting ett ”DET”. En relationslös värld som också den behöver finnas. 

Som ett exempel på detta kan vara att du befinner dig på en konsert tillsammans med 

massor av andra människor med samma intresse för musik, du är i ett sammanhang men 

har en Jag – Det relation med dem i din omgivning. 

 

I ”Karneval i klassrum-kunskap på hjul” relaterar Silfver (2011) till Buber genom sitt 

sätt att tolka relationen mellan lärare och elev, att det från lärarens sida är ett  

förhållningssätt gentemot eleven, att se hen som en unik person som en individ utan 

förbehåll. För att dialog ska kunna bli möjlig krävs närvaro av bägge parter. 
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Att du samtidigt måste föra en dialog med hela gruppen (klassen) i en Jag – Det relation 

men vikten av en Jag-Du relation med varje elev. 

 

Rita Nordström-Lytz (2013) tolkar även hon Buber i att bägge parters personliga 

närvaro är av största vikt för relationen mellan lärare och elev i en pedagogisk process. 

Att samspelet med andra människor är i fokus. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 

5. Metod 
 

Detta är en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats som syftar till att undersöka, 

beskriva och tolka de tankar och erfarenheter som informanterna beskriver finns för 

funktionsnedsatta som arbetar med teater inom daglig verksamhet. Att studera något 

med en hermeneutisk ansats är att följa upptäckandets väg, att skapa teorier ur de 

analyser som informanterna säger och gör. Att se bakom det som sägs och görs. 

Hermeneutiken söker bakom för att förstå hur någon egentligen tänker, att förstå 

företeelser. 

 

 
Bild: hermeneutiska spiralen8  

Jag har genom min studie använt mig av hermeneutiska spiralen för att för att försöka 

att få en förståelse av de undersökningsfrågor jag ställt. Enligt Ödman (2007) och 

hermeneutiken har vi alltid en förförståelse utifrån egna erfarenheter och upplevelser. 

 

Hermeneutiken har två grundläggande begrepp: förståelse och tolkning, dessa två är tätt 

sammankopplade och används i den hermeneutiska spiralen. Att pendla mellan sin 

förförståelse och förståelse samt del och helhet, att lägga pussel, se de små pusselbitarna 

och få en förståelse för helheten och tvärtom. Processen är att genom tolkning leda fram 

till ny förståelse. Processen tar aldrig slut, det som var gårdagens förståelse är dagens 

förståelse (Ödman, 2007). 

 

                                                 

8
 Ebdrup, N. (2012).  Hva er hermeneutikk? URL: http://forskning.no/filosofiske-fag/2012/02/hva-er-

hermeneutikk (Hämtad 2017-01-26) 
 

http://forskning.no/filosofiske-fag/2012/02/hva-er-hermeneutikk
http://forskning.no/filosofiske-fag/2012/02/hva-er-hermeneutikk


 

16 

 

Hermeneutiken i praktiken är: 

 Att se skillnader och likheter mellan de olika källorna.  

 Att se vad som informanterna uppenbarligen tycker är viktigt. 

 Att se det självklara och om det är något speciellt informanterna värjer sig emot 

och på det sättet komma fram till en tes, en mening som sammanfattar, (Ödman 

2007) 

 

 

5.1 Insamlingsmetod 
 

Insamlingen av materialet började med de fem djupintervjuerna. I intervjuerna framkom 

en del hänvisningar till tidigare år vilket gjorde att jag efterforskade tidigare pjäser, som 

lyckligtvis fanns dokumenterade på film. Dessa filmer har ingått i 

undersökningsmaterialet. 

 

Fyra av fem intervjuer spelades in och materialet transkriberades. En av intervjuerna 

skedde enbart med anteckningar på begäran av informanten. 

De fem intervjuerna har utgått ifrån de intervjufrågor jag sammanställt men har sedan 

vid intervjutillfället tagit olika vägar beroende på informantens svar. Samtliga 

informanter har fått ta del av det transkriberade materialet.  
 

Studien startar också med flera frågeställningar som löpande korrigeras till det 

slutgiltiga undersökningsproblemet. 

Informella (samtal)och formella(djupintervju) intervjuer med de medarbetare som är 

anställda i anknytning till teaterverksamheten som ligger till grund för denna 

undersökning. 

 

Teatergruppen och dess verksamhet kommer, som tidigare nämnt, att kallas Teatern 

genomgående i denna text.  

 

5.2 Analysmetod 
 

Jag har använt mig av en kvalitativ innehållsanalys (content analysis) som är en 

empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser om innehållet i olika 

slag av kommunikation till exempel intervjuer, observationer. 

 

Först lyssnade jag igenom de inspelade intervjuerna ett antal gånger, sedan 

transkriberades intervjuerna till text och lästes igenom upprepade gånger. Det 

transkriberade materialet analyserades sedan enligt Granheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys, det vill säga meningar och fraser som innehöll relevant information för 

frågeställningarna plockades ut, så kallade meningsbärande texter. De meningsbärande 

texterna grupperas och bildar slutligen de formuleringar och teman där innehållet i 

intervjuerna framgår. 

 

Precis som Graneheim och Lundman (2004) påvisar så gick jag fram och tillbaka 

mellan stegen under studien. 

Med hänsyn till mina informanter och främst de skådespelare som är underlag för denna 

rapport har jag valt att avidentifiera samtliga personer och bytt ut deras namn samt 

utelämnat platsens geografiska läge och andra identifierbara data. 
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5.3 Etiskt förhållningssätt 
 

För att värna om ett etiskt förhållningssätt utgick jag ifrån de fyra huvudkrav inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) arbetat fram. 

Det handlar om fyra krav för att validera ett etiskt förhållningssätt: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

5.3.1 Informationskravet  

 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Vetenskapsrådet (2002:7) 
 

Vid det första besöket säkerställde jag att alla som deltog var införstådda med varför jag 

var där och att jag skulle använda materialet till en forskningsstudie. 

En viss tveksamhet kan vara gällande de funktionsnedsattas förståelse av vad jag hade 

för syfte. Då samtliga informanters namn, teaterns geografiska läge samt övrig 

information som kunde härledas till teatern avkodades anser jag att det inte går att 

identifiera informanter eller plats, vilket i sin tur gör att de funktionsnedsatta 

skådespelare som eventuellt inte förstått inte löper risk att identifieras. 

 

5.3.2 Samtyckeskravet  
 

Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

(Vetenskapsrådet 2002:9) 

 

Samtliga informanter hade lämnat sitt medgivande att delta i studien. De personer som 

dem i sin tur berättade om hade inte gett sitt samtycke och därför är samtliga personer 

avkodade och platsens läge har inte gjorts känd.  
 

5.3.3 Konfidentialitetskravet  

 

Uppgifterna om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. (Vetenskapsrådet 2002:12) 

 

Allt insamlat intervjumaterial har förvarats i författarens lösenordsskyddade dator. De 

bandade ljudupptagningarna har transkriberats och allt material kommer att raderas så 

fort som uppsatsen har fått ett godkänt betyg av examinatorn. Avpersonifiering av såväl 

namn som arbetsort av informanterna. Samtliga personer som förekommer i materialet 

har avkodats och getts nya fiktiva namn. 

 

5.3.4 Nyttjandekravet  

 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”. Vetenskapsrådet (2002:14) 
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Konkret betyder detta att det insamlade materialet inte får användas i kommersiellt bruk 

eller i andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). Någon annan avsikt än 

att använda materialet i studiesyftet var och är icke-existerande. Samtliga 

intervjupersoner har erbjudits att få ta del av det färdigställda, publicerade resultatet. 

Samtliga informanter har gett sin tillåtelse till att bli citerade under fingerade namn. 

Således anser jag även det fjärde och sista forskningsetiska kravet vara uppfyllt.  

 

5.3.5 Genomförande 

 

Jag deltog på Teaterns repetitioner vid två tillfällen, vid första tillfället arbetade en 

dramapedagog och en teaterpedagog tillsammans. Vid det andra tillfället arbetade 

endast teaterpedagogen då dramapedagogen var föräldraledig. Jag har genomfört fem 

djupintervjuer med pedagog, enhetschef och personal från den Dagliga verksamheten 

Jag har sett tre av pjäserna, inspelade på film och två teaterföreställningar mellan åren 

2013-2016. 

 

En etnografisk studie av en repetition var det som från början gav mig inspirationen till 

min forskningsrapport. En av deltagarna spelade får och det blev en diskussion mellan 

de två pedagogerna i pausen om skådepelaren skulle spela fåret och om han förstod vad 

han spelade. 

 

Med hänsyn till såväl skådespelare som informanter har jag valt att avidentifiera 

samtliga genom att använda fiktiva namn. Detta gör att jag valt att utelämna en del fakta 

som jag ansett inte vara nödvändig för rapporten såsom var och av vem som gett 

ekonomiskt stöd till projektet och var teatern geografiskt är placerad. 

 

Informanternas funktioner (tjänster) anser jag vara av vikt och är därför en del av 

materialet. 
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6. Resultat 
 

I detta avsnitt redogör jag för informanternas svar på mina intervjufrågor. Jag har valt 

att redovisa varje informant för sig för att det ska bli tydligt att det utifrån informantens 

funktion skiljer sig en del åt i uppfattningen om skådespelarna och dess etiska dilemma 

och roller: 

  

 Isa, enhetschef och ansvarig för Teatern  

 Johannes, teaterledare/regissör för Teatern 

 Tomas, skådespelare med beslut enligt LSS 

 Augustina, arbetshandledare som varit med ifrån starten av Teatern 

 Patrik, teknik/musik som också varit med från starten av Teatern 

 Susanne arbetshandledare som hoppat av teaterarbetet för att hon är kritisk till 

Johannes sätt arbeta med Teatern. 

 

6.1 Intervjufrågor 
 

 Vilka etiska dilemman kan du ställas inför som arbetshandledare, 

regissör/dramapedagog eller ansvarig chef? 

 Finns det roller som inte kan eller bör spelas om du är funktionsnedsatt?  

 Finns det scener/roller som tagits bort på grund av att skådespelarna är 

utvecklingsstörda? 

 Har det funnits skådespelare(arbetstagare som inte fått delta på teatern) på grund 

av sin funktionsnedsättning? 

6.2 Intervjuerna  
 

I denna del har jag tagit med valda delar ur mitt intervjumaterial från informanterna. 

Intervjuerna med var och en av informanterna tog sig olika vägar utifrån informanternas 

val av vad de ville berätta och vad de lade tyngden på. Intervjuerna styrdes inte av 

intervjufrågorna utan tog lite olika vägar under intervjuernas gång. 

 

Den första intervjun var med Isa, enhetschef för den dagliga verksamheten och 

initiativtagare till Teatern.  

 

 
Isa enhetschef 

 

 Isa berättar att det vid uppstarten av teatern, innan de riktigt hade startat upp, 

samarbetade med en regissör från Stora Teatern. De hade anlitat filmare som skulle 

dokumentera Teaterns arbete. När sedan filmen redigerades upplevde Isa det som att 

tolkningen blev att de skrattade åt de utvecklingsstörda, att skådespelarnas känslor 

hängdes ut. Isa beskriver det med att skådespelarna var ledsna, de skrek och grät, och 

allt detta filmades på ett oetiskt sätt. Att kameran användes utifrån regissörens vinkel 

utan hänsyn till skådespelarna. Informanten upplevde att det inte var teater längre utan 

personliga upplevelser, ett exempel som Isa tar upp är när en av skådespelarna som (på 

riktigt) är arg, filmades närgånget när tårarna sprutade. De slutade då att arbeta med det 

filmteamet och började filma själva. Materialet skulle användas av deras konsulter, från 

ett Universitet, som underlag för deras forskning.  
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Ett annat dilemma som Isa tog upp var en medarbetare, Susanne som inte vill delta i 

teaterarbetet för att hon är kritisk till arbetsmetoden på Teatern. Susanne klev av för att 

hon var arg på teaterledaren, Johannes. Isa berättar att Susanne inte tyckte att Johannes 

gjorde det här för arbetstagarnas skull utan att det handlade om att utveckla 

teaterledarens konstnärskap istället för det pedagogiska metodutvecklingsarbetet. 

Susanne tyckte att Johannes vill framställa sig själv genom skådespelarna och att 

skådespelarna inte fick vara delaktiga i processen och därför inte förstod. 

Jag har valt att inte fokusera på denna konflikt då det är så många ytterligare aspekter 

som måste tas in och detta inte är det som jag ska undersöka i denna studie. 

 

 Enhetschefen Isa tycker inte att man kan säga att det finns roller som inte kan eller bör 

spelas om du är funktionsnedsatt utan menar att det handlar om ifall att det tillför 

skådespelaren något. Hon tar upp exempel då det har varit diskussioner på Teatern om 

personer som enligt henne inte förstår vad de deltar i, i det fallet hon nämner är det 

personens nätverk
9
 som vill att han deltar. De arbetshandledare som varit med har tyckt 

att det gått bra att den skådespelaren har deltagit och har funnits omkring och stöttat 

upp. Enhetschefen säger att de bestämt att lägsta nivå ska vara att du förstår i vilket 

sammanhang du befinner dig i. De har inte alltid varit överens om detta. 

Min tolkning är att detta är den gräns enhetschefen sätter för vad du får spela och delta i 

om du är funktionsnedsatt, du måste förstå i vilket sammanhang du befinner dig. 

 

Tillför det arbetstagaren något?  Det är det som det handlar om. 

Vi har haft den diskussionen på teatern, en person som det, enligt min uppfattning, inte är 

okey att han är med är Joakim, han är privat på scen, han spelar inte en roll, det är 

nätverket runt honom som vill att han deltar. Dilemmat är att Joakim inte får vara med för 

att han är utvecklingsstörd. Personalen säger att det är ok, de är bakom och stöttar. 

Joakim är inte med längre. 

Vi har sagt att lägsta nivå är att man ska förstå att man är med på en teater och i vilket 

sammanhang man är. Vi har tyckt olika, jag har tyckt att Tomas inte ska vara med då jag 

är osäker på om han inte lika gärna skulle kunna ha en annan aktivitet. De andra tyckte att 

Tomas hade sin plats. 

Tomas verkar inte förstå i vilket sammanhang han befinner sig, det spelar ingen roll vad 

du spelar om du spelar får eller något annat. Han verkar inte begripa, om jag hade fått 

bestämma hade jag lyft bort honom, men jag är inte aktiv i teatern längre. Det är tre andra 

personer som ser ett berättigande att Tomas är med, de ser kanske andra saker som jag 

inte ser. 

 

Johannes teaterledaren Teatern 

När jag ställer frågan om etiska dilemman som teaterledaren har kommit i kontakt med 

under arbetet berättar Johannes mycket om skådespelarnas upplevelser och lycka i det 

de gör. Att som pedagog få skådespelarna att våga, att testa gränser utan att överträda 

gränsen för vad de förstår. Johannes nämner vikten av empati, och att vara inkännande i 

sin pedagogik. 

 

                                                 
9
 Nätverk används som benämning på de personer som finns som stöd runt en person med intellektuell 

funktionsnedsättning såsom exempelvis god man, anhöriga, vänner, vid möten av olika slag eller vid val 

av exempelvis daglig verksamhet. 
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Det etiska dilemma som är, handlar ofta vad man kan få den här skådespelaren att göra, 

är den medveten om det den gör, går jag över nån gräns nu om jag får den här aktören att 

göra saker. Är skådespelaren helt med på noterna i det jag ber den att göra. 

 

 Han säger till mig varannan lektion-det här är så roligt- den här övningen är så underbar- 

det här vill jag jobba med- det här är jättebra och så en halv timme senare säger han - jag 

vill inte göra det här, jag vill sluta på teatern -det här är för jobbigt, sen innan lektionen är 

över säger han -åh kan vi inte göra det här igen nästa vecka för det här är så underbart. 

 

Johannes säger att Tomas är den person som ändrar åsikt gång efter annan, för han vet 

inte ens själv om han tycker detta är bra eller inte bra. 

 

Johannes fortsätter att berätta om Tomas, som är en av skådespelarna som ofta varit 

uppe för diskussion, om lämpligheten av att han deltar på teatern. Hur Johannes 

upplever att Tomas deltar i arbetet och njuter i fulla drag av att spela ett bräkande får. 

Åter igen kopplingen till Buber et al. och hans tes att du är helt uppslukad och alldeles 

närvarande tillsammans med Jaget.  

 

  – Bäähhh säger han på det mest fantastiska sätt för han har en så otrolig basstämma och 

man ser att det är en upplevelse för honom och att han verkligen njuter av att göra detta. 

Jag kan inte imitera honom men det blir verkligen en fantastisk upplevelse under en kort 

stund, och det han gör är ju att han är ett får som står på scen och bräker och han är ju en 

man på 55 år… 

 Han är med i bakgrunden på scenen under hela föreställningen men det här är en av de få 

scener han kommer fram och står i strålkastarljuset. 

Så… är det okej att en femtiofem årig man står på scenen och bräker som ett får? Ja, han 

njuter verkligen av det ögonblicket, och av upplevelsen att få spela det här fåret och 

känner sig verkligen lycklig där och då. 

 

Ska man låta Tomas spela får? 

Pedagogerna hade den diskussionen länge men bestämde sig till slut för att ta med 

Tomas scen där han bräkte som ett får. 

 

Det finns andra deltagare som har diskuterats om lämpligheten av att de deltar i Teatern 

men där det har visat sig att den osäkerheten handlar om att skådespelaren inte vet vad 

som ska hända och att rådvillheten släpper ju längre in på repetitionsarbetet de kommer. 

Andra skådespelare har behövt stöd av att ha personal bredvid sig för att kunna förstå 

och delta i teaterarbetet. 

Det kan vara ett dilemma att de inte förstår vad de lämnar ut när de berättar sina egna 

livsberättelser. Ett exempel som informanten beskriver är där en av skådespelarna 

berättar om hur hon blivit slagen av sin pojkvän. De var inte längre bara personligt utan 

privat och togs bort ur pjäsen 

          

Augustina arbetshandledare, som varit med sedan starten. 

 

  vi var tvungna att styra om och ändra om i scener som, när det var en kärleksscen som 

stod i manus, men som absolut bara inte funkade. … det gick inte för Ann och Börje hade 

en relation som just tagit slut och som var väldigt komplicerad, så vi var tvungna att, vi 

har gjort det vid flera tillfällen… saker som har med kärlek att göra för att det har varit så 
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känsligt och det har varit så laddat. Det blev inte bra vi var tvungna att styra om helt 

enkelt. 

 

Kärlek är ett annat ämne som informanterna tar upp som ett återkommande etiskt 

dilemma. Ska man spela om kärlek? 

Svårigheten för skådespelarna att förstå skillnaden mellan fiktion och verklighet. 

Informanterna berättar om att det i starten av Teatern var svårigheter att skilja mellan 

äkta ilska och teaterilska. Detta tränade de på mycket, skratt, gråt, ilska och hur att 

uttrycka det. 

Kärlek och dess känslor var än mer abstrakta och svårt att skilja på fiktion och 

verklighet  

 

 vi var tvungna att ändra i manus… det finns ämnen som är laddade beroende på var man 

befinner sig,  

eller vad gruppen befinner sig, var deltagarna är och vad de har för relationer 

sinsemellan. 

 

Det kan vara svårt för gruppen funktionsnedsatta att arbeta med abstrakta känslor såsom 

kärlek. Men också när de arbetat med att uttrycka känslor, gråt, ilska har det varit svårt 

för deltagarna att förstå, de har arbetat mycket med detta. Detta innebär inte att Teatern 

bara vill arbeta med pjäser där man bara är glad osv. Det informanterna säger är att det 

däremot är viktigt att det ska kännas bra, de måste kunna göra pjäser som är 

skrämmande eller sorgliga annars blir det tandlöst. Deltagaren måste kunna stå för att 

vara en älva, ett får eller ett träd. 

Augustina berättar om en av skådespelarna: 

 

Det finns en deltagare som börjar bli dement och som inte hänger med, … jag vill ju att 

hon ska vara med i matchen, jag vill att hon ska veta vad det är hon gestaltar men sen kan 

jag tänka… -om hon inte riktigt har koll på vad hon gestaltar men älskar det hon gör, då 

är det också fortfarande fine så. 

 

 Augustina tycker att de pjäserna som spelas nu är tråkiga men vad är det viktiga? 

Är det bra teater eller nöjda skådespelare? 

 

Danspedagogen som tyckte att all rörelse och all dans var konst för henne, … vi kände 

oss lite snygga där, fast vi inte visste vad vi gjorde. Vet man vad man gör, förstår man 

vad man gör? Nej det kanske man inte alltid vet, men med rätt liksom feedback och rätt 

uppmuntran så känns det okey ändå. 

Ett år med henne sen följde två-tre år där det var roligt, stökigt och rörigt samarbete, det 

var kul. Det var gruppens teater, vi var en grupp, vi var en enhet… vi gjorde 

föreställningar som inte var så lätta att följa, som saknade röd tråd, men alla fick göra det 

man hade önskat eller tyckte om. 

De vi gör nu är sämst, mörka och allvarliga men jag tycker om att jobba med Johannes 

det är så lugnt och stillsamt, förut var det så stojigt och stimmigt och inte pedagogiskt. 

Det var som sammet när Johannes kom.  

 

Alla som har slutat har slutat frivilligt och det är lång kö för att få vara med i 

teatergruppen. 
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Patrik, ansvarig för ljus och ljud, musikpedagog, deltagit sedan starten, 

Patrik funderar över etiska dilemman och undrar om man alltid måste förstå vad man 

gör? 

Ska du göra scener där deltagarna inte riktigt förstår, hela scenen eller delar av den. Är 

det viktigt att man förstår allt man gör eller spelar det inte så stor roll om det blir bra? 

Det där har jag funderat på… jag läste en gång en bok som hette ”Zen och konsten att 

köra motorcykel” jag förstod bara delar av den, men jag visste ändå att jag läste nått stort, 

jag var helt fascinerad av den även om jag inte förstod stora delar av den… jag tänker 

att man behöver kanske inte förstå allt man gör, huvudsaken är att man får vara 

med och skapa någonting som är magiskt 

Vi har gjort teater där våra skådisar tappar, teater där de inte hänger inte med Teater där 

det är väldigt många turer och där tempot var högt och där tänkte jag att här hänger inte 

alla med, jag hängde knappt med själv, jag vet inte hur bra den blev, men den var kul att 

göra. 

 

För Patrik är det inget etiskt dilemma att funktionsnedsatta kan spela får. Skådespelarna 

spelar en roll, är med i en teater och när du är med i en teater har du ett mycket större 

spelrum, du har större frihet. Du är inte det du spelar säger Patrik. 

 

I den sista föreställningen hade skådespelarna och övriga deltagare på teatern en större 

delaktighet i än de haft tidigare, denna gång skrevs manus av en skrivargrupp
10

 och 

musiken skrivs av Cecilia
11

  och Patrik.  

På frågan om skådespelarna får bestämma någonting om musiken och tekniken svarar 

Patrik: ”Alla får säga sitt men det är ju jag och Cecilia som skriver musiken som 

bestämmer vad som ska vara med.” 

 

Susanne, arbetshandledare sedan 1,5 år. 

 Deltog på Teatern men hoppade av då hon tycker att Johannes utnyttjar teaterarbetet för 

sina egna konstnärliga syften. 

 

Susannes konflikt med Johannes har jag valt att inte ta upp men det har naturligtvis 

betydelse för analysen då det ligger som en bakomliggande orsak i hennes svar. Som 

svar på min fråga om hon har något etiskt dilemma hon har kommit i kontakt med under 

teaterarbetet svarar hon; 

 

                          Och det blir mitt dilemma, det blir mitt etiska dilemma att de inte  

vet hur utnyttjade de blir utav att han ska profilera sig.  

Sen kan man ju undra varför han profilerar sig, för så bra är ju inte pjäsen! 

 

… någonstans så utnyttjar man deras passivitet, vilket man ofta gör inom,  

eller för den här gruppen, man låter dem vara passiva för det är mycket enklare. 

 

... så dålig pedagogik som gjorde deltagarna osäkra, vilket gjorde att de gjorde sämre 

rollprestationer på grund av sitt handikapp. 

 

 

 

                                                 
10

 Består av deltagare från Teatern 
11

 Cecilia är en person med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
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7. Analys/tolkning 
 

Forskningsfråga: Vilka dilemman och andra svårigheter menar drama/teaterledarna 

finns i arbetet med teater och intellektuellt funktionsnedsatta personer? 

 

De svårigheter som har kommit upp är att skilja mellan privat och personlig, exempel på 

det är skådespelarnas kärleksrelationer och kvinnan som blivit slagen av sin pojkvän. 

Att förstå skillnaden mellan fiktion och verklighet och vad som är äkta känslor och vad 

som är teaterkänslor. 

Att de utvecklingsstörda skådespelarna kan bli utnyttjade och bli föremål för åtlöje av 

professionella filmare. 

Att de funktionsnedsatta inte klarar av att välja, ombytlighet, ibland vill man vara med 

ibland inte. 

  

De dilemman som informanterna tagit fram är om det viktiga är en bra teater eller nöjda 

skådespelare och behöver man förstå vad man gör eller räcker det med att vara nöjd? 

Informanterna i denna studie verkar vara eniga om att det är individens upplevelse av 

välbefinnande som är det viktiga  

Buber (2013) talar om att acceptera varandra som jämbördiga parter, att vara jämlika i 

det autentiska mötet mellan Jag och Du. Johannes, teaterpedagogen, talar om 

skådespelarnas upplevelser och lycka i det de gör. Att som pedagog få skådespelarna att 

våga, att testa gränser utan att överträda gränsen för vad de förstår. Johannes nämner 

vikten av empati, och att vara inkännande i sin pedagogik 

 

Sammanfattning: 

 

 Ska man spela om kärlek 

 Vad är personligt och vad är privat 

 Svårigheter att förstå skillnaden mellan fiktion och verklighet 

 Bra teater eller nöjda skådespelare 

 Måste man alltid förstå i vilket sammanhang man befinner sig 

                            

 

Forskningsfråga: Hur resoneras kring handlingsalternativen gällande dessa dilemman 

och svårigheter?  

 

Ett av de etiska dilemman som framkommit under intervjuerna var om det är försvarbart 

att de funktionsnedsatta spelar ett får när de kanske inte förstår att de spelar ett får. Eller 

värderingen av vad ett får symboliserar, om det är så att skådespelaren inte förstår i 

vilket sammanhang hen befinner sig. 

 

Från informanterna framkom det att resonemangen till viss del skilde sig åt vad du hade 

för syn på förståelsen utifrån din formella befattning. Det vill säga att för enhetschefen 

var det viktigare att skådespelarna förstod vad de gjorde än det var för såväl pedagog 

som arbetshandledare För teaterpedagog och arbetshandledare var det viktigt att det 

”skulle kännas bra” och att ” de upplever och njuter”. 

En av informanterna säger att de tränat mycket på att gestalta olika saker och att det 

därför är lättare att gestalta exempelvis ting såsom träd, fjärilar, vinden och dylikt. 

Gestaltning som det från början av Teatern nästan varit omöjligt att gestalta. Att 

skådespelarna genom träning lärt sig att gestalta även mer abstrakta ting och känslor.  
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Vems behov är det som styr, är det teaterpedagogens behov av en tjusig och bra 

föreställning eller skådespelarnas behov som styr. 

Det är endast en av informanterna som anser att det är pedagogens behov av en bra 

föreställning som styr Teaterns arbete. Hon anser att det är teaterpedagogens behov av 

att visa sitt konstnärliga uttryckssätt som styr det pedagogiska metodarbetet. Jag har valt 

att inte undersöka detta närmare i min forskning. 

 

 I min teori skriver jag om Levinas, Sjöstrand (2008), bild av ansiktet som att etiken 

kommer till oss i det radikalt annorlunda. Att Levinas motsätter sig likhetsidealet, 

sameness, utan förordar olikhet snarare än likhet. Olika former av olikheter.  

Det verkar som att informanternas intention är det accepterande olikheterna, rätten att få 

delta utifrån sin funktionsnedsättning. Att det är människans upplevelse som skall styra 

vad och vem du spelar och när du är i roll. Dock nämns det på ett flertal ställen att man 

måste förstå vad man gör och var den gränsen går finns inget svar på. Att det alltid är 

individen som ska bestämma verkar det råda en någorlunda consensus runt. De etiska 

dilemman om vad som ska spelas som framkommit handlar dock om ilska, kärlek, sex 

där det är våra normer som råder. Där kan det vara så att informanterna skyddar de 

funktionsnedsatta på olika sätt och att det inte råder maktbalans. 

I Teaterns projektbeskrivning som jag beskrev i min bakgrund skrivs att riktlinjerna för 

teaterverksamheten är att alla deltagare ska få möjlighet att kommunicera och uttrycka 

sig utifrån olika uttrycksformer. Att teaterverksamheten ska ta tillvara deltagarnas egna 

erfarenheter och berättelse. 

Strävan i teaterverksamheten är att skapa goda mänskliga möten och förståelse med 

hjälp av teater i alla dess former och att påvisa det maktförhållande som kan råda mellan 

funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta i samhället. 

Det maktförhållande som det kan vara på Teatern är att det är de rådande 

samhällsnormer gällande främst kärlek och sex som är de etiska dilemma för 

informanterna. Till viss del förståelsen av din roll/gestaltning, detta rådde det dock en 

del oenighet om hos informanterna vilket troligtvis gör att man inte med säkerhet kan 

säga att detta är ett etiskt dilemma. 

Inom Tännsjös (2012) etiska teorier om att det etiskt riktiga är det som är till störst nytta 

eller lycka för de flesta kan det vara ett motsägande resonemang inom gruppen 

funktionsnedsatta utifrån tesen att det är ökat välbefinnande för individen som är i det 

främsta rummet. Informanterna i denna studie verkar vara eniga om att det är individens 

upplevelse av välbefinnande som är det viktiga. En av informanterna nämner att den 

nuvarande teaterpjäsen som repeteras är tråkig och grå men att det är ”som bomull”, 

lugnt och stillsamt att repetera med nuvarande teaterledare och att det viktiga är 

skådespelarnas välbefinnande. 

Teaterpedagogen har en teori om att det skulle kunna vara bättre att ha olika 

föreställningar beroende på skådespelarnas behov och funktionsnedsättning, en för 

enbart anhöriga och personal och en föreställning för allmänheten. Alltså två olika 

teatergrupper. Detta undersökte jag inte närmare i min forskning. Åter igen är det 

individens behov som styr, individens möjlighet att verka inom en grupp. Ett kollektivt 

uttryckssätt fast med samtliga individers behov tillgodosett. 

Min slutsats är att Teatern verkar sträva efter en demokratisk arbetsprocess utifrån 

skådespelarnas individuella behov och förutsättningar, och att Teaterns vision är att det 

är skådespelarens egen önskan att delta, som styr vad och hur du gestaltar. I denna 

undersökning har det inte varit möjligt att tydligt påvisa att så är fallet. Dock med all 



 

26 

 

tydlighet är det en strävan av samtliga informanter att det är skådespelarnas egna 

önskemål och behov som ska styra arbetet. 
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8. Diskussion 
 

 

 

Ska man spela om kärlek med gruppen funktionsnedsatta? 

Det kan vara svårt att utesluta ett så viktigt ämne som kärlek även om det för personer 

med funktionsnedsättning kan vara svårt att förstå abstrakta känslor. 

 Det är för det mesta en subjektiv och individuell bedömning av vad och hur individen 

uppfattar saker. Detta har inte min uppsats gett några svar på eftersom denna 

undersökning inte innefattade gruppen skådespelare, de funktionsnedsatta.  

Min forskning handlar om vad omgivningen, och då främst de som arbetar med teater, 

för gruppen funktionsnedsatta och deras syn på vilka normativa begränsningar som 

finns för gruppen.  

 

Min forskning har varit att undersöka en förhållandevis liten del i detta ämne. En 

teatergrupp inom Daglig verksamhet enligt LSS som träffas tre timmar i veckan och 

uppför en föreställning per år. Föreställningen spelas vid ett fåtal tillfällen. 

Fem informanter knutna till teatern på olika sätt. Studiens omfattning skulle kunna 

innefattat även publik såsom anhöriga och övriga som kan finnas som publik. Jag valde 

emellertid att begränsa mig så att jag kunde arbeta med det bakomliggande etiska 

dilemma som inte självklart framkommer vid teaterarbete med funktionsnedsatta. 

Vid de djupintervjuer med informanterna har jag fått många ärliga och särskilt 

djupgående etiska dilemma som uppkommit under åren. Det har också varit bra för 

studien att jag följt Teaterns arbete under en längre period mellan 2013-2016, om än på 

avstånd.  

 

Metoden med intervjuer anser jag i detta fall vara den bästa undersökningsmetoden, 

däremot skulle forskningsresultatet vinna på att ytterligare kompletteras med 

intervjumaterial från en annan daglig verksamhet med teater, i en annan del av landet 

för att få ett jämförande material. Hade jag gjort denna studie mer omfattande med flera 

olika teatergrupper inom Daglig verksamhet från olika delar av landet hade resultatet 

kunnat bli något helt annat. 

Detta skulle kunna vara en möjlig utveckling av forskning inom området 

dramapedagogik för och med funktionsnedsatta. 

 

Ett annat möjligt fortsatt forskningsfält är att undersöka hur publiken uppfattar 

skådespelare med funktionsnedsättning. Är det skillnad för en publik i teaterupplevelse 

mellan normalstörda och funktionsnedsatta? Vilken publik vänder man sig till vid teater 

av och med funktionsnedsatta? 

 

 En av informanterna i min undersökning tar upp publikens sammansättning som ett 

inslag i att publiken som man idag vänder sig till är en mer tolerant publik som ofta har 

en relation
12

 till skådespelarna. Att publiken på detta sätt skulle vara mer tolerant mot 

skådespelarna är en av informanternas teori och inte undersökta av mig och kan därför 

inte med säkerhet sägas stämma. 

Utifrån frågeställningen om vilken publik som gruppen har kan det vara intressant att i 

vidare forskning undersöka detta närmare. 

                                                 
12

 Exempelvis anhöriga, gode män, boendepersonal, personal inom daglig verksamhet. 
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Har publiken en benägenhet att vara mera förlåtande mot en insats utförd av en 

intellektuellt funktionsnedsatt än till en normalbegåvad skådespelare? 

 

Ett ytterligare forskningsområde skulle kunna vara kopplingen till Daglig verksamhet, 

och på vilket sätt utvecklingen av teater/dramaverksamhet nationellt skulle vara positivt 

för gruppen funktionsnedsatta med beslut om Daglig verksamhet, LSS.  

 

Studiens slutsats har en tydlig riktning i betydelsen av att ständigt ifrågasätta de rådande 

normer som vi alla omges av i teaterarbete med funktionsnedsatta. 
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