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Abstract 
Utgångspunkten för denna studie är hermeneutisk och belyser fyra regissörers upplevelser av 
teaterprocessen med kognitivt/fysiskt funktionshindrade skådespelare. Materialet baseras på 
intervjuer med teaterarbetare från Moomsteatern, Ållateatern, Mosaikteatern och Teater Surra. 
Studien berör konstnärliga samt praktiska aspekter av teaterarbetet samt försöker ur ett historiskt 
dramapedagogiskt/ konstpedagogiskt perspektiv anknyta till en dramapedagogisk 
grundfrågeställning om balansen mellan en utvecklande process och slutresultatet i teaterarbetet. 
Fokus ligger på informanternas egna berättelser om sina upplevelser av det praktiska arbetet 
med funktionshindrade skådespelare. Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer har transkriberats 
och bearbetats genom en hermeneutisk och komparativ analys. Berättelserna har sedan 
sammanfattats, analyserats och tolkats i en resultatanalys. Frågeställningarna kretsar kring vad 
som gjort regissörernas arbete framgångsrikt konstnärligt, hur de ser på konstbegreppet, på sitt 
ledarskap och på syftet som driver dem samt om/hur de känner att de och skådespelarna har 
kunnat påverka den konstnärliga processen. De uttrycker att konstnärlighet är likvärdigt med 
kvalitet utifrån deras personliga syn på teatertradition, ideal och förebilder. Olika stilar och genrer 
utkristalliseras, flera av regissörerna lyfter fram den fysiska teaterformen. Informanternas 
utbildning, erfarenhet och funktionshindrets art påverkar vilka arbetsmetoder man använder. 
Teaterträning och improvisation är ofta utgångspunkten men man har olika sätt att närma sig text 
och repetition inför föreställningen. Regissörerna strävar alla efter en demokratisk arbetsmetod 
men de tar själva de slutgiltiga konstnärliga besluten. Man intar ett publikperspektiv och anser sig 
ta ansvar för kvaliteten på teaterföreställningen inför teatern och publiken. Huvudsyftet är 
teaterproduktionens konstnärliga uttryck men genom sin konst vill man synliggöra de 
funktionshindrade, skapa mötesplatser i samhället eller förändra synen från omvärlden på 
personer med kognitiva funktionshinder. Slutsatsen är att begränsningar i arbetet kan skapa nya 
konstnärliga möjligheter. Dramapedagogiska arbetsmetoder behöver utvecklas. Det finns olika 
syften med teaterverksamhet på en arbetsplats för vuxna funktionshindrade beroende på 
deltagarnas motivation och funktionshindrets art. Funktionshindrade teaterarbetare behöver ta 
plats på den professionella offentliga scenen, likaväl som dramaverksamhet behövs på ett mer 
amatörmässigt plan där fokus ligger på deltagarnas process och riktade dramapedagogiska mål.  

Dramapedagogik,	  Drama,	  Konstpedagogiskt	  perspektiv,	  Teaterpedagogik,	  
Kultur	  och	  funktionshinder,	  Funktionshinder,	  Teater,	  Estetiska	  
läroprocesser,	  Hermeneutik.	  
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1. Inledning 
Inom den nutida teatern har den funktionshindrade skådespelaren tagit sig upp på den offentliga 
scenen. Teatergrupper med funktionshindrade skådespelare växer fram runt om i Europa tack 
vare det pedagogiska dramats framfart menar Jon Palmer och Richard Haythow (2008)¨1. I 
Sverige har de fria teatergrupperna och deras uppsökande verksamhet under 1970-talet spelat 
en stor roll för utvecklingen. Det finns nu flera teatergrupper som arbetar på professionell basis 
inom dagligverksamheter. Moomsteatern har fått stor betydelse som föregångare och driver 
utvecklingen i Sverige. De har kämpat sig till ett ekonomiskt utrymme för att skapa kvalitativ 
teater för en bred publik med lönebetalda skådespelare. Synen på personer med kognitiva och 
fysiska funktionshinder ifrågasätts. Crip theory har anammat queerteorins kritik av normaliteten. 
Den 29/9 2010 deltog jag i ett metodseminarium i Hallunda ”Att arbeta med teater och personer 
med utvecklingstörning”. Där närvarade hundratalet deltagare från hela landet. Alla arbetade med 
teater och funktionshinder på något sätt, inom vård, särskola, dagligverksamheter o.s.v. Det var 
intressant att se hur stor rörelsen är. Anders Åbom från Glada Hudikteatern föreläste och 
uppmärksammade oss på de funktionshindrades mörka historia2 Det var i och med att jag som 
dramapedagog, handledare och regissör skulle göra en teateruppsättning med Mosaikteatern 
som denna uppsats påbörjades. Mosaikteatern är en relativt nystartad teatergrupp och 
dagligverksamhet för kognitivt funktionshindrade skådespelare. Min nyfikenhet bottnar i hur 
denna teatergrupp kan utvecklas konstnärligt och professionellt utan att jag som handledare 
förlorar det dramapedagogiska fokuset på verksamhet och individer. Att hålla en hög konstnärlig 
nivå på resultatet var en strävan, en förhoppning men min erfarenhet sa mig att det definitivt inte 
var det som skulle bli huvudsyftet. Arbetet handlade mer om att skapa delaktighet, samarbete, 
kommunikation och att utveckla skådespelarnas verktyg för att kunna genomföra projektet. Här 

                                                             
1	  Jon	  Palmer	  och	  Richard	  Haythow	  	  Learning	  disability	  and	  contemporary	  theater	  	  

2	  Man	  kan	  läsa	  om	  i	  en	  avhandling	  från	  Umeå	  universitet	  av	  Claes	  G	  Olsson	  Omsorg	  en	  
handikappshistorisk	  studie	  17.50-‐1930	  
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visade sig de dramapedagogiska verktygen ovärderliga. Mosaikteatern är en teatergrupp med 
stor potential men den är ny. Svårigheter och dilemman som påverkat de konstnärliga valen i vår 
uppsättning blev synliga. För att fördjupa mig i konstnärliga frågeställningar kontaktade jag några 
aktiva regissörer med idéer, stor konstnärlig integritet och erfarenhet av funktionshindrade 
skådespelare. Under arbetet med uppsättningen Legenden om Myrddin på Teater 3 i Stockholm, 
fick jag möjlighet att kombinera min erfarenhet som dramapedagog med min teatererfarenhet,3 
vilket var mycket lärorikt. 

 
1:1 Problemställning och begrepp 

Denna uppsats bygger vidare på och fördjupar frågeställningar som uppstod i min B-uppsats 
vilken behandlade hinder och vinster i det dramapedagogiska arbetet med barn/ungdom. En 
dagligverksamhet har inte samma förutsättningar som annan pedagogisk verksamhet och målet 
är i första hand inte pedagogiskt utan att skapa en utvecklande arbetsplats för vuxna. En 
grundläggande frågeställning inom dramapedagogiken har varit om teaterföreställningen ska 
bedömas som en konstnärlig produkt eller om dramaämnet ska fokusera på processen och på 
deltagarnas upplevelser. Funktionshindrade skådespelare kan ha speciella fysiska eller 
psykosociala förutsättningar att ta hänsyn till. Viveka Rasmussen har skrivit avhandlingen Drama 
- konst eller pedagogik? Studien utgår från den nordiska tidskriften Drama vilken fungerat som 
plattform för denna debatt under 1970-talet. Nils Braanas redaktör, debattör är en av 
initiativtagarna. Braanas menar att ungdomars spelglädje inte kan värderas perfektionistiskt 
(Rasmusson 2000, s.78). Pedagoger som Brian Way ifrågasätter också på 1970-talet värdet av 
offentliga föreställningar för barn/ungdom/funktionshindrade då de kan bidra till att skapa 
prestationshets och låsningar. Rasmusson (2000) menar att diskussionen ständigt kommer att 
pendla mellan att sätta process eller resultat i fokus inom dramaämnet. Sternudd (2000) delar 
upp det dramapedagogiska området i fyra perspektiv och menar att det konstpedagogiska 
perspektivet försöker förena målet med en konstnärlig produkt och en processinriktad 
arbetsmetod i vår tid. Det kräver särskilda förutsättningar att arbeta med professionell teater på 
en dagligverksamhet för vuxna kognitivt funktionshindrade inte minst i synen på deltagare och 
publik vilket studien kommer att visa. Studien bygger på intervjuer med fyra regissörer om deras 
upplevelser av teaterprocessen med kognitivt funktionshindrade skådespelare. De intervjuade är 
etablerade teaterarbetare/regissörer med erfarenhet av att arbeta med kognitivt/fysiskt 
funktionshindrade. Kjell Stjernholm är teaterchef/ konstnärlig ledare på Moomsteatern från 
Malmö. Eva Bygren har regisserat Den Inbillade sjuke för Ålla teatern i Sundsvall. Adolfo Celis är 
konstnärlig ledare/regissör på Teater Surra i Stockholm. Daniel Rudholm är skådespelare från 
Teater Sláva och har regisserat Mosaikteatern. Min nyfikenhet kretsar kring hur teaterarbetarna 
ser på konstnärlig kvalitet och vilka faktorer som bidrar till att teaterarbetet blir framgångsrikt. 
Detta för att utveckla de konstnärliga aspekterna av det dramapedagogiska arbetet och lära av 
aktiva professionella aktörer men också att syna regissörernas arbetsmetoder för att skilja ut och 
tydliggöra dramapedagogens infallsvinkel.  

 
2. Syfte, att synliggöra regissörernas upplevelser 
Studien syftar till att synliggöra och tolka hur regissörer/teaterarbetare resonerar kring sin 
verksamhet, konstnärliga val och kvalitet inom drama/teater för kognitivt/fysiskt funktionshindrade 
skådespelare. Min nyfikenhet bottnar i hur man utifrån ett dramapedagogiskt och konstnärligt 
perspektiv kan utveckla kvaliteten och dra lärdomar i teaterarbetet med kognitivt, fysiskt 
funktionshindrade personer.  

                                                             
3	  Studerar nu Dramapedagogik C och är utbildad teaterregissör vid Dramatiska Institutet. Som barn av en fri 
teatergrupp har jag också haft en viss insyn i några av 1970-1990 talets fria grupper i Stockholm. 
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3. Frågeställningar  
Den hermeneutiska frågeställningen rör ”existentiell förståelse: förståelse för andra 
människors existens” (Söderlund 2002). För att besvara hur något har gjorts frågar  
man sig, hur? Hermeneutikern vill veta bakgrund och orsak till personens handlingar och då 
behöver denne fråga sig varför människor gjort som de har gjort. För hermeneutikern är alltså 
den mänskliga existensens villkor i fokus, den viktigaste frågan blir då vad handlingarna betydde 
för människorna. Studiens frågeställningar berör konstnärliga aspekter av teaterarbetet och vad 
som utmärker professionella teaterarbetare/regissörers upplevelser av arbetet. Fråge- 
ställningarna kretsar kring vilka faktorer som bidrar till att regissörernas arbete blir framgångsrikt, 
vilka metoder de använder när de möter kognitivt funktionshindrade skådespelare, hur de ser på 
konstnärlig kvalitet, arbetsprocessen, sitt ledarskap, vilket syfte som driver dem och på en 
demokratisk process.  
 

• Hur resonerar de olika regissörerna kring begreppet konstnärlighet? 

• Hur menar regissörerna att de arbetar konstnärligt under en teaterproduktion med kognitivt/fysiskt 
funktionshindrade skådespelare? 

• På vilket sätt upplever regissörerna att deltagarna tillåts påverka det konstnärliga innehållet i 
verksamheten, pjäsval, övningar, scenerier o.s.v.? 

• Är de tillfrågade nöjda med den konstnärliga nivån? 

• Hur upplevde regissörerna repetitionsperioden och hur ser de på sitt ledarskap? 

• Kan de tänka sig ett annat övergripande motiv för verksamheten än ett konstnärligt resultat? 

• Vad är syftet med verksamheten enligt de tillfrågade? 

4. Bakgrund 
Palmer och Richard Haytow menar i sin bok Learning disability and contemporary theater att 
1970-80 talets teatergrupper i Europa och Comunityteatern har påverkat utvecklingen för 
personer med olika funktionsnedsättningar. Communityteaterrörelsen har vuxit sig stark det 
senaste decenniet. I Sverige har de fria grupperna fått stor betydelse för utvecklingen. 
Uppsökande barn och ungdoms teater har sedan 1970-talet turnerat i skolor runt om i landet, ett 
fenomen som även spridit sig även till omsorgen. Estetisk verksamhet för kognitivt 
funktionshindrade inom skolan och fritid är inget nytt i Sverige. I Stockholm finns sedan många år 
Kulturskolans resurscenter och estetiska gymnasium för ungdom, liksom allehanda 
fritidsverksamheter för vuxna med funktionshinder. Under de senaste 20 åren har estetisk 
verksamhet på professionell basis för vuxna kognitivt/fysiskt funktionshindrade personer 
utvecklats i olika former. Som exempel kan nämnas några dagligverksamheter i Stockholm: Stora 
blå, en musikverksamhet, Inuti, som arbetar med bildkonst, Franstorpsverkstäder som ägnar sig 
åt Konsthantverk. Dagligverksamheter med teater som inriktning har öppnat upp en ny nisch för 
regissörer och dramapedagoger. Sedan ca tjugo år tillbaka har det vuxit fram några väl 
etablerade teaterverksamheter i Sverige med funktionshindrade medlemmar som t.ex. 
Moomsteatern, Ållateatern, Teater Surra och Glada Hudikteatern. Dessa har startat som 
dagligverksamheter. Här finns också några nya grupper som den nystartade Mosaikteatern.  
 

4:1 Begreppet kognitiva funktionshinder och Criptheory 
Vi handledare på Mosaikteatern diskuterar ofta hur vi ska benämna våra deltagare. Ordvalet 
skapar en mängd frågor. Begreppet begåvningshandikappad syftar på att någon saknar 
begåvning. Vad är begåvning? Begåvning för vaddå? Intellektuellt funktionshindrad, vem är inte 
det? Begreppet utvecklingsstörning syftar på att någon är störd, alltså inte normal. Begreppet är 
en obehaglig rest från en mörk historia av nedsättande värderingar för denna grupp. Vem är då 
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normal och vad ska vi kalla oss övriga ”normalstörda”? När man använder ord som hindrade eller 
störd kommer man osökt in på frågan om vad som är normalt och vem som är normen? ”Vi är en 
del av vår tids försanthållanden, och skapade av vårt samhälle, av vår kultur” (Börjesson 2003 
s.63). I undersökningen används bl.a. begreppet kognitivt funktionsnedsatta vilket kan innefatta 
ett brett spektra av funktionshinder om man nu kan prata om hinder. 

Några sådana är utvecklingsstörning, hjärnskador, autism, ADHD, demenssjukdomar och psykiska 
funktionsnedsättningar. Att ha en sådan behöver däremot inte innebära att man har en nedsatt begåvning 

(Vårdguiden, Nilsson 2010).  
 

Vilken benämning man än använder objektifieras personen/gruppen. Det vore logiskt att 
undersöka vår tids försanthållanden lite närmare utifrån begreppet normkritik. Inom normkritisk 
pedagogik fokuserar man inte på avvikelsen utan på de normer och maktstrukturer som definierar 
avvikelsen (Wikipedia 2010). Ämnet skapar ett stickspår in i en intressant diskursanalys. 

Vi har här att göra med två kluster av procedurer. Det ena gäller vad som är avvikarens essens, vad är till 
exempel objektet bakom språkets ord `begåvning´ och `intelligens´? Till detta kommer frågan om var 
gränsen ska dras, till exempel mellan idioti och debilitet, eller den mellan normala och sinnesslöa” 
(Börjesson 2003 s.120) 

 
En enda text i ämnet Crip Theory är funnen på nätet, skriven inför ett seminarium 2007 Crip 
Theory en preliminär positionering av Susanne Berg och Lars Grönvik. Enligt författarna har Crip 
theory vuxit fram ur amerikansk, främst då feministisk forskning och bygger vidare på 
normkritiken inom queerteorin4 Queerteori och genusteori granskar normaliteten utifrån 
könsaspekten där Crip theory granskar normaliteten vad gäller kroppen. 

Denna modell innebär en förskjutning av synen på vad som skapar ett funktionshinder, från den enskilda 
personens psykiska/fysiska konstitution till det omgivande samhället och dess förtryckande strukturer 
(Berg, Grönvik 2007) 

4:2 Dagligverksamhet  
LSS lagen paragraf 9 punkt 10 innebär att daglig verksamhet erbjuds vissa grupper på dagcenter 
eller annan arbetsplats (Handikappupplysningen 2010). En dagligverksamhet för 
funktionshindrade, f.d. dagcenter, fungerar som en arbetsplats, där arbetstagarnas särskilda 
behov ska mötas. Närvaro och prestationsnivå är personligt och skapas i samråd med inblandade 
och anhöriga. LSS ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” 
(Handikappupplysningen 2010). Kommunen ger tillstånd för verksamheter som vill bedriva 
dagligverksamhet och kräver då i gengäld omvårdande kompetens och att vissa kvalitetskrav 
uppfylls. Det finns inget krav på deltagarna från kommunens sida. ”Daglig verksamhet kan ge 
personen något intressant och meningsfullt att göra på dagarna” (Handikappupplysningen 2010). 
En Daglig verksamhet för vuxna är en arbetsplats och det finns inget krav på att verksamheten 
ska vara pedagogisk. Lennart Sauer från Lindköpings Universitet har i sin avhandling studerat hur 
aktörerna på Ållateatern ser på sitt yrke och han anser att Ållateatern är en blandning av 
teaterpraktik och omorgspraktik. Sauer uppmärksammar även slitningen som kan uppstå då man 
är en teaterverksamhet beroende av Socialtjänstens snåriga regler och byråkrati.  
Omsorgsdelen innebär i praktiken att skapa kontinuitet och stimulans i vardagen till syfte att 
utveckla det sociala samspelet och träna individens egna förmågor, vilket kan vara nog så 
utmanande.  

                                                             
4	  ”samtalsbenämning på teoretiska perspektiv för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och 

värderingar vilka är historiskt betingade. /…./Fenomenen som ”hetrosexualitet”, ”homosexualitet”, ”kvinna” ,”man” 
betraktas som relationer mellan olika slags socialt konstruerade sanningar, begär och maktförhållanden”( NE 2011) 
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4:3 Deltagarnas upplevelse av teaterprocessen 
Sauer har valt att fokusera på deltagarnas upplevelse av teaterarbetet, min studie fokuserar på 
regissörernas upplevelse av arbetet med skådespelarna under teaterprocessen. När Sauers 
avhandling skrevs var verksamheten på Ållateatern inte inriktad på terapeutisk eller pedagogisk 
verksamhet. Trots detta upplever han att deltagarnas självbild stärkts av att de blir sedda som 
skådespelare och kulturarbetare på Ållateatern. Yrkesidentiteten skapar på det viset en 
kulturgemenskap, detta förmedlar man också till det omgivande samhället enligt Sauer. 
Deltagarna i studien har en negativ uppfattning av omsorgspraktik och ställer det emot teaterns 
förmåga att skapa meningsfullhet och kreativitet menar Sauer. Han diskuterar också finkulturens 
utestängande av de utvecklingsstördas konstuttryck och en allmän ”tycka synd om - mentalitet” 
(Sauer 2004 s.219) i exempelvis media. Sammanfattningsvis är hans upplevelse att konsten står 
emot produktionstänkandet i samhället och har möjlighet att tolka och uttrycka fenomen samt 
vara den arena där konventioner ställs åt sidan ”teater (och konst) handlar om att ge upplevelser, 
politik och emancipation och samhällskritik”(Sauer 2004 s.219). 
 

4:4 Dramapedagogiken 
I början på 1900-talet väcks en reaktion mot stela och förlegade inlärningsformer, John Dewey 
och Utvecklingspsykologernas talar om att lära genom att göra, Learning by doing. Deras tankar 
får stor genomslagskraft och leder till att drama börjar användas som en metod inom 
pedagogiken. Kent Hägglund (2001) beskriver den svenska flickskolan på Tyringe helpension 
under ledning av Ester Boman som redan 1909-1936 talet använder sig av teater och drama i 
undervisningen. Istvan Pusztai (2000) menar att dramapedagogiken är starkt influerad av den 
ryske teatermannen Konstantin Stanislavskijs teaterträning och att många betydande 
dramapedagoger på 1900-talet varierar, utgår och utvecklar hans skådepelarövningar. Enligt 
Istvan Pusztai (2000) utgår dramapedagogikens övningar till stor grad fortfarande från Konstantin 
Stanislavskij arbete med skådespelarträning vid Moskvas Konstnärliga teater i början av 1900-
talet (Pusztai 2000, s.11). Pusztai beskriver flera viktiga dramapedagoger som valt olika 
förhållningssätt till drama men vars arbete utgått ifrån Stanislavskijs övningar. Pusztai menar att 
pedagoger vilka har haft avgörande betydelse för dramapedagogikens utveckling såsom Viola 
Spolin, Bryan Way, Hodgson & Richards och Lipschütz vidareutvecklar Stanislavskijs övningar 
främst utifrån boken En skådespelares arbete med sig själv. 

4:4.1	  Dramapedagogiska	  perspektiv	  	  
Det har gjorts flera försök att skilja ut vilka dominerande traditioner som råder inom 
dramapedagogiken. Mia Marie F Sternudd utgår ifrån fyra dramapedagogiska perspektiv som alla 
har ett värde även i arbetet med kognitivt funktionshindrade beroende på syftet med 
verksamheten. Det Holistisktlärande perspektivet (Sternudd 2000, s.47) handlar om att utveckla 
drama som undervisningsmetod inspirerad av Dorothe Heatcotes och Garvin Boltons metod. Det 
Kritiskt frigörande perspektivet syftar till ”att kritiskt granska omvärlden samt samhällsbygget 
omkring” (Sternudd 2000, s.82-96). Inspirationen kommer från Agusto Boal, grundare av 
forumteatern, en teaterform där publiken inbjuds att delta i och att reflektera runt dramat. Katrin 
Byréus har vidareutvecklat Boals metoder och anpassat sina forumspel till att fungera även med 
svenska ungdomar. Hon använder sig av värderingsövningar5 som kan vara en framkomlig väg 
även för att undersöka åsikter i en grupp med funktionshindrade personer. ”Det personlighets- 
utvecklande perspektivet” (Sternudd 2000 s.65) har till syfte att verka grupp och individstärkande 
”…/syftet är hela tiden att utveckla människor inte att utveckla drama” (Way 1967, s. 17). Brian 
Way som arbetat med barn/ungdom efter kriget och med handikappade (som de omnämndes då) 
menar att vissa grupper behöver skyddas från publik i starten av sitt utforskande. Way tror att 
vissa traumatiska upplevelser kan bearbetas genom drama (Pusztai 2000, s.191). Drama skiljer 

                                                             
5	  Se Steinberg Aktiva värderingar för 2000- talet Ekelunds förlag AB	  
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sig från teatern genom att deltagarens upplevelse är central, teatern kommunicerar istället med 
en publik. Way utvecklar Stanilsavskijs skådespelarträning men lägger extra vikt vid 
sinnesövningar. Fantasiförmågan bottnar i personens bakgrund och därför bör den inte värderas 
som konstnärlig menar han. Inte heller Dan Lipschütz kan acceptera teaterföreställningen som 
det huvudsakliga syftet då han arbetar med barn/ungdom inom Vår teater under 1950-talet utan 
Lipschütz bryter snart med Vår teater. Han bildar Korda institutet där han verkar fram till sin död 
2009. Lipschütz har förutom en bakgrund i amerikansk teater, en bakgrund inom psykologin och 
försöker utveckla de personlighetsutvecklande aspekterna av drama, Dynamisk pedagogik. 
Lipschütz och Way utvecklar övningar såsom sinnesövningar vilka är användbara i arbetet med 
funktionshindrade. Nuförtiden ingår Vår teater i Kulturskolan och Way, Lipschütz inspirerar även 
Kulturskolans pedagoger exempelvis vid resurscentret i Stockholm. Sol-Britt Arnolds-Granlund 
(2009) tar i sin senaste avhandling Beyond the obvius upp dramaarbete med funktionshindrade 
skådespelare och deras speciella förutsättningar.  

4:4.2	  Det	  konstpedagogiska	  perspektivet	  
Enligt Nils Braanas (1985) verkade under 1920-talet i Stockholm den ryske emigranten Matwey 
Schischkin som arbetat vid Moskvas konstnärliga teater och startat Kottarna (s.49). Bland de som 
påverkades av den nya synen på barnet i början på 1900-talet fanns även bibliotekarien Elsa 
Olenius. Lindvåg (1988) beskriver Olenius som beläst och inspirerad av den nya 
reformpedagogiska rörelsen, av samtida barnpsykologer och av Ellen Keys bok Barnets 
århundrade Olenius öppnar ett barnbibliotek vid Medborgarplatsen i Stockholm här ingjuter hon 
läslust och bildning i Stockholms fattiga rännstensungar genom att dramatisera folk/konstsagor. 
Vår teater startas här 1955, då har verksamheten vuxit och blivit mycket populär. Genom resor till 
Amerika blir Olenius en del av Creative dramatics rörelsen med Winifred Ward i spetsen. Olenius 
tar med sig Den skapande dramatiken till Vår teater. Ward som arbetar med barnteater tror att 
barn behöver bildas genom att se teater och genom att skapa själva (Braanas1985,s.35). Ward 
var inspirerad av en stark amatörteatertradition och en amerikansk barnteatertradition som 
inledningsvis startades av ryskjudiska emigranter för att ge deras barn bildning 6  
Några viktiga punkter inom Creative dramatics är att låta barn få skapa med sin fantasi och få 
självtillit genom att uttrycka sina tankar och träna samarbete. Ward liksom Spolin och Olénius 
drar en skarp gräns mot psykodrama som de menar måste skötas av utbildade psykologer. Enligt 
Braanas (1985) utgår man istället ifrån litteraturen. Barnen ska få bildning och läslust genom 
lekfulla dramametoder (s.38-39). Nuvarande Kulturskolan, har sitt ursprung i Vår teaters 
verksamhet och för traditionen vidare i stora delar. 

Inom det konstpedagogiska perspektivet finns det två mål, dels att individerna i interaktion med andra och 
med hjälp av agering utvecklar sin personlighet, sociala samarbetsförmåga och kreativa uttrycksförmåga, 
dels att deltagarna tillsammans skapar en gemensam produkt - en föreställning (Sternudd 1988 s.110). 

 

4:5 Teaterinfluenser 
Regissörerna influeras och påverkas av olika teatertraditioner. Inom den institutionella teatern 
finns ett starkt arv från en västerländsk borgerlig teater och den psykologiska realismen med 
rötter hos bl.a. Stanislavskij. Under 1970-talet påverkades teaterlivet av Brechts politiska och 
analytiska metoder. Amerikanska influenser från b.l.a. Lee Strasberg där känslomässig närvaro 
och analyser dominerade av ord premierades även här influerat av Stanislavsky systemet.  Den 
fysiska teatern påverkas istället av performance, clowntraditioner, dans och cirkusinfluenser.  

                                                             
6 ”Ett annat trekk er at en god del av amerikanska barnteater byggde på amatorer i lokalsamfundet (community 
theatre), der barn, ungdom og voksne sto sammen på scenen” (Braanas s.41) 
Det är intressant att Communitytheater begreppet används redan vid sekelskiftet och i samband med amatörer. 
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4:5.1	  Stanislavskij	  och	  Brecht	  
Stanislavskij är fader till den professionella teaterns skådespelarträning och därför kommer nedan 
en kort teaterhistorik. Vid Moskvas Konstnärliga teater danas många teaterpersonligheter i början 
av 1900-talet. Checkhov skriver sina dramer direkt för Stanislavskijs trupp. Stanislavskij utvecklar 
skådespelarkonsten till en konstform där skådespelaren aktivt bygger sin rollkaraktär. Han är 
starkt influerad av samtidens författare, filosofi och psykologi och står mitt i brytpunkten mellan 
romantiska, positivistiska och naturalistiska åskådningar. ”Enligt Emile Zolá är diktkonsten ”en 
vetenskap om känslan och intellektets liv ”( Pusztai 2000 s. 41). Filosofen Comtes pratar om 
”Tanke -vilja- känsla- triaden”( Pusztai 2000 s. 40). Stanislavskijs övningar utgår från en vilja att 
skilja ut ett inre psykologiskt liv och innefattar sinne, fantasi, koncentration, avslappning och “att 
mobilisera känslor, emotionella minnen” (Pusztai 2000, s.45-46). Han har också idéer om yttre 
karaktärisering genom mask, smink, kostym och om den fysiska handlingen. Stanislavskjs 
systemet används fortfarande inom den grundläggande skådespelarträningen. Den nutida teatern 
påverkades starkt på 1970-talet av Bertold Brechts analysmetoder som utvecklats i polemik med 
Stanislavskijs analysmetod för skådespelaren. Enligt flera källor Bl.a. Leif Zern(1975) flydde 
Brecht Tyskland under andra världskriget där han verkat som teaterman och regissör. Han var ett 
tag bosatt i Sverige. Influerad av marxistisk teori och ville han utveckla skådespelarens reflektion 
runt teaterpjäsens problematik. I sina föreställningar skapar han en distanseffekt (verfremdung) 
där skådespelaren kan värdera rollens handlingar och vandra in och ut ur karaktären. Detta blir 
också början på en förhöjd antirealistisk spelstil. Under vänsterrörelsen på 1970-talet blir Brechts 
metoder nyupptäckta. Teatermannen Agusto Boal påverkas av Brecht då han skapar 
forumteatern som har inspirerat både teaterarbetare och dramapedagoger.  

4:5.2	  Fysisk	  teater	  
Vsevolod Meyerhold var skolad av och arbetade ihop med Stanislavskij under perioder. 
Meyerhold utvecklade under de tidiga revolutionsåren på 1920-talet en fysisk teaterform som 
utgick ifrån att reflektera över och ifrågasätta allt ifrån fysisk handling till idéer. Detta 
accepterades inte av Stalinregimen och resulterade i att Meyerhold censurerades och glömdes 
bort under Stalintiden. Enligt flera källor bl.a. Meyerhold memorial museums hemsida (2010) 
avrättades han 1940. Enskilda släktingar gömde material såsom filmer, skrifter och övningar. 
Under min utbildning på Dramatiska Institutet i slutet på 1990-talet deltog jag i ett seminarium på 
Scenskolan i Stockholm som hölls av Sören Larssons skola och Meyerhold artistic center. På 
seminariet visades rekonstruerade Meyerholdövningar och filmer som bevarats av släktingar och 
anhöriga varav några föreläste vid seminariet. De menade att Meyerholds metod spritt sig i 
Europa och till Amerika genom flyktingar, vilket förmodligen är svårt att påvisa utan vidare 
efterforskningar. En annan stark påverkan på nutida svensk teater kan också sägas komma från 
den franska poeten och teatermannen Antonin Artaud som dog redan 1948. I manifesten om 
Grymhetens teater beskriver han sin syn teater och filosofi baserad bl.a. på naturfolkens riter. 
Grotowski skapade på 1960 och 1970-talet en fysisk teaterform inspirerad av Artaud med 
övningar som gränsade till terapeutisk utlevelse genom starka känslor. Denna rörelse har fått 
många efterföljare vilka utvecklat den fysiska teaterformen exempelvis den nutida regissören 
Peter Brook.  

4:5.3	  Fria	  grupper	  
Många dagligverksamheter är till sin konstruktion inspirerade av fria grupper. De första fria 
teatergrupperna i Sverige föddes ur experiment teater redan under tidigt 1960-tal bl.a. på 
Studentteatern i Stockholm. Den Amerikanska teatergruppen La mama kom till Narrenteatern på 
Djurgården i Stockholm redan på 1960-talet och påverkade starkt de första fria grupperna i 
Sverige. Enligt Rasmusson (2000) fick frigruppteatern fart med vänsterrörelsen1968. 
Teatergrupper som Pistolteatern, Teater Narren, Friteatern, Fria Pro, Nationalteatern och Fria 
teatern tillhörde några av de första. Många grupper arbetade utifrån ett starkt politiskt budskap. 
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Några såsom Friteatern utgick från en fysisk teatertradition inspirerad av Grotowski. Flera av de 
svenska grupperna hade som idé att teatern skulle nå ut till folket och den uppsökande teatern 
utvecklades starkt. Genom turnéer i landet riktat till olika grupper, gatuteater, teater i fängelser, 
skola och omsorg spreds en uppsökande verksamhet. Här utvecklades också barnteatern och 
teaterövningar för olika sammanhang . Synen på att teatern ska ut till människorna har övertagits 
av dagens institutionsteatrar såsom riksteatern(Rasmusson 2000 s 130-132).  

4:5.4	  Nutida	  teater	  och	  påverkan	  
Communityteater har många likheter med Forumteatern och frigruppsrörelsen. Det är en 
internationell rörelse med rötter i 1960-talets motrörelser och en amerikansk amatörteaterkultur. 
Begreppet syftar på grupper, amatörer eller/och professionella som hämtar sina teman ur 
närmiljön. I Sverige finns exempelvis Botkyrka Community teater. Ur samma rörelse springer  
Devised theater . Enligt flera källor b.l.a. Wikipedia (2010) är det ett amerikanskt begrepp för 
grupper som gemensamt, ofta genom improvisationer arbetar fram ett material. En regissör kan 
vara delaktig och sammanställa materialet men arbetet är främst gruppens. 

…/and every culture is proud of its grate dramatists ,but in many parts of the western world particularly 
Eastern Europe, the last century saw the emergence of and flowering of a theatre with is based not of 
words but upon images and symbols. The linear flow of text-based drama gives way to an almost 
impressionist succession of visual (and often verbal) symbols. This has led to what we often refer to as 
physical theatre, which overlaps with dance on one hand and mime on the other. It´s a vast spectrum, 
which includes such diverse work as the performance by Russian company Derevo and the work of people 
like Belgian choreographer/director Wim Vanderkybus, and both of these develop their work through a 
collaborative process, involving all the members of the company.(Lathan 2004The British Theatre Guide).  

 
Flera samtida teaterformer såsom Movementtheater låter sig inspireras av dans.7 
Movementtheaterrörelsen är ett brett begrepp som innefattar en fysik och visuell form av teater 
inspirerad av mim och performance där skådepelarna har stark rörelse och rumsmedvetenhet 
t.ex. Buoffon. Bouffonteater som utgår ifrån Comedia dell´Arte, en gammal medeltida italiensk 
teatertradition. Buoffonteater har utvecklats av mimaren och teatermannen Jacques Lecoq och 
baserar sig på och moderniserar/utvecklar Commedia dell´Arte och utgår från Jacques Lecoq 
school i Paris.  

4:5.5	  Regissörens	  arbetsuppgifter	  	  
Ett konstnärligt råd där den konstnärliga linjen definieras är vanligt inom den professionella 
teatern. Här presenteras idéer och pjäsförslag ofta med flera års framförhållning. I en stor 
produktion har regissören det slutgiltiga ansvaret för det konstnärliga resultatet och en 
arbetsledar/samordnande roll samt huvudansvar för allas förståelse/ tolkning av pjäsen. Under en 
förberedelsetid som innefattar research, allt ifrån ca en månad upp till ett år, görs en grundlig 
analys/bearbetning av texten i samarbete med dramaturg i dialog med övriga yrkesgrupper. Idéer 
och skisser framarbetas med scenograf, kostymör, maskör, ljusdesigner, ljudtekniker, musiker 
m.fl. Att få dessa skilda konstnärer och viljor i ett teaterprojekt att samspela och berätta samma 
historia kräver envishet och noggrannhet. Martha Vestin (2001) som beskriver regiarbetet menar 
att när skådespelarna sluter upp till kollationeringen läses texten, idéerna redovisas för alla 
inblandade och projektet drar igång (s. 67). De olika avdelningarna arbetar sedan självständigt 
under ledning av huvudansvarig i dialog med regissören. Skådespelare och regissör utarbetar 
scenerier. En fri grupp kan arbeta på många olika sätt. De ekonomiska möjligheterna att ta in 
personal kan vara begränsade vilket betyder att idéerna ofta växer fram parallellt med att 

                                                             
7 Flera av scenskolorna i Sverige har arbetat mycket utifrån den ungerske koreografen Rudolf Labans metoder. Han 
är en av den moderna dansens tänkare och var verksam under 1920 och 1930 talet i Tyskland. I England finns nu 
institutet Laban and contemporary dans. 
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skådespelarna repeterar. Processen kan vara mer flexibel för nytänkande och förändringar under 
resans gång men man har ofta inte samma ekonomiska möjligheter som en institutionsteater. 

4:5.6	  Begrepp	  
Begreppet konst används flitigt i den professionella teatervärlden. Om konst kan man läsa. 

…/verksamhet som syftar till att hos människor framkalla särskilda sinnesintryck som ger upphov till 
känslomässig eller tankemässiginlevelse som vanligen innebär ngt slags högre njutning (Allén mfl1986 
Norstedts stora svenska ordbok) 

Översättningarna av ordet konst är många och associeras såväl till de grekiska musor som 
företrädde de sköna konsterna som till att kultivera en trädgård ”ordet konst härstammar från 
forngermanskans kunst/…/ Det betyder alltså kunnande eller färdighet” (Wikipedia 2010). Ett 
annat begrepp som används flitigt inom pedagogik och forskning är estetik. 

” estetik, läran om varseblivning och sinneskunskap term som används i många delvis besläktade, 
betydelser t.ex. filosofi, konst och litteratur. Med estetik avses främst studiet av det sköna och dess 
former(kontraster) inom olika konstarter och i naturen. Här ingår även studiet av de estetiska objektens och 
de estetiska värderingarnas natur och problem, begrepp och förutsättningar vid tal om konst och 
konstupplevelser…/ (NE 2011)  

 

4:6 Summering   
Eftersom min ingång främst är att utveckla det konstnärliga teaterarbetet med kognitivt/fysiskt 
funktionshindrade och behandla processen inför en teaterföreställning, ansluter jag mig till vad 
Sternudd benämner Det Konstpedagogiska perspektivet.  

 
5. Ansats  
Den Hermeneutiska inriktningen syftar till att tolka och försöka förstå. Hermes var budbäraren 
mellan gudar och människor i grekisk mytologi, tolkade och försökte översätta tecknen från 
gudarna (Ödman 1979/2007 s.11). Hermeneutiken har rötter i bibeltolkning och kristendomens 
långa historia av symbolik. Schleiermacher reflekterar på 1700-talet över den hermeneutiska 
cirkeln och breddar den hermeneutiska tolkningen till att gälla för alla texter (Ödman 1979/2007 
s.38). Sedan dess har filosofer och forskare såsom Heidegger under Romantiken och Gadamer 
under 1900-talet vidareutvecklat Hermeneutiken till en existentiell filosofi och en forskningsmetod. 
Dialogen med fenomenologin har inspirerat till denna utveckling genom främst Husserl. ”Den 
fenomenologiska forskarens intresse är att beskriva fenomenets kärna, dess väsen eller 
egenskaper i syfte att nå fördjupad förståelse för dess egenart” (Söderlund 2000). Den 
fenomenologiska ansatsen lyfter fram fenomenet i fokus och försöker undvika metoder, färdiga 
dogmer och strävar efter att ifrågasätta förgivettaganden. Man strävar alltså efter öppenhet så att 
den levda erfarenhetsvärlden kan framstå. Fenomenologen betonar liksom Hermeneutikern 
subjektets betydelse för upplevelsen av fenomenet men inom Hermeneutiken menar man att 
subjektet alltid tolkar utifrån sin erfarenhetsvärld och alltså behöver förförståelsen formuleras. 
Ödman formulerar det ”att vi alltid ser från aspekter” (Ödman1979/2007 s.14). För 
hermeneutikern är det den mänskliga existensens villkor som står i fokus och den viktigaste 
frågan blir då vad handlingarna betydde för människorna. Den hermeneutiska frågeställningen rör 
”existentiell förståelse: förståelse för andra människors existens” (Söderlund 2002). Delar ställs 
mot helheten och kunskapen om innehållet vidgas i allt större cirklar, cirkeln strävar uppåt mot 
upplysning i en spiral. I studien ligger fokus på hur regissörerna uppfattar sitt arbete och vad de 
förmedlar genom sina livsberättelser. Därför läggs mindre vikt vid vad som är observerbart alltså 
på att verifiera vad som är sant eller falskt. Koncentrationen ligger istället på att få ut upplevelser 
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ur intervjuerna. Texten synas ur ett praktiskt konstpedagogiskt perspektiv: Hur kan man förstå att 
de intervjuade upplever det som de gör?  

 
6. Hermeneutisk analys 
Intervjuerna har transkriberats och tolkats efter hermeneutiskt mönster. Vad kan man då utläsa ur 
en intervju, text, bild, eller teater? Begreppet att tolka delar Öden upp i tre delar, att säga, att 
förstå, att översätta och han menar också att det innefattar att ange betydelser. Öden liknar 
analysen vid ett pussel, där delarna ständigt måste synas utifrån helheten (Ödman 1979/2007 
s.1997-1998). Han beskriver den hermeneutiska cirkeln som ”en ständig kontextualisering och 
dekontextualisering” (a.a. 1979/2007 s.99). Delarna granskas och ställs mot helheten, för att 
sedan ställas mot kontexten8. Den hermeneutiska spiralen är en liknelse för det cirkulära i den 
processen och för att upplysningen fördjupas successivt i pendlandet mellan del och helhet (a.a. 
1979/2007 s.103-104). En komparativ undersökning syftar till att skilja ut det specifika och det 
gemensamma i de olika informanternas uppfattningar. För att få en bild av hur regissörerna 
uppfattar teaterprocessen kommer det unika i deras berättelser att lyftas fram. Likheter och 
skillnader i svaren har kategoriserats. Inom hermeneutiken finns strävan att hitta även det som 
inte sägs ut, det som ligger underförstått, bakom orden. Genom tolkning lyftes detta till större 
sammanhang. (Larsson s.31). Denna komparativa analys syftar till att jämföra och lyfta fram det 
specifika i informanternas upplevelser och förutsättningar samt att visa på gemensamma drag i 
deras uppfattningar. Utifrån studiens kärnfrågor har informanternas olika syn på sin verksamhet 
och vissa gemensamma linjer uppkommit. 

 
7 Etiska överväganden och validitet 
Regissörerna företräder bara sig själva och sin upplevelse. De representerar inte teaterns 
värderingar och synsätt eller någon objektiv sanning. Ingenting säger att upplevelsen är konstant 
efter reflektion eller att min tolkning av berättelsen stämmer med regissörernas. Många av 
arbetstagarna på en dagligverksamhet lever i det privata i någon form av beroende situation, den 
enskilda individen kan ofta bara delvis välja sin livssituation. Personen kan stå i beroendeställning 
till närstående, bestman eller personal. Därför är det viktigt att integriteten skyddas.  

Man brukar tala om integritetsprincipen som säger att en person har rätt att få sina värderingar, önskningar 
och åsikter respekterade. Dessa värderingar, önskningar och åsikter måste respekteras oberoende av 
deras intellektuella och moraliska innehåll och oberoende av om personen ifråga själv har förmåga att 
försvara denna rätt. Detta innebär att ett spädbarn eller en medvetslös eller psykotisk person som inte själv 
är i stånd att föra sin talan, ändå ska få sin integritet respekterad. (Statens Medicinsk- Etiska Råd 2008 s. 
25) 

En dagligverksamhet har starka regler runt integritet och anonymitetsskydd vilket ibland kan bli 
en konflikt då skådespelarna vid en teaterverksamhet har valt ett synligt yrke. Det har varit viktigt 
att specificera regissörerna för att kunna besvara frågeställningarna. För att undvika en 
omständlig process med att behöva kontakta alla närstående när skådespelarna nämns i 
intervjuer och berättelser har de berörda anonymiserats. Det finns ändå risk för igenkänning i och 
med att skådespelaryrket är ett synligt arbete. Känsligt eller starkt personligt material om 
deltagarna har därför utelämnats och fokus ligger på regissörernas upplevelser och uppfattningar. 
Uteslutna namn har ersatts av X. Bilder från föreställningar kan skapa en starkare känsla för olika 
konstnärliga val och slå an en ton. Alla foton i uppsatsen har blivit godkända av respektive teater 
och fotograf. För att få möjlighet att skriva om regissörerna är de lovade att läsa ett bearbetat 
utkast av uppsatsen och intervjun om de begär. Vid läsning reagerade informanterna på det 

                                                             
8	  ”det psykologiska totalsammanhanget som inträffar då en individ eller en grupp med sin speciella referensram 
möter en speciell situation” (Hans Åkerberg 1986, s, 66). 
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transkriberade talspråket vilket medfört en redigering enligt Steinar Kvale (1997). Mitt arbete som 
handledare under föreställningen med Herr Wahr har påverkat min förkunskap och tolkningen av 
denna pjäs något.  

 
8. Metod 
Att få till ett personligt möte med fyra olika regissörer som arbetar med funktionsnedsatta i 
teatergrupper knutna till dagligverksamheter var tidsödande. Det som var genomförbart av 
praktiska skäl var journalistiska intervjuer i form av kvalitativa djupintervjuer efter förebild av Jan 
Trost (2005). En intervjuguide bifogas med de öppna halvstrukturerade frågor vilka var 
utgångspunkten för samtalet. Denna ram har skapats för att det ska finnas möjlighet att jämföra, 
tolka och lyfta fram olika aspekter utifrån likartade frågor.  

 
8:1 Genomförande och databearbetning 

Möten ägde rum på respektive teater, Teater Surra och Teater Sláva. Kjell Stjernholm på 
Moomsteatern bjöd in mig och min kollega till Malmö för intervjun, där såg vi föreställningen 
Trollkarklen från Oz. Eva Bygren träffade jag på ett fik i Stockholm. Intervjuerna gjordes med 
diktafon och dator som någon gång krånglade och har skapat pauser i transkriberingar. Vid tre av 
intervjutillfällena deltog min kollega från Mosaikteatern, Susanne Rappinger. Vid enstaka tillfällen 
har hon dykt in med följdfrågor och benämns i transkriberingen som S2. Intervjuguiden varit 
utgångspunkt för samtalet. Mötet varade i ca två timmar. Intervjuerna sedan bandats och 
transkriberats. Detta har inneburit ca.10 timmar transkriberat material som analyserats. För att 
kunna jämföra och lyfta fram olika aspekter har likartade frågor ställts men även öppenheten var 
viktig för att lämna utrymme för det oförutsedda. Varje intervju är analyserad separat utifrån en 
förutsättningslös innehållsanalys och kategorierna har sedan bearbetats med frågeguiden som 
utgångspunkt. Svaren har också bearbetats utefter studiens huvudfrågor. För att regissörernas 
upplevelser och praktiska förutsättningar och ska kunna lyftas måste intervjuerna läsas utifrån sin 
kontext. Regissörens bakgrund och arbetsuppgifter har beskrivits för att skapa förförståelse. Det 
blir sålunda min analys/tolkning av regissörernas redan tolkade/analyserade upplevelser. 
  

”Kvale föreslår vidare att en möjlig riktlinje för redigeringen, som gör rättvisa åt intervjupersonerna, 
är att föreställa sig hur de själva skulle ha velat formulera sig i skrift ”(Skott 2004 s 80).   

 
Transkriberingen följer i stort sett inspelningarna men man måste vara medveten om att 
talspråket inte alltid är rättvisande i skrift, en av deltagarna har dessutom språksvårigheter. 
Kvale(1997) menar att man av hänsyn till informanterna kan bearbeta talspråket något för att få 
språket mera likt hur de själva skulle vilja formulera sig i en skriven text. Slutversionen har därför 
försiktigt redigerad och några förtydliganden har gjorts för att sammanhanget ska bli begripligt 
men till största delen är transkriberingen intakt och finns också bevarad i sin helhet. 
 

8:2 Urvalskriterier och presentation 
Mitt val har varit att intervjua fyra regissörer med en hög konstnärlig ambition. Dessa är aktiva 
konstnärer vilka nyligen arbetat med en teateruppsättning med funktionshindrade skådespelare 
inom teatergrupper vars verksamhet utgått från dagligverksamheter. För att få en bild av hur de 
uppfattar teaterprocessen kommer jag att lyfta fram det unika i deras berättelser. Urvalet har 
begränsats och baserar sig på att regissörerna är professionella, att man uttryckt en tydlig 
konstnärlig inriktning och på att man valt liknande konstruktioner för verksamheten. Samt på 
möjligheten att få till ett personligt möte med informanterna. Intressanta regissörer befinner sig 
även i verksamheter som tillexempel i Teaterlabbet i Göteborg och Glada Hudikteatern under 
ledning av Per Johansson och Olle Hillström. Det hade varit intressant att se hur Glada 
Hudikteatern ser på konstnärliga frågeställningar men de gick inte att komma i kontakt med då de 
precis har haft stora publikframgångar med föreställningen Elvis som visats på Broadway. Även 
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Musikteater Freja som samarbetar med Smålands teater och musik i Jönköping driver ett 
spännande ungdomsprojekt med autistiska tjejer. 

8:2:1	  Informanter	  och	  deras	  verksamheter	  presenteras	  	  
Kort presentation av regissörernas bakgrund, utbildning och teatergrupper. 
I. Daniel Rudholm  

Daniel Rudholm är skådespelare från Teater Sláva. Teatergruppen bildades på 1990 talet håller 
till i Stockholmsförorten Huddinge. Rudholm startade i gruppen ca år 1996 och gick då Teater 
Slávas ettåriga utbildning. Han har sedan dess arbetat i gruppen sedan 14 år som skådespelare 
och regissör. Vidareutbildning har skett via workshops med andra teatergrupper i Sverige och på 
resor med Teater Sláva runtom i världen. 

II. Eva Bygren  
Eva Bygren har i samarbete med Juan Rodriguez regisserat den uppmärksammade 
föreställningen Den inbillade sjuke av Moliéres på Ållateatern i Sundsvall 2009 med nypremiär i 
juni 2010. Bygren är ursprungligen skådespelare utbildad vid The commedia school i 
Köpenhamn. Eccole de Philippe Gaulier i London. Dessa utbildningar bygger enligt Eva på en 
tradition efter Eccole Jaques Lecoque i Paris. Hon har vidareutbildat sig även till dramatiker på 
Teaterhögskolan i Stockholm och på Biskops Arnö folkhögskola. 

III. Adolfo Celis  
Adolfo Celis är skådespelare/regissör utbildad vid Escuela National de Arte Dramático (ENAD) i 
Bogotá, Colombia Corporación Colombiana de Teatero (CCT)i Bogotá, Colombia,Teaterverkstad. 
Han är konstnärlig ledare och regissör på Teater Surra som har sitt säte i Medborgarhuset i 
Stockholm och är en del av studieförbundet Sensus. Celis har även studerat Commedia dell´Arte 
i Italien. 

IIII. Kjell Stjernholm  
Kjell Stjenholm är konstnärlig ledare och regissör på Moomsteatern i Malmö. Han har lång 
erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade och teater. Stjernholm började på Vår teaters 
verksamhet i Årsta där hans mor var pionjär på området. Sedan dess har han arbetat med 
drama/teater främst för funktionshindrade i allehanda former. Stjernholms senaste uppsättning är 
Trollkarlen från Oz på Folkets hus i Malmö. Han har över 35 föreställningar bakom sig med 
teatergruppen.1998 fick han Kvällspostens Thaliapris för bästa regi i Den lilla människan. Han 
har också skrivit och utgivit boken Moomsteatern - rätten till scenrummet (K Stjernholm H 
Hedenius 2006)  

 
9 Metoddiskussion 
Enligt min upplevelse har hermeneutikens begränsningar och jag är säker på att om materialet 
varit mindre hade tolkningarna kunnat fördjupas. Det finns många val och perspektiv när man går 
in i en text, frågan är vilken ontologisk utgångspunkt man har och hur man kan vara säker på att 
hålla detta perspektiv. Risken är ett ytligt psykologiserande. Där kan kanske en kritisk 
diskursanalys granska begreppen och fenomenet utifrån sin kontext och sina förgivettaganden 
och en etnografisk studie kan avslöja mer om verkligheten bakom upplevelsen. Det finns och 
andra sidan fördelar med att fokusera på att hämta information ur en upplevelse. Detta att få syn 
på hur resonemang och tankar konfronteras/samspelar med de yttre förutsättningarna. Min 
tolkning har rört sig kring vad jag upplevt att regissörerna velat förmedla i första hand.  
Att använda kvalitativa intervjuer har varit givande men materialet växer enormt under processen, 
en starkare avgränsning hade varit att föredra. Ett problem med intervjuer var att informanterna 
blev starkt färgade av vad de upplevde som mina uppfattningar men som egentligen var deras 
egen bild av min uppfattning. De märktes genom att de ibland provocerade och utmanade dessa 
projektioner. Min upplevelse var att det blev ett försök att få kontroll över en intervjusituation där 
utfrågaren är anonym och kan upplevas hotfull och värderande. Detta färgade samtalet och man 
kan fråga sig hur det påverkat svaren. Ämnet har varit intressant men säkerligen tagit in på vissa 
stickspår. Transkriberingen var lång och svårsammanfattad, färre frågor kunde säkert också 
begränsat transkriberingen och fördjupat analysen. Strävan har varit att inte värdera eller 
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reflektera över informanternas svar utan basera studien på transkriberingen men vissa omedvetet 
färgade tolkningar kan ha letat sig in. Den övervägande upplevelsen är ett intressant och viktigt 
material som min förhoppning är att förvalta. 
 

10. Resultatanalys 
Fyra berättelser, är alltså en sammanfattad och tolkad redogörelse för var och en av de fyra 
teaterarbetarna, en beskrivning av respektive teater, organisation och teatertradition som 
informanterna arbetar inom. 
 

10:1 Fyra berättelser  
Varje intervju är tolkad och sammanfattad till en kort berättelse som baserar sig på citat från 
intervjuerna. Tonvikten ligger på informanternas personliga upplevelser och olikheter. Här 
beskrivs teatergruppen, regissörens bakgrund, arbetsmetod, upplevelser, uppfattningar och 
funderingar kring arbetet. 
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10:1.1	  Daniel	  Rudholm:	  Ett	  audivisuellt	  intrycksmedium	  	  	  
Utifrån en intervju med Daniel Rudholm den 1 april 2010, Tonsalen i Huddinge.  
 

 
Mosaikteatern, Herr Wahr 2009 Foto: Martin Naucler 

Mosaikteatern	  
Mosaikteatern är sedan 2009 en dagligverksamhet med teater/dansinriktning för kognitivt 
funktionshindrade. Gruppen håller till i Flemingsbergs gård i Stockholm där man har sina 
repetitionslokaler. På Mosaikteatern har skådespelarna kognitiva funktionsnedsättningar alltså 
inte några alvarliga fysiska funktionshinder men flera av deltagarna har stark psykomotorisk oro 
vilket gör förutsättningarna svåra p.g.a. ständiga känslokast bland deltagarna. Mosaikteatern 
startade som ett projekt 2008 där Teater Slávas skådespelare hyrdes in och har sedan dess gjort 
flera teaterprojekt med gruppen, Orfeus och Eurydike samt Sawitri och Satyawan. Hösten 2009 
iscensatte Daniel Rudholm sin egen föreställning Herr Wahr som spelades i Teater Slávas lokal 
Tonsalen i Huddinge. Mosaikteatern har sedan dess spelat Julspelet Stjärna Indiana som 
spelades 2009 och 2010 i kyrkor, senast Maria Magdalena kyrka. Legenden om Myrddin 
spelades under hösten 2010 på Teater 3 i Stockholm och på flera festivaler bl.a. på Olika 
festivalen i Nyköping och en kulturfestival i Kaliningrad. 

Rudholms	  konstnärlig	  inriktning	  	  och	  Teater	  Sláva	  	  
Rudholm menar att Teater Sláva arbetar med Movementtheater alltså fysisk, musikteater. 
Gruppens senaste föreställning Carmina mecanica och spelades på Kägelbanan 2010. Enligt 
Rudholm verkar teatern olika genrer såsom vuxenteater, barnteater, körverksamhet och 
gatuteater. Teatern har ekonomiskt stöd från Huddinge kommun. Teater Sláva är också 
involverade i flera pedagogiska projekt i skolor och på arbetsplatser. Gruppen bildades på 1990-
talet och var från början starkt influerad av Grotowski och fysisk östeuropeisk teatertradition. 
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Rudholm deltog på 1990-talet i en ettårig utbildning på Teater Sláva. Erik Norlin var en av 
grundarna till gruppen och höll i utbildningen vilken innehöll hård fysisk träning, röst och sång.   
 
 

H
Mosaikteatern, Herr Wahr 2009 Foto: Martin Naucler 

 
Tiden verkar ha varit viktig för Rudholms yrkesval och gruppen knöts samman berättar han. 
Vidareutbildning har skådespelarna sedan fått via workshops med andra teatergrupper i Sverige 
och på resor runtom i världen. Teatern har gjort expeditioner i Östeuropa, deltagit i mängder av 
festivaler och seminarier i Amerika, Korea, Kina, Indien, Bangladesh samt på Edinburgteater- 
festival. 2008 gjorde man ett Sidaprojekt i Kina, Barnets röst.  Daniel Rudholm menar att man 
arbetar i en fysisk tradition men förhåller sig fritt till ”Grotowski spöket” (DR). Rudholm 
understryker att han och Teater Sláva förnekar Stanislavskij totalt och han syftar då gissningsvis 
på en textbaserad, psykologisk, realistisk spelstil. Teater Sláva har ingen konstnärlig ledare utan 
de arbetar utifrån vad Rudholm kallar en divised idé där aktörerna styr de konstnärliga besluten 
”från golvet”(DR). För varje projekt utses en ansvarig för projektet eller en regissör som Rudholm 
benämner redaktör eller ett par ögon. Teater Sláva har arbetat mycket med barnteater, sagor från 
olika delar av världen. Upplevelsen är att de är starkt influerade även av asiatisk teater och söker 
efter stilisering och renhet i formspråket. Daniel menar att Teater Sláva lite felaktigt förknippas 
med medeltidsgyckel ”en folklighet eller det direkta tilltalet och som kanske hör hemma i den 
gatuteatertraditionen” (DR). Teater Sláva är en repertoarteater vilket innebär att man alternerar 
och turnerar med föreställningar under lång tid. Rudholm ser sig inte som regissör utan mer som 
skådespelare. Han är från början musiker och fotograf och lägger stor vikt vid det visuella och det 
auditiva i teaterföreställningen. Man kan förstå det som om han vill skapa en tredimensionell 
bild/ljudkonst genom teatern, och att han sökt efter ett abstraherat formspråk när han regisserat 
Mosaikteatern.  

D. Mm. För mig är det jättemycket det visuella /…/Mycket så är det bara det, men visuellt i den, i den 
månen att det visuella även innefattar det audionoma (sic). Att det är ett intrycksmedium och dramaturgi 
och dramatik… S. Ett intrycksmedium? D… tillsammans liksom, hur de här två kan jobba tillsammans 
liksom och ge så stor impact på en publik som möjligt. Men väldigt lite tematik på nåt sätt. Då kommer man 
på vad det handlar om, eller vad det betyder eller…(DR Min kursivering) 
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Man kan alltså uppfatta det som om Rudholm inte utgår ifrån en tematik eller en premiss utan 
låter dramat växa fram ur det audiovisuella. Han vill skapa en impact på publiken, alltså en chock, 
en kollision. Hans förebilder är andra teatergrupper som arbetar utifrån vad han kallar en divised 
idé och som skapar från golvet utan en egenmäktig regissör. Han tar som exempel vad han 
menar är nutida ryska surrealister och nämner främst en grupp från St. Petersburg som han 
träffat på sina turnéer till Ryssland, Teater Asche, ”De har en visuell idé om sin teater. De kan 
vara så lekfulla i sin konst att de på nåt sätt blir heliga”(DR). Den är professionell som har 
erfarenhet av att ha arbetat mycket och länge på scenen menar Rudholm. Han blir orolig när det 
är ”dåligt driv”(DR) i föreställningen, då får han en känsla av amatörism. Han menar också att han 
inte lägger någon värdering i ordet amatör men det går att uppfatta ordet som något starkt 
negativt i detta sammanhang.  

Teaterproduktion,	  vision	  	  
Herr Wahr är den första egna produktion som Rudholm regisserar med Mosaikteatern.  
Rudholm är även musiker och skapade musiken i samarbete med Dana Karlsson, saxofonist och 
multimusiker. Föreställningen Herr Wahr utspelar sig runt ett bord i en tidlös stumfilmsmiljö.  

Jag hade en idé från början och på nåt sätt kanske det kom det ganska nära den idén. Eller 
slutproduktionen eller produkten vart ganska nära den idén. (DR) 

 
Associationerna runt föreställningen går till ett abstrakt scenspråk, Beckets I väntan på Godot och 
Ionescos Den flintskalliga primadonnan. Scenbild och kostym var svartvita. De uppklädda 
gästerna väntar på huvudpersonen Herr Wahr som aldrig dyker upp. En slags ordlös väntan 
utspelas bland de längtande, hungrade damerna och herrarna, som serveras av en dragspelande 
butler och en fransk kock/ jazzmusiker . Herr Wahr är huvudperson som i sin frånvaro efterlämnar 
ett arv av röda ting, en röd ros, en röd tråd, en röd strumpa. Rudholm upplevde inte några stora 
överraskningar på vägen mellan vision och resultat säger han. 

Marknadsföring	  och	  publik	  
Marknadsföringen planerades och sköttes av Mosaikteaterns producent. Föreställningarna var 
välfyllda och publiken bestod till stor del av andra personer från dagligverksamheter och estetiska 
gymnasium. Här fanns också föräldrar och vänner samt en trogen TeaterSláva publik från 
Huddingeområdet. 

Research,	  repetitionstid	  och	  veckoplanering	  	  
Under ett förarbete med gruppen under våren 2009 arbetade man mot en film. Sedan hade man 
sex veckor repetitionstid för att färdigställa föreställningen. Rudholm anser att han alltid blir färdig, 
hur lite tid man än har men han överväger kort hur det skulle vara att arbeta med text om han haft 
mer tid. Veckoschemat på Mosaikteatern under 2009 bestod av fem dagars arbetsvecka varav ca 
tre dagars arbete med teater. Två dagar i veckan var vigda åt stormöte, friskvård, ett hälsoprojekt 
med matlagning, städning och egna uppträdanden. Veckorna innan premiär ökade arbetstiden 
med repetitioner. En arbetsdag är mellan 9.00 -15.00 och börjar med samling, ett kortare möte 
där man visar pictogramschemat9 och går igenom dagens aktiviteter. Repetitionerna är ca 10.00 -
12.00 och efter lunch 13.00-15.00. I slutfasen är schemat mer flexibelt och innehåller ofta olika 
lösningar med gemensam mat beroende på spellokal. 

Arbetsmetod	  
Sedan Teater Sláva fick i uppdrag att regissera Mosaikteatern har man haft en idé om att 
utveckla gruppen till en konstnärlig teater genom bl.a. kontinuerlig teaterträning. Man har därför 
utvecklat ett fysiskt träningsprogram för gruppen och en workshop som skådespelarna håller i 

                                                             
9 .Pictogram- bilder som förtydligar ord 
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själva. Koncentration och samarbetsövningar ingår här. Gruppen är inte ny för Rudholm, han 
deltog i Orpheus och Eurodike som skådespelare och medregissör. Rudholm baserar sitt arbete 
på improvisationer. Han menar att skådespelarna måste ”få utrymme till mer frihet” (DR) men han 
nämner inte för skådespelarna att de ska improvisera för då vågar några inte försöka och andra 
tar över ” Det ska bara finnas plats.” (DR) Improvisationerna är väl förberedda och man 
improviserar inom en given situation eller ett sceneri. Det finns en sak som skiljer arbetet med 
skådespelare från Mosaik mot det med kollegorna på Teater Sláva menar Rudholm.  

Tydlighet, att vara väldigt tydlig. Att egentligen inte. Man ska försöka att undvika att utgå från att man 
förstår, att man förstår undermedvetet eller man förstår utan att säga. Man ska försöka att formulera allt. 
(DR) 

När man arbetar med kognitivt funktionshindrade måste man hela tiden påminna sig om vad som 
är möjligt och vilka begränsningar som finns anser han. Text upplever han som ett komplicerat 
område och all text i föreställningen fick skådespelarna i form av varsitt brev som de läste upp på 
scen. Att begripa text och att lära in text är en mer komplicerad process för dessa skådespelare 
än för ”normalstörda” skådespelare. Ruholm pekar exempelvis på förmågan att höra toner, 
sjunga och tala tydligt och på hur det kan variera beroende på funktionsnedsättningen. Han anser 
att det var en stor fördel att använda musiken för att få driv och rörelse i föreställningen och han 
kunde med hjälp av musikaliska tecken regissera från scen. 

Se det som inte går och hitta lösningar på det som är spännande och roliga. Och inte se det som saker 
man inte kan utan vad man kan göra istället.( DR) 

Ledarstil,	  demokrati	  och	  pedagogisk	  kompetens	  
Mosaikteatern arbetar med ett demokratiprojekt där man tränas i att medverka i stormöten och 
hålla i ordförandeklubban. Här kan man framföra åsikter om arbetet dagligen men de 
övergripande besluten styrs av en styrelse bestående av bl.a. föräldrar och rådgivande personer.   

Jag tror att jag är väldigt pedagogisk men jag försöker att vara auktoritär i just de konstnärliga… eller på 
nåt sätt. Vara tydlig samtidigt i de konstnärliga besluten.(DR) 

 
Det blir motsägelsefullt när Rudholm ser på sin ledarstil som pedagogisk och auktoritär eftersom 
han samtidigt lyfter fram delaktigheten hos aktörerna. Man kan ana att han menar att han är 
auktoritativ när han tar vissa konstnärliga beslut.  

Dels att det är jätteviktigt att under en process, att alla är delaktiga liksom och alla ska komma med idéer. 
Att vi ska prova många idéer men när det väl ska beslutas så är det jag som bestämmer vad som ska vara 
med i föreställningen. Det kan ju ses i vissa lägen som auktoritärt eller aktörerna tycker det är provocerade 
att vissa idéer inte passar in eller kommer på plats. Men det är viktigt liksom. (D R) 

 
Rudholm anser inte att man behöver pedagogisk erfarenhet för att arbeta med kognitivt 
funktionshindrade skådespelare utan erfarenhet och lyhördhet. Han är själv nyfiken på att veta 
mer om hur det fysiska handikappet fungerar. 

D. Det skulle vara väldigt spännande att ha kunnandet rent teoretiskt om det här handikappet tillexempel 
och vad betyder det. Vad kommer det sig att det är så svårt att sjunga rent? Är det en fysiologisk grej att 
man har en enorm medvetenhet om puls och rytmik, känns det som, men att tonhörandet inte existerar, 
känns det som. Det skulle vara jättespännande... Men då handlar det kanske inte så mycket om 
pedagogik… utan då handlar det mer om… S. Omsorg..? D. Medicin, men sånt skulle vara jättespännande 
och få veta (DR) 

 
Teater Sláva har arbetat med pedagogiska projekt när man åker ut som grupp till exempelvis 
skolklasser, här har gruppen fått pedagogisk erfarenhet och de har utarbetat egna övningar. 
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Man kör på. Vi brukar ofta vara väldigt sådär... från scratch. Vi kanske är fem eller sex personer som 
kommer ut till en klass och jobbar. Från första stund så ska det inte finnas plats för att ifrågasätta. Pang, 
pang, pang. Nu gör vi det här, Nu gör vi det här…och hålla en hög energinivå.(DR) 

 
Från sina skolprojekt med ungdomar, har Teater Sláva haft för vana att hålla en hög energinivå 
något som inte alltid fungerar med Mosaikgänget. Det blev en omställning menar Rudholm och 
här behövdes tålamod (enligt min egen erfarenhet reagerar flera av deltagarna i gruppen starkt 
emot stress, starka ljud och uttryck). Att upprepa kan vara ett konststycke för Mosaiks 
skådespelare. Rudholm drar paralleller till då Teater Sláva arbetat med ungdomar i Vårby spelet 
då han återberättar en situation. 

…oj, oj, oj. Det är otroligt tråkigt att göra samma sak två gånger. Det känns som att det är en mycket nära 
barnkänsla. Vi har jobbat mycket med gatuteater i Vårbygård där vi gör sånt här Communityprojekt 
tillsammans med boende i Vårbygård. Det är många unga, barn som springer omkring och leker och frågar 
om de får va med, och de fick dom. Så har vi haft premiär och det var massor med folk i publiken och så 
sätter vi oss ner och frågar. - Hur tyckte ni att det kändes? - Ja, det var bra! Jamen då kör vi imorgon igen! 
Va, ska vi köra samma sak igen? (skratt) Det är barn som kanske inte alls nånsin har varit på teater eller 
har nån erfarenhet av den biten. Det är ju en helt riktig fråga egentligen. Att göra samma sak två gånger. 
Nej, det är jättesvårt. (DR Min kursivering) 

Konstnärlig	  vinst	  	  

Hur upplevde då Rudholm, som också var skådespelare i produktionen, det var att stå på 
scenen tillsammans med Mosaikteatern. Finns det någon konstnärlig vinst? Några av 
skådespelarna från Mosaikteatern har varit dansare och skådespelare under en längre tid. 

D. Ja, vissa av dem är ju naturals. Det bara funkar liksom. De bara är. Självklara. Men det är också 
erfarenhet från de som har jobbat länge. S. Att ta impulser tänkte du då? D. Ja, att ta impulser, att ge och 
ta. Att lyssna alltså (-) Det är nånting… att ta rätt impulser. Det är ju jätteabstrakt. Det är inget som säger 
att det är det, det handlar om. Det handlar ju bara om erfarenhet och känsla. (DR Min kursivering) 

Syfte	  och	  andra	  motiv	  än	  de	  konstnärliga	  	  
Rudholm vill hitta ett sätt att tränga djupare med gruppen och beröra de känsliga frågor som 
personerna har gemensamt men bara pratar om på lunchrasten. 

Jag har blivit pappa nyligen och då sa en… Åh jag ska också ha barn och så sa en som är lite mer 
högpresterande om man säger så. Nämen vi får inte skaffa barn. Och det finns så otroligt spännande… 
och jag får så mycket bilder… Alla pojkarna… alla männens ärr som alla har efter hjärtoperationer. Det 
finns nånting som de har väldigt gemensamt... Dom har varit med om gemensamma saker som man inte 
pratar om, som inte vi känner till. Det vore jättehäftigt att hitta ett sätt att tala om. Men tyvärr så, eller tyvärr 
men det är svårt att gå för tungt, liksom… Jag älskar att grotta ner mig i det mörka och det smutsiga… Men 
hur gör man det med de här skådespelarna? Jag menar inte att det ska vara nattsvart utan det får gärna 
vara med en glimt i ögat. Men hur gör man för att gå ner och experimentera i mörkret? Det skulle jag vilja 
veta och det skulle jag också gärna vilja göra med dem. (DR) 

 
För Mosaikteatern och Teater Sláva är syftet med verksamheten att ge vuxna funktionsnedsatta 
möjlighet att uttrycka sig med konstnärliga medel såsom teater, dans, musik samt att finna 
mötesplatser med andra vuxna.  

D. (---) men just att den här grundidén... Ja, att folk som inte jobbar med folk med funktionshinder… Bara 
att få se, att få uppleva… det här väldigt speciella sceniska uttrycket. Bara det i sig är så häftigt liksom, 
viktigt. Och det är på nåt sätt… orättvist… Som normalstörd skådespelare är det orättvist bara för att dom 
går upp, ställer sig på scenen och så är det sådär magiskt. (DR) 
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10:1.2	  Eva	  Bygren	  om	  mötet	  med	  Ållateatern	  
Utifrån en intervju med Eva Bygren Skärtorsdagen den 1 april 2010 Café Biskvi, Stockholm. 
 

 
Den inbillade sjuke av Moliére, Ållateatern, Sundsvall 2009/10 Foto: Arkiv/Andreas Libell 

Eva	  Bygren	  om	  Ållateatern	  	  
Bygren berättar att Ållateatern blev en dagligverksamhet med teaterinriktning ca år 2000. De fick 
då sina stora funktionella lokaler i en gammal gymnasieskola. Lokalerna har tidigare fungerat 
som ett inofficiellt kulturcentrum i Sundsvall där hon själv haft ateljé i unga år. Bygren och Juan 
Rodrigues har tillsammans regisserat Den inbillade sjuke 2009. Under projektet med Den 
inbillade sjuke var det fyra fast anställda på teatern. Eva Jalmar projektledare och konstnärlig 
ledare, en scenograf, en tekniker/alltiallo, en teaterledare. Musikern Örjan Lindén som man 
tidigare samarbetet med i Carmen lånades in från Teater Västernorrland. Under produktionen 
bestod gruppen av ca 20 skådespelare där vissa arbetar heltid, andra deltid. Deltagarna har 
mycket varierade handikapp, kognitiva funktionsnedsättningar och fysiska handikapp såsom CP-
skador. Några är rullstolsbundna och har grava handikapp. Efter projektet med Den inbillade 
sjuke har Ållateatern nu även en dramapedagog som är anställd på teatern. 

Ålla	  teatern	  och	  Bygrens	  konstnärliga	  inriktning,	  förebilder	  	  
Bygren har hyrts in för ett projekt och anser sig inte kunna föra Ållateaterns talan men hon tror att 
teatern identifierar sig med stora musikteaterprojekt såsom Carmen och Den inbillade sjuke. De 
har under åren även gjort ett antal mindre föreställningar berättar hon men det är inget man lyfter 
fram. Konstnärlighet är ett positivt begrepp för Bygren och något hon strävar efter att uppnå och 
möjligt att tolka det som en symbol för kvalitet. Hon ser processen som det viktigaste men hon 
tror uppenbarligen att det går att kombinera en utvecklande process med en konstnärlig produkt, 
det är ingen motsättning menar hon. Genremässigt placerar hon den Den inbillade sjuke i facket 
”dramatisk teater med mycket musik” (EB). Bygren har arbetat länge med dockteater vilket 
påverkat hennes konstnärliga ideal mot ett förhöjt formspråk. 

När man berättar det med dockor så säger det nåt annat än när man berättar det med skådespelare. Så 
formspråket har en stor betydelse för vad man uttrycker konstnärligt i slutändan. Det är väl en väldigt stark 
linje hos mig som jag tycker att jag använder mig av.  När jag jobbar med Bouffon, så är det skådespelare 
som förändrar sitt inre och yttre, som också ger en förhöjning…att det inte är naturalism… det är nånting 
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annat… Det ligger ovanför verkligheten på nåt vis och beskriver verkligheten utifrån det här påhittade lagret 
av världen.(EB) 

	  
Bygren har studerat Bouffonteater i London och Paris och därigenom även Commedia dell´arte. 
En stor förebild är Philippe Gaulier som själv är upplärd av Jacques Lecoq. Han förnyar 
Bouffonteatern som är en fysisk teaterform byggd på gamla traditioner utifrån mim och 
Commedia dell´Arte.  

Jag har fastnat för Bouffon och Gaulier som gör det på ett här och nu sätt. Vår tids tabun och vår tids 
mutationer kan man säga att han arbetar med och hans arbetsmetod är utifrån lek och spelglädje och 
lusten att berätta. Det måste finnas en spelglädje, även om man står och gör en tragedi så måste man ha 
en, en blink i ögat (-)Vänta här jag har så många överraskningar på gång så jag ska ställa er! Alltså i en 
teater, en slutprodukt som inte är naturalistisk på något sätt., Det är som att sanningen i konsten är att det 
är på låtsas. (-) Det vet ju alla som kommer in och sätter sig i en teatersalong att det händer ju inte på 
riktigt. Det är ju på låtsas. (EB Min kursivering) 

Teaterproduktion	  och	  Vision	  	  
Bygren såg föreställningen Carmen och sökte då kontakt med Ållateatern men samarbetet har 
dröjt av praktiska skäl.  

Så det var väl lite av en konstig kombination av att titta på en freakshow eller vara på ett vanligt Luciatåg 
på dagis där man bara gråter för att alla barnen var så gulliga. Alla är Lucior och så… och den här konstiga 
kombinationen(-)ganska mycket så tyckte jag att det är det här som är deras kvalitet. Det är deras egna 
vackra jag som är deras absoluta kvalitet och att hitta fram till den och att ställa den på scen det är min 
uppgift. (EB Min kursivering) 

 
Under ledning av Eva Jalmar hade gruppen redan sedan två års tid påbörjat ett researcharbete 
omkring Moliére och valt en pjäs. Scenografen hade påbörjat sitt arbete. För att förankra temat 
hos skådespelarna arbetade man även med 1600-tal i Sverige och Drottning Kristina blev en 
viktig länk för att skapa intresse och förståelse. Runt dessa två människoöden, drottning Kristina 
och Moliére byggde man sedan forskningen. Bygren anställdes ganska sent i processen och höll 
då en workshop i Comedia dell´arte och här improviserade man runt Commediakaraktärerna. När 
Bygren slutligen blev kontaktad för att regissera föreställningen bodde hon i Stockholm. Juan 
Rodrigues som hon arbetat med tidigare anställdes då för att dela regiuppdraget med henne. Det 
finns en svårighet med att komma in i en färdig idé efter två års research menar Bygren. Hon och 
Rodrigues försöker ”omfamna” visionen och finna vad man kan tillföra gruppen, de delar upp tid 
och regi mellan sig.”…/vi kunde ju inte komma in när dom hade forskat i två år och säga att 
nämen jag tycker vi sätter det i nutid. (Skratt)” (EB). Hon beskriver hur detta kan påverka 
öppenheten inför vad som kommer upp i arbetet med skådespelarna. Hon pekar på en konflikt 
som kan uppkomma i mötet med kognitivt funktionsnedsatta skådespelare. 

E. Scenografen har gjort alla sina kostymer det är en full enhet, det är hennes vision. .S. Även när ni kom 
in så hade dom liksom… så hade dom redan tänkt runt det. E. Hon skapade såklart scenografin i 
samarbete med oss, men vi valde att följa deras linje och gå på 1600-tal och så. Och sen så kommer en 
skådespelare på premiären och har tagit på sig sin Bruce Willis kostym (skratt).S. Det känner vi igen. Det 
där var igår, nu ska vi ha det här (skratt). E. Jättestolt, det är premiär det är klart man ska ha på sig Bruce 
Willis kostymen. Och han fick ju inte det och det tycker ju jag är fruktansvärt trist. Vi har skapat en karaktär 
och sett till egentligen… att i den här 1600-tals historien kommer också Bruce Willis in vid ett tillfälle. Det 
kanske blir nästa gång då att kunna ha den öppenheten…(EB) 

Marknadsföring	  och	  publik	  	  
Ållateatern har sedan Carmen en bred publik i Sundsvallsområdet där även dagligverksamheter 
och skolor är representerade. Man sköter marknadsföringen själva men har fått viss hjälp av 
Teater Väster Norrland. Biljetterna är alltid slutsålda efter Carmensuccén menar Bygren. 
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Planering,	  repetitionstid	  och	  struktur	  
Ållateatern arbetade i två år med research och sex månader med repetitioner. Arbetsveckan 
begränsas av en hemmadag, städning, stormöte och friskvård. Det tre övriga dagarna 
organiseras enligt följande. Repetitionsdagen börjar med ett möte, man repeterar ca en och en 
halv timme förmiddag och eftermiddag med lunch ca en och en halvtimme. Vid 14.00.är det 
eftermiddagsfika och dagen slutar.  

Arbetsmetod,	  teaterträning,	  improvisation	  	  
Varken Rodrigues eller Bygren hade arbetat professionellt med funktionshindrade skådespelare 
tidigare så mötet med skådespelarna blev chockartat. Då Bygren tidigare har arbetat med barn 
eller vuxna har hon använt sig av lekar och övningar för att få igång energi och lust men på 
Ållateatern kan en lek eller övning väcka helt andra känslor. 

Nu behöver vi lite fart här nu slänger vi in den här övningen eller den här leken. Men i den här gruppen var 
det ju inte alls så, utan bara det här abstrakta tänkandet som krävs i en lek funkade inte alls… och att nån 
åker ut… plötsligt blev den så otroligt förtvivlad. (EB) 

 
Men Bygren insisterar och slutligen finner hon ett sätt att presentera lekarna och att upprepa dem 
dagen efter. Då fungerar även abstrakta lekar och man vågar leka, bli vald och bortvald. Hon 
hittar en nyckel till att få igång gruppen trots medarbetarnas suckar. Det är genom 
dansbandmusik och svenska schlagers ”djävlar vilken energi det vart!”(EB) Improvisationerna 
sker runt tematik t.ex. känslor och inom de givna situationer som regissörerna skapar. Man 
arbetar mycket med grupprocesser och även assistenterna deltar i improvisationerna. I den 
färdiga föreställningen finns en tydlig struktur, koreografi men man lämnar en öppenhet i 
scenerierna. 

…./här gör det inget om (XA) flippar ur och skiter i allt och går sin egen väg… här och när hon har gjort det 
så kommer (XB) och hämtar upp henne där…(EB) 

 
Man lägger bort manuset, försöker låta sig inspireras av pjäsen och bryter ner texten i tematik.  

Men sen när vi gick in och skulle arbeta med pjäsens tematik i så tänkte man men gud dom har inget 
språk? Väldigt få på Ållateatern kan prata så man förstår vad dom säger. Det är ju väldigt få som kan prata 
och skriva tillexempel och det här är ju en klassisk text med repliker och ironier på hur många plan som 
helst. Hur ska det här gå? (Skratt)Det går ju inte!(EB) 

 
Teman som blev starka var kärlek, vänskap, sjukdom och rädsla. Bygren försöker att leka med 
manligt och kvinnligt men det är känsligt område menar hon. Överraskande nog så tycker de 
flesta att det är svårt att byta kön men att spela sitt eget kön är däremot kul. ”Så killarna tyckte 
det var fruktansvärt kul att spela killar.”(EB) Bygren skriver sedan texten utifrån improvisationer. 
Hon hämtar idéer och repliker ur skådespelarnas vardag och skapar en manusbank vilken bygger 
på insamlat material från bl.a. fikarummet. Man väljer slutligen att lägga den röda tråden i 
musiken.  

E. Rädsla tillexempel, när vi skulle prata om rädsla så tog det ganska många gånger innan folk bara 
slutade att bryta ihop totalt. (skratt) S. Just det, jag tänkte det. E. Att hamna i de här tillstånden det var ju 
väldigt lätt men vi ska ju fortfarande berätta en historia. Det blir som det blir men vi vill ju fortfarande att den 
här historien ska gå fram då. Så då valde vi att lägga ramen i musiken (EB) 

 
Bygren pratar om pjäsen som en teatertablå eller ett partitur. En musiker från Teater Väster 
Norrland skriver musik utifrån Bygrens manusbank. Man använder sig av musik som ”bärare av 
dramat”(EB) såsom man gjort i Carmen. Bygren berättar att rollbesättningen kommer sent, istället 
ägnar man mycket tid åt den kollektiva processen därför blir också kollationeringen sen. I 
slutändan är det en stor fördel att vara två regissörer menar Bygren och vidare att hon och 
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Rodrigues kompletterar varandra. Rodrigues arbetar med stora ensemblescener och 
förflyttningar, Bygren med intimare scener och med att fördjupa scenerna.  

Jag vill väldigt gärna söka mer och hitta i gruppen mycket längre… inte lägga saker och sånt utan… utan 
söka, söka, söka och sen såsmåningom, utifrån det lägga saker. Juan är mer… lägg ett mönster och jobba 
inåt utifrån det. Och det blev en jättebra kombination. (EB) 

Konstnärliga	  vinster	  	  
De funktionshindrade skådespelarna äger i sig själva en stjärnstatus, stjärnkvalitet menar hon 
och hon återkommer ibland till begreppet freakshow. I mina öron låter det först nedsättande men 
när Bygren använder det utifrån ett Bouffonfilter, ur en modern clowns synvinkel, låter det fräckt, 
utmanande. Med kroppens svagheter som vapen. ”Det handlar bara om att fånga in dem i ett 
sammanhang och poff på scen med dom så är det där liksom” (EB). Hon försöker på något sätt 
att bygga dramat runt personen ”fånga in dem”(EB).  

Det är de utvecklingsstördas person som är den största, största konstnärliga vinsten då. Tillexempel (X). 
Hon har Downs syndrom då. Hon är primadonna. I den här sista föreställningen också för att det gick inte 
att ge henne en annan roll.( Skratt) Hon är en teaterprimadonna. Hon älskar det och hon drar med hela 
resten av gruppen i sin enorma glädje i att stå på scen och i Carmen så sjöng hon arier. Hon har inget 
språk. Man kan inte förstå vad hon säger och hon har inte en klassisk röst heller det är en ganska entonig 
röst, men den går rätt in. Fruktansvärt vackert blir det då i slutändan, för hon gör det med sån otrolig känsla 
och att det är det är hennes själ som kommer ut i den där rösten. Nu finns det en kille som gör samma sak. 
Han gör ett sångnummer som man bara ja… man bara lägger sig ner och dör varenda gång…(EB) 

Ledarstil	  och	  pedagogisk	  kompetens	  	  
Bygren kallar sin ledarstil ”…/tålmodigt pedagogisk men de kommer inte undan”(EB) och menar 
att det blir bäst när hon insisterar. Hon tycker inte att man behöver vara pedagog utan ”det 
duger”(EB) att man är regissör för att arbeta med funktionshindrade om målet är en 
teaterföreställning menar hon men det är viktigt att vara öppen och nyfiken när man arbetar med 
skådespelarna. Att försöka ta in, se och förstå det man inte känner till. Hon resonerar mer och 
mer som en dramapedagog.  

E. Utan att behöva va i den här… pressen att, ska det gå? Ska det gå? Ska vi komma ihop? Ska vi komma 
ihop? S. Att dom måste upprepa?(---) E. Ja, en lek med hur det uttrycket ser ut då om Bruce Willis får lov 
att finnas där och drakar och vad det är för några historier som dom är färgade av själva… Dansband och 
såpor och…( EB) 

 
Om hon gör en ny produktion så önskar hon arbeta mer på de utvecklingsstördas villkor och vill 
försöka hitta en form med mera kontroll över slutresultatet genom en film exempelvis. Under 
skratt beskriver hon processen som…  

…otroligt påfrestande helt enkelt. (Skratt) jag var så jäkla nöjd med att vi kom till premiär. Uhhh! Det finns 
ingenting som säger att man skulle komma till nästa på nåt vis…(EB) 

Syfte	  och	  andra	  mål	  än	  konstnärliga	  
I ett kompletterande mejl därhon svarar på min fråga är om hon kan tänka sig ett annat 
övergripande mål än det konstnärliga understryker hon att…” Min bas i yrket är att skapa konst” 
(Eva Bygren 2010). Trots det är processen och det pedagogiska värdet för varje individ viktigare 
än den egna produktionen. Hon tror dock att det går att kombinera dessa aspekter och att man 
behöver väga de pedagogiska vinsterna mot de konstnärliga. Arbetet behöver utformas olika efter 
varje individ och grupp menar hon. 

Personligen tycker jag att det går utmärkt att kombinera och skulle ha svårt att arbeta med en ”ren” 
pedagogisk verksamhet som aldrig syftade till att nå fram till ett konstnärligt resultat. (Mail från Eva Bygren, 
2010) 
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Bygren är inhyrd på teatern och kan inte svara för Ållateaterns huvudsyfte men enligt hennes 
tolkning är syftet… 

Verksamheten styrs av en vilja att arbeta och ge de utvecklingsstörda en likvärdig plats på teatern var och 
en efter sina förutsättningar. Att ge deras kreativitet och historier en plats i samhällssamtalet, en chans att 
ta del av det stora samhället och kliva fram. Att ta till vara var och ens kvalitéer både som konstnärer och 
som människor (Mail från Eva Bygren, 2010) 

10:1.3	  Adolfo	  Celis:	  Skådespelarvirtuosen	  	  
Utifrån en intervju med Adolfo Celis från Teater Surra i Medborgarhuset 30/4 2010  
 

 
Teater Surra Ur Shakespeare  Foto:José Figueroa 
 

Teater	  Surra	  	  
Adolfo Celis har drivit Teater Surra sedan fjorton år tillbaka. Teatern fungerar som en 
dagligverksamhet med teaterinriktning för personer med kognitiv funktionsnedsättning och de 
flesta av skådespelarna har arbetat länge i gruppen. Enligt Celis hade verksamheten från början 
en mer allmän estetisk inriktning med film, teater, data och musikgrupper. Delar av gruppen valde 
slutligen att fokusera på teaterverksamheten. Därför finns det rester av samarbetet med andra 
delar av verksamheten som t.ex. data och musik. Ensemblen består 2010 av åtta skådespelare 
där några har arbetat sedan 1998 varav fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 28-59 år. Under 
2009/10 har de turnerat med föreställningen Shakespeare och En midsommarnattsdröm som de 
spelat förutom i Medborgarhuset egna lokal, på Kulturhuset, Historiska museet och på skolor runt 
om i landet.  

Adolfo	  Celis	  och	  Teater	  Surras	  konstnärliga	  inriktning	  och	  förebilder	  

 Ja, jag använder inte så mycket det här ordet konstnärlig. Jag använder mera kvalitet. Det jag vill säga är 
att… Det är nån färdig produkt som man visar som har en harmoni som har en rytm och som har /…/ att 
det inte är realistiskt. Att det inte är socialrealistiskt, det är… nånting annorlunda?( skratt) (AC) 

 
Celis kallar sin verksamhet för experimentteater och när verksamheten startade såg han sin 
chans att ”bygga en teatergrupp” (AC) och att utvecklas tillsammans med skådespelarna under 
en längre tid. När han först kom till Sverige blev han överraskad. 

Det heter fysisk teater? Vad är det här? Är det att göra akrobatik eller? Teater är fysisk! (Skratt) (AC) 
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Celis har själv en skådespelarutbildning med vad man kan ana en bas i Stanislavskijträning. Han 
vill inte arbeta i socialrealistisk stil utan använder Commedia dell´Arte som utgångspunkt i 
sökandet efter karaktärer. Celis har innan han kom till Sverige arbetat mycket med masker och 
har studerat Commedia dell´Arte i Italien. 

…/jag jobbar mycket bildmässigt för det är så bra så att man inte är så beroende av språk och ord. Någon 
sa att det kanske är för att jag är invandrare. (skratt) Nej, jag har jobbat så i hela mitt liv som regissör, jag 
tänker mera som en fotograf och bilder måste innehålla allt. Bilden måste prata för sig själv. Så 
Shakespeare… Någon behöver… Kan ni visa 15 minuter? Okej, vi visar 15 minuter. För det är bara att visa 
en tavla eller två tavlor. (AC Min kursivering) 

 
Celis berättar att när han var 14 år såg han en konstutställning med klassisk musik från De fyra 
årstiderna vilket påverkade honom till att arbeta med tavlor. Mina associationer går till Tableau 
Vivant. Celis uppskattar publikkontakt och pratar om att skådespelarna måste lära sig att 
respektera publiken och inte angripa den. Han vill njuta och inte bli kränkt när han själv går på 
teater.  

 Dom äger situationen så därför kan dom leka och spela, så dom återkommer till… den delen. Jag 
gillar att ha mycket kontakt med publiken alltså… föreställningen måste ha humör också så den inte är 
så fyrkantig/…./ Att i kontakten med publiken… dom håller i sig…(AC) 

Teaterproduktion	  och	  vision	  	  
Föreställningen Shakespeare rymmer ett mångårigt arbete med delar ur Shakespeares repertoar. 
Detta projekt har fått stöd av allmänna arvsfonden. När man startade försökte man nollställa sig 
och undersöka materialet från början menar Celis. När jag frågar efter hans vision eller bild svarar 
han.  

 Nej för här tycker jag att /…/dom regissörerna som har sin… där skådespelarna bara är verktyg och 
instrument, bara gör saker. Där skådespelaren inte är kreativ. Där regissören säger - gör så här och så här. 
Jag tänker… jag beskriver mig som en skådespelarens regissör?/…/ Där skådespelarna måste vara 
kreativ. Måste vara aktiv. Att de måste komma med idéer och föreslå (AC). 

 
Teater Surra tar in en professionell scenograf om man behöver det men scenografen måste vara 
en person som ser hela processen och inte lägger på saker utifrån. Likaså får inte illusionen 
brytas vad gäller musik utan en sång bör sjungas av rollen och inte av skådespelaren anser 
Celis. Denna respekt för den gemensamma processen utgående från skådespelaren genomsyrar 
arbetet kan man tolka det.  

Det är jättekonstigt ibland sådär när skådespelaren spelar en gammal gubbe och börjar sjunga med 
jättefin röst och jag vill se en gubbe som sjunger (AC). 

Publik	  och	  marknadsföring	  	  

Teater Surra och Celis strävar efter att publiken inte ska fokusera på att skådepelarna har 
funktionsnedsättningar utan få se föreställningar med konstnärlig kvalitet och 
skådespelarskicklighet. Därför skriver man heller inte ut att skådepelarna har 
funktionsnedsättning i sina försäljningsblad till exempelvis skolor. Teater Surra arbetar en hel del i 
skolor men även för dagligverksamheter, och för en vanlig brokig publik.	  

Veckoplanering,	  repetitionstid	  
Gruppen arbetar fyra dagar i veckan 9.00 -15.00. På fredagen har några av deltagarna en 
regigrupp och några har andra aktiviteter. Alla är ombytta kl.9.00. Då sköter skådespelarna sin 
egen träning, ibland i grupp, ibland individuellt. Varje person har hittat ett eget sätt att träna röst 
och andning berättar Celis. Man hjälper också varandra med skådespeleriet. Enligt Celis arbetar 
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man sedan intensivt med teater hela tiden, ibland från 9.00 till 12.00 utan paus. Sedan tar man 90 
minuters lunch och fortsätter sedan till arbetsdagens slut ca 13.30 -15.00. Att ha tid är viktigt för 
Celis som vill forma skådespelarna och han arbetar gärna långsiktigt, utan tidspress. Även innan 
Celis arbetade med funktionsnedsatta skådepelare försökte han få mer tid till sin verksamhet men 
det var alltid problematiskt ekonomiskt. Arbetet kan ta lång tid ibland flera år men ca sex månader 
innan premiär bedömer han om det ska bli någon föreställning.  
 

	  
Teater Surra Ur Shakespeare Foto:José Figueroa 

Arbetsmetod,	  teaterträning,	  och	  improvisation	  
De tre första åren arbetade Teater Surra utan att visa något. Celis berättar att man tillsammans 
försökte att skapa ett eget scenspråk som bygger på de olika personligheterna i gruppen och som 
bara gruppen förstår. Man försökte också att träna på att ge och ta kritik vilket man kan ana utgår 
från Stanislavskijsmetoden. I början var skådespelarna hårda mot varandra berättar han men så 
småningom lärde man sig vad som fungerar på scenen. De lärde sig att det inte fanns något 
dåligt eller bra utan att vissa saker fungerar, andra inte. Detta synsätt har enligt honom gjort 
skådespelarna orädda för kritik och alla vågar nu pröva nya saker. Som jag förstår det vill Celis 
lära ut skådespeleri och ge en fördjupad kunskap om skådespelarkonsten genom teaterhistoria 
och skådepelarträning. Teater Surra arbetar gediget med analys, text och röstarbete. Celis 
associerar verksamheten till en engelsk teaterskola och därför har man börjat fördjupa sig i 
Shakespeare för att i nästa projekt eventuellt övergå till Moliére. Gruppen väljer ett tema och 
söker ett material. Sedan reflekterar man över och improviserar runt materialet vilket leder fram 
till skrivandet. Celis menar att Shakespeare kan kortas ner till två meningar och på så sätt vaskar 
man fram situationen, fabeln och är inte så fast i repliker.  
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A. Manuset, det är bara nåt att börja ifrån… S. En utgångspunkt? A. Jag, jag tar från vilken pjäs 
som helst bara situationerna. Tavlorna. Sen att säga. Jag vill att dom ska säga samma sak men 
det behövs inte användas samma ord. /…/Vi bygger. Vi läser situationer/…/ Ibland det kommer 
nån replik från manus, ibland inte. (AC) 

 
Celis berömmer gruppen för att vara kreativa, han själv tar rollen som publikrepresentant, 
skådespelarna visar för honom och han väljer sedan och skalar bort onödigt. En del material kan 
sparas till en annan gång. Med glimten i ögat döper han sin metod till ”skapandekreativitets 
processmetoden.(skratt) Nu kom jag på det.”(AC) Han beskriver i eftersnacket hur han arbetar 
med vad han benämner fyra grundkänslor glädje, ilska, sorg, rädsla. Kär är då t.ex. ingen 
grundkänsla utan en sammanblandning av dessa känslor menar han. Gruppen experimenterar, 
improviserar och han vill få skådespelarna att överraska honom. Man utgår ifrån Commedia dell´ 
Arte vilken är en visuell tradition. Detta har lett till att skådespelarna är mycket skickliga på att 
improvisera menar Celis. I föreställningen får de sedan givna ramar med viss frihet. Han tar som 
exempel en scen ur en Midsommarnattsdröm i Shakespeareföreställningen där publiken 
skrattade gott åt Puck som retades och flirtade vilt med publiken. Han beskriver arbetet som 
friktionsfritt vilket är förvånande då man har att göra med kognitivt funktionsnedsatta personer 
och jag funderar i efterhand på om det har att göra med att alla skådespelare har arbetat länge 
och verkar starkt motiverade eller om han är hård vid intagning. Celis menar att konflikter och 
kärleksproblem existerar i denna grupp som i vilken grupp som helst, men att man försöker lösa 
det som grupp. Han menar att man diskuterar och tar upp problemen genom att fråga om vad 
som hänt för att sedan återgå till arbetet. 

A. Men det finns som alla grupper det finns en pajas en som är manipulativ. Vi har det problemet. Annars 
som vilken grupp som helst och på vilken arbetsplats som helst finns det olika karaktärer. I början fastnade 
man på det minsta. Det finns inge kaffe buhh, jag fick inte kaffe/---/ S. Tror du det har med din erfarenhet 
nu? Att du har jobbat länge eller att ni jobbar på ett annat sätt? A. (Skratt) Både och… Jag har ingen 
utbildning inom omsorg men om jag skulle jobba med nån annan grupp... normala, icke normala skulle jag 
börja på samma sätt. Börja med individen.(AC) 

Ledar	  stil	  och	  pedagogisk	  kompetens	  	  
Celis menar att han inte är rädd för konflikter eller för att folk blir arga. Han ifrågasätter att de 
dramapedagoger som han mött ofta tar en föräldraroll och ”försöker trösta och vara positiv” (AC). 
För att undvika att en sinnesstämning sprider sig undviker personalen på Teater Surra att trösta 
eller gå in i om någon är lessen, man jobbar istället vidare. Vad jag förstår får deltagaren prata av 
sig i gruppen, sen går man upp på golvet och jobbar.  

Och det ordnar sig… och sen dom varit på scen så hade dom glömt och blivit glada./…/ Men om vi börja 
elda med det där, så det blir större och större och det blir en jättestor konflikt och det tar så mycket tid och 
det tar så mycket energi (AC). 

 
Celis säger att han är hård och inte låter något gå förbi, han återberättar med glimten i ögat vad 
skådespelarna brukar säga om honom. 

A… Därför att om vi gör nåt fel så piskar Adolfo oss eller öppnar fönstret och slänger ut oss.(Alla Skrattar) 
S. Är det i strid…. Alltså i hettan där, i de konstnärliga visionerna som spökar? A. Ja, i början innan 2003. 
/…/ dom var här och vi skulle underhålla dom. Om dom vill ha vatten så sprang vi och hämta vatten till 
dom. Dom var inte med (ohörbart.) Dom var som (ohörbart) som man till och med skulle hämta vatten åt. 
S. Osjälvständiga lite eller? A. Ja...( A C) 

 
2003 arbetade Celis med gruppen som då var osjälvständiga anser han.  Några utnyttjade de 
andra till att springa och hämta saker. Han började nu arbeta själv med gruppen under ett 
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maskarbete. Det var stora diskussioner varför vissa utnyttjade de andra. De teatertränade i två år 
och sedan hände något berättar han. Alla i gruppens närhet märkte hur gruppen mognat och att 
de började ta eget ansvar. På turnéer behövde man kunna ta ansvar för sina egna kläder och sin 
rekvisita. Han ser på den första tiden som ett avlägset minne och menar att gruppen inte har 
sådana problem längre. Han har nu startat ett projekt där skådepelarna själva ska regissera 
varandra och fungerar då mera som en mentor. Celis menar att skådespelarna påverkar hela 
processen, det är de som skapar allt, skriver och regisserar. Regissören kommer in i slutfasen, 
ser helheten, väljer och skalar bort.  

A. Jag tänker, jag beskriver mig som att jag är en skådespelarens regissör?/…/ Där skådespelarna måste 
vara kreativ. Måste vara aktiv. Att de måste komma med idéer och föreslå… S. Och du väljer liksom? A. 
Jag väljer efter det som dom./…/ jag får så mycket information från skådespelarna så jag skalar bort det 
som inte funkar. Så det är jättelätt än att bara sitta ett år och… Vad ska jag göra? Åh det blir mycket 
diskussion med skådespelarna men det såklart att det sista ordet det har jag.(AC Min kursivering) 

 
Celis anser inte att man behöver ha en pedagogisk kompetens för att arbeta med 
funktionshindrade utan nyfikenhet och vilja. Han delar Stanislavskijs romantiska ideal. 
 

A. Jag tror på det som Stanislavskij säger. Att ledaren och regissören… Man bildar inte eller utbildar utan 
man föds med det. Så jag tycker inte att det behövs, bara att man brinner för det och behandlar 
skådespelarna som individer. Inte bara som resurser för att tjäna pengar. Det är många som gör det. Eller 
en tillfällighet för… inte bara för arbetslösa..(AC) 

Syfte	  och	  annat	  mål	  än	  konstnärliga	  
Det finns inget annat övergripande mål än det konstnärliga resultatet för Celis men han 
understryker att både skådespelarna och omgivningen anser att skådespelarnas personligheter 
utvecklats genom att vara yrkesmässiga skådespelare. 
 

Syftet är att visa en bra pjäs efter att vara yrkesmässiga skådespelare. Och inte tycka synd om dom på 
grund av deras handikapp. (Mail från Adolfo Celis 2010)  
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18:1.4	  Kjell	  Stjernholm:	  Pionjär	  för	  strukturell	  rättvisa	  
Utifrån en intervju med Kjell Stjernholm den 7 april 2010 Moomsteatern, Malmö  
 

 
Compagnie of strangers 2010 Foto: Henrik Hedenius 

Kjell	  Stjernholm	  och	  Moomsteatern	  	  
Kjell Stjernholm grundade Moomsteatern 1987 och är teaterchef, regissör samt konstnärliga 
ledare. Han är ansvarig för teaterns ekonomi som omsätter ca elva miljoner kronor per år. 
(Stjernholm, K, Hedenius,H 2006). Mosaikteatern är inbjuden till Moomsteatern hemmascen, 
Folkets hus vid Nobeltorget i Malmö. Vi får en rundvandring av teaterns producenter. Det 
konstnärliga rådet har möte och skådespelarna droppar in och förbereder sig för eftermiddagens 
föreställning. Skådespelarna består här bl.a. av en stor skolklass från en närliggande skola som 
spelar med i Trollkarlen från Oz och de byter om. Allt har ett enormt tempo. Vi får vänta, 
Stjernholm springer mellan olika uppdrag och vi får då träffa Per Thörnqvist en stund. Per 
Thörnqvist är dramaturg/regissör och även han konstnärligt drivande på teatern. Vi får en kort 
men intressant intervju även med honom vilken använts som bakgrundsmaterial. Fokus ligger 
dock på Kjell Stjernholm i analysen för att materialet ska bli överskådligt. Min och många 
Stockholmares syn på Moomsteatern baserar sig på en föreställning som de gjorde i samarbete 
med Teaterhögskolan i Malmö och som gästspelade på Orionteatern 2006. Finns det liv på mars 
med regi av den polske regissören Marek Kostrzewski. Föreställningen har fått kritik för att de 
funktionsnedsatta hamnade i skuggan av de etablerade skådespelarna, föreställningen var 
vacker men oerhört textbaserad. Stjernholm berättar att teatern sedan dess har spelat ett tiotal 
föreställningar med skiftande ämnen, regissörer och målgrupper. Moomsteatern är en av de mest 
välbesökta teatrarna i Malmötrakten. Hösten 2010 sätter man upp en kritikerrosad föreställning 
Compagnie of strangers med regi av Pelle Öhlund och Nina Jemth från Varietéteatern Berbés.  
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Trollkarlen från Oz 2010 Foto: Henrik Hedenius 

 
Moomsteatern har nu vuxit till en stor institutionsliknande teater med en varierad repertoar. Man 
har en stor bred publik från Malmötrakten och hela Sverige. Moomsteatern har enligt Stjernholm 
2010 en fast ensemble med fem lönebetalda skådespelare alla med kognitiva funktions-
nedsättningar. Teatern har en administration med flera producenter, kostym/scenografiverkstäder 
och en fast scen på Folkets hus i Malmö. Susanne Hellberg (min namne) delar chefskapet med 
Stjernholm. Man projektanställer professionella teaterarbetare utifrån, såsom bl.a. skådespelare. 
Stjernholm är även internationellt erkänd för sitt arbete med intellektuellt funktionsnedsatta, som 
han uttrycker det, vilket framgår av intervjun. Det visar sig att Stjernholm älskar att provocera och 
han får mig att se rött flera gånger under intervjun men han är också oerhört kunnig och har lång 
erfarenhet av sitt område. Min uppfattning är att han därför kan leka gömme med den gängse 
attityden av att behandla funktionshindrade personer med en klapp på huvudet. Att benämna de 
kognitivt funktionshindrade som en målgrupp reagerar han starkt emot, han menar att det är ett 
”objektifierande synsätt” (KS). I samma andetag nämner han Crip Theory och tar normkritiken 
och queerteorin som exempel. Stjernholm uttrycker också stark kritik emot den traditionella 
omsorgen och menar att man ofta undervärderar personer med funktionshinder, han vill utmana, 
bearbeta och förnya dessa gamla synsätt och strukturer.  

.…/strukturer är aldrig gjorda för sånt som aldrig görs. De finns inte för det som inte görs! Dom är alltid 
gjorda för sånt som brukar göras och i och med att de utvecklingsstörda aldrig går i arbete så är inte 
strukturerna gjorda för det.(KS Min kursivering) 

 
Stjernholm började arbeta på Årsta Vår teater i Stockholm som var ledande i att arbeta med 
funktionshindrade långt innan Resurscentrets tid. Här verkade hans mor som var pionjär på 
området. Under hans tid som teaterledare växte verksamheten från tio till hundra 
funktionshindrade menar han. Trots att han inte hade formell utbildning på området 
specialiserade han sig tidigt på drama för funktionshindrade och deltog bl.a. med grupper i 
undersökningar sponsrade av Röda korset. Under denna tid fanns nästan inga anställda 
dramapedagoger vilket resulterade i att hans anställningar inom skolan för att kunna ha drama 
var mycket märkliga, t.ex. som lärare i Egyptiska! Han insåg slutligen att det inte fanns några 
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utvecklingsmöjligheter för honom i Stockholm och flyttade. Nyinflyttad och arbetslös stegade han 
upp på Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö efter ett rykte om att där fanns lite pengar. 

Då var jag helt ny hade inget record härnere alls och bad dem om att de skulle göra tvärtemot alla 
studieförbunds ideal. Det vill säga att de skulle satsa alla pengar på en grupp, det vill säga elitism istället 
för bredd och att dom skulle tillåta mig att slopa alla sociala och terapeutiska mål och bara jobba utifrån 
konstnärliga mål. Så…och så vänta jag på att dom skulle säga nej, och det gjorde dom inte.(KS) 

 
Teatern var länge en dagligverksamhet och ur denna verksamhet växte nuvarande 
Moomsteatern fram. Teatern var länge uppdelad i dessa två enheter, en del som arbetar mer 
traditionellt med drama och en som har en professionell teaterprofil, Dagligverksamheten har 
nyligen brutit sig ur Moomsteatern och kallar sig nu för Temus. Efter en mängd mer eller mindre 
uppmärksammade föreställningar var Den lilla människan 1998 en stor framgång för teatern och 
för Stjernholm som regissör, nu vann han Thaliapriset i Kvällsposten för bästa regi. 
 

 
Den lilla människan 1998 Foto: Henrik Hedenius 

 
2003 genomförde Moomsteatern ett EU projekt med skådespelare från hela världen som gjorde 
Stjernholm internationellt erkänd för sitt arbete med funktionshindrade. Speciells evangelium från 
2003 var ett enormt projekt och en organisatorisk succé med skådespelare från olika länder 
berättar han.  

Och tillslut då så förde vi över de här erfarenheterna till hela ensemblen och det avslutades med att vi 2003 
gjorde en jättelik föreställning där Jesus återföds med Downs syndrom i en specialskriven musikal med 45 
artister från 17 nationer, med på scen och 100 anställda, 11 miljoner kostade det att genomföra. (K S) 
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Speciells Evangelium 2003 Foto: Henrik Hedenius 

 
Under intervjun kan man ana att Stjernholm har ett kluvet förhållande till projektet som både blev 
internationellt upplyft men också fick en del kritik. Han berättar vidare att en ekonomisk bakläxa 
resulterade i en ny organisationsform. I samma veva skapades ett samarbete med 
teaterhögskolan i Malmö för att kompetensutveckla några av skådespelarna som nu har 
högskoleutbildning. Projektet utmynnade också i Equalprojektet som syftade till att bryta den 
strukturella diskrimineringen på arbetsmarknaden.”Equal har tre kärnvärden. Det är jämlikhet 
mångfald och tillgänglighet” (Sjernholm Hedenius 2007, s.9). Projektet löpte fr.o.m. 2003 fram till 
år 2007. När Equalprojektet upphör 2007 vet inte Stjernholm och Moomsteatern inför 
juluppehållet om teatern kommer att överleva. Han försöker då tvinga fram ett Kulturpolitiskt 
ställningstagande genom att bränna alla broar till tidigare finansiering, ”Ska det här finnas i 
svenskt kulturliv och ska den här representationen finnas?”(KS). Efter en andlös tystnad kommer 
stödet från Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stad. Detta leder slutligen till att man nu 2010 
ingår i ett projekt som vill ”förbättra tillgängligheten och skapa full delaktighet inom scenkonst 
området” (K S). Efter att ha gått med viss förlust under EU projektet är man nu tvungen att hitta 
en ny finansieringsform då teatern med sin enorma omsättning vuxit ur Studieförbundet 
Vuxenskolan. Helst önskade sig Stjernholm ett aktiebolag där skådespelarna ägde sin egen 
teater, ”vilket hade varit det spetsigaste”(KS).  Men detta omöjliggör viss typ av finansiering 
menar han, även föreningsformen anser han riskabel då man överlämnar sig åt skådespelarnas 
och gode mäns nycker. Man startar istället en stiftelse för att på det viset kunna skydda 
ändamålet. Stiftelsen för professionell integrerad scenkonst. Det är Moomsteatern i sin 
nuvarande form. Med stöd från Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stad har man ca sju och en 
halv miljon i årligt stöd. Stjernholms strävan är att få institutionsteaterstatus och han arbetar 
vidare politiskt. Nu får man bl.a. stöd av Kulturrådet och Malmöstad i ett projekt som handlar om 
tillgänglighet. Stiftelsen för professionell integrerad scenkonst. Moomsteatern vill inte vara en 
teater för de intellektuellt funktionshindrade och på teatern hemsida FAQ kan jag läsa: 

Är målet att teatern ska utveckla de utvecklingsstörda som människor? Nej, teatern har bara konstnärliga 
mål./---/Men teatern måste väl ändå vara till för de utvecklingsstörda? Nej, Moomsteatern är till för dig. Det 
är du som är målgruppen. Det är du som ska njuta av konsten och utveckla din syn på människan. 
Skådespelarna är subjekten som gör det möjligt för dig att utvecklas.(Moomsteaterns FAQ, 2010 Min 
kursivering)  
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MoomsTeatern	  och	  Stjernholms	  konstnärliga	  inriktning	  och	  förebilder	  

 Jag tycker inte att man kan prata om konstnärlig utveckling på ett strukturellt plan utan att samtidigt prata 
om organisatorisk och ekonomisk utveckling. Det är min åsikt och det kan jag få väldigt mycket kritik för, för 
då blir jag en räknenisse istället för en konstnär tycker en del. Men jag upplever det så att det finns en 
koppling i det här. Allt annat tycker jag är en romantiserad bild av konsten skulle man kunna säga. (KS Min 
kursivering) 

 
Teatern har ett repertoarråd med en konstnärligt ansvarig grupp. Här ingår bl.a. Stjernholm och 
Per Thörnqvist samt några av skådepelarna. Teatern försöker att skapa en bred repertoar och 
har spelat olika genrer inom vuxenteater, barnteater, muskal, man håller workshops och turnerar 
på arbetsplatser och skolor. Stjernholm menar att man har prövat allt från provokativa 
föreställningar till trivsam feelgood.  

 …/jag har varit på allt genremässigt så som musikaler och komedier till experiment i musikvideor och 
barnteater. Snällt, snällt, gulligt som du kommer att se här, det är ju feelgood, varmt, familj, så nära va… 
Till provokationer där jag försöker få ensemblen att undersöka hur perverst det är att vara normal i ett svar 
på Lars von Triers idioterna…(KS) 

 
Stjernholm beskriver sitt arbete som en livslång läranderesa och motsätter sig att 
genrebestämma Moomsteatern. Han vill att teatern ständigt ska utmana sig, ”hålla sig i 
förflyttning” (K S) och utvecklas. Han är rädd för att fastna i en metod och nöja sig bara för att 
man arbetar med funktionsnedsatta personer. 

 Om vi vill bredda vår kompetens eller fördjupa vår kompetens och… så har jag via genreval, samarbeten, 
nya strukturer och så, med alla verktyg som har funnits så har jag ställt oss inför problem, där jag inte 
behärskar hela lösningen innan och på det sättet tvingat oss att ta steg som utvecklar oss konstnärligt, 
organisatoriskt. Vad det nu månne vara, för att jag tror att det här hänger ihop, men jag tror inte att… Det 
finns liksom en relation mellan kvalitet och pengar.. Eller en möjlig relation mellan kvalitet och pengar. Vi 
kan ju fortfarande göra dåligare teater än en del andra grupper men man kan inte göra hur bra saker som 
helst på inga pengar alls! Nä! (KS Min kursivering) 

 
Eftersom han är en utpräglad teaterchef har han svårt att koppla bort helheten, teaterns struktur 
och prata om sina egna konstnärliga val och en enskild föreställning. Det är också svårt att få ur 
honom vilken föreställning han är mest nöjd med konstnärligt, då han gjort så många. Han menar 
att det finns pågående diskussioner om teaterns konstnärliga linje och om att arbeta fram en 
konstnärlig profil men att man inte kunnat enas om en linje. Man kan uppfatta det som om man 
på teatern vill ha en levande diskussion och tillåta olika infallssvinklar inom repertoarrådets ram. 
Slutligen formulerar han det som är viktigt för honom konstnärligt. En linje det går att förnimma i 
Moomsteaterns föreställningar. 

 För mig blir det väldigt konkret… för mig handlar det om, om… Vilka berättelser vi väljer att berätta och 
hur. Den konstnärliga kärnan är nånstans ett berättaröverförande mellan oss och andra. Och där jag vill att 
det ska finnas en vits med att det är just vår ensemble som gör det. Det är det valet vi har gjort kan man 
säga. Där det ska finnas ett värde av att det är vi som berättar det här. Och det värdet behöver då i sin tur 
inte ha att göra med att det ska handla om en person som har ett funktionshinder /…/ eller att vi ska 
framhäva det här med ett funktionshinder eller nåt annat sånt där… Det finns inget sånt i det utan utifrån 
den berättelse som ska berättas, finns det en fördel med att vi gör den. Vad är det som är grejen med att vi 
gör den. Vilket då betyder att det finns exempel på produktioner som vi har gjort där funktionshinder inte 
alls är framträdande och synligt nånstans. Föreställningen blir fantastisk och det är helt rätt att vi har gjort 
den. Och det finns exempel där vi exploaterar skulle man kunna säga. Synliggör, förstorar kan man säga… 
arbetar med funktionshindret … vrider och vänder på det också och det är också rätt, det är också rätt va… 
Det finns tillfällen skådespelarna spelar med realism och så det finns tillfällen där vi går tvärt emot det finns 



38 
 

tillfällen när vi bryter mot alla regler om att göra rätt grej vid rätt tillfälle så att det blir en extra dimension att 
just vi gör den här föreställningen. (K S Min kursivering) 

 
Det är viktigt för Stjernholm att skapa en stark organisation för att ge förutsättningar och en god 
ekonomi som syftar till en teaterverksamhet med kvalité. I sin bok om Moomsteatern skriver han. 

Konstnärlig kvalitet är en subjektiv bedömning. Det är svårt att ställa upp mätbara mål. Istället får vi 
utvärdera hur vi lyckas skapa förutsättningar för att nå konstnärlig kvalitet. Till exempel så måste vi skapa 
utrymme för att misslyckas om vi ska kunna lyckas. Gör vi det? Troligen rätt bra. Vi har konstant utmanat 
oss själva - och lyckats. (Sjernholm, K Hedenius, H, 2006 s. 14) 

 
Stjernholm växte upp i Stockholm och förebilder och inspiration domineras av1970-1990 talets 
fria grupper. Han nämner främst Lars Rudolfsson med sina stora visuella föreställningar på 
Orionteatern såsom Skrattmänniskan och Kvinnornas Decamerone. Stjernholm lyfter fram 
Rudolfssons berättarteknik ”så kvickt, så fingerfärdigt, där människor gick ut och in ur roller och 
situationer” (KS). När vi pratar förebilder nämner han även Johnstones teorier om improvisation 
liksom Agusto Boals forumteaterövningar men främst av allt möten med funktionshindrade 
skådespelare på Årsta teater, 

Men när vi spelade Karlsson på taket så byggde vi en startbana av skolbänkar som var staplade i kulissen 
och sen kom han, och sen flög han in… och sen tog han emot sig utan att sätta i händerna… med 
kroppen… han var som en elitgymnast. Han bara flög runt i det här rummet och gjorde vad han ville med 
sin kropp och bilden vara att han skulle vara handikappad. Hans rörlighet var enorm på ett sätt som ingen 
av oss andra kunde röra oss Det blev ju en synvända så det gjorde att varje gång vi kunde göra 
synvändor… När den här killen som alla kände i skolan som bara kunde säga fyra ord. Ja, nej, lägg av och 
jävlar. När han då kunde spela huvudrollen och spela Gustav i Gustav Vasas äventyr på fyra ord. Ja, nej, 
lägg av och jävlar och det här förändrade… Och det tog jag in när jag skulle göra teater. (KS) 

Teaterproduktion	  och	  vision	  	  
När jag träffar Stjernholm spelas Trollkarlen från Oz som han själv regisserat. Det är en musikal, 
han benämner den som feelgood. Det är en färgsprakande, musikalisk och underfundig 
upplevelse för barn/vuxna. Publiken verkar nöjd och road liksom jag själv. Här finns en snygg och 
professionell inramning och man kan skönja en ton ifrån Vår teaters sagorepertoar. Han har här 
utnyttjat karaktärerna i Frank Baums bok som han egentligen inte är så förtjust i. 

Men anledningen till att vi gör den är ju att här finns en berättelse om identitet, en möjlig berättelse om 
identitet och vem bestämmer vem du ska vara? Ja och.. där det förhoppningsvis finns en nivå till, i det här.. 
/…/ där fågelskrämman spelas av en person som inte antas kunna tänka en enda tanke själv och där 
plåtmannen spelas av en aspergist(sic) som förmodat ska vara empatistörd, eller hur. Förhoppningsvis 
finns det en nivå till där för de människor som vet att det är för de här människorna vi gör det. Givetvis är 
inte plåtmannen empatistörd. Han har ju redan ett hjärta. (KS) 

Publik	  och	  marknadsföring	  
Stjernholm vill att teatern ska ha en bredd. Han ifrågasätter varför funktionshindrade måste se 
funktionshindrade skådespelare och menar att alla i publiken, även de funktionshindrade, ska 
kunna välja genre fritt efter tycke och smak. Man ska kunna välja att se barnteater, musikal eller 
tyngre dramer. Han menar att man inte spelar specifikt för funktionsnedsatta, målgruppen är en 
bred publik. Detta är något man verkligen lyckats med tänker jag när jag trängs i publiken på 
Trollkaren från Oz och upplever att publiken är allt från barnfamiljer till pensionärer. 
Marknadsföring och försäljning på teatern sköts av teatern producenter.  

Research,	  veckoschema	  och	  repetitionstid	  
I slutet på 1990-talet inser Stjernholm att Moomsteatern kan producera teater, en 
helaftonsföreställning, med nio veckors repetitionstid. Alltså i samma tempo som en vanlig 
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institutionsteater. Hans åsikt är att en teaterverksamhet måste vara flexibel men genom rutiner 
skapas trygghet för skådespelarna. Gästskådespelarna kan ha ett annat tempo i att arbeta med 
text och därför har man infört en social kollationering för att arbeta in gästerna i gruppen. 
Samlingstiden 8.30 kallar man ”fika, toa, prata”(KS) enligt Stjernholm är det en viktig stund där de 
skådespelare som behöver kan få coaching inför dagen. Den aktuella regissören kommer vid kl. 
9.00. Då ska man vara ombytt, klar och repetitionen börjar. Skådespelarna har sitt eget schema, 
de kan behöva extra hjälp med vissa moment, vilket schemaläggs. 

Arbetsmetod	  

Om du tittar på en av våra skådespelare så tycker ju den att den alltid är ledig imorgon. Det spelar ingen 
roll vilket du gör! För i dennes värld är den ledig i alla fall. Det är alltid en obehaglig överraskning att man 
ska jobba lite till. Ända tills det börjar närma sig premiär för då är det jävligt roligt. Rehearsals are for 
wimps! (KS Min kursivering) 

 
Ofta sker repetitioner, röst/sång, kostymprovningar o.s.v. parallellt. Man har personer såsom 
inspicienten som coachar och samtalar med skådespelarna vid ”fika, toa, prata”. Inspicienten får 
här alltså en utökad roll kan man förstå det som. Efter repetitionens slut har man feedback om 
hur dagen fungerat med dem som behöver det. 

När det inte händer kan några av våra skådespelare börja gråta och ta maximal utrymme och det blir bara 
katastrofer och dom står som spön i backen. För att det är den skådespelarens sätt att ta maximalt 
utrymme och hamna i centrum.( KS) 

 
Stjernholm arbetar olika beroende på projektets förutsättningar. Han arbetar gärna med 
improvisationer influerad av Johnstone och Boal om tiden tillåter. 

Alla är med och stoppar in ved i brasan och det är väldigt mycket gemensamma processer och jag är ju 
väldigt trygg i att skapa genom grupprocess och tillåta grupprocess och tillåta att människor tycker olika 
och… jag är trygg i det. (KS) 

 
Moomsteaterns mängdträning innebär att man mekaniskt upprepar scenerier och text för att 
skådespelarna ska minnas. Arbetet verkar krävande men förkortar förmodligen arbetstiden.  

Ledarstil,	  demokratisk	  process	  och	  pedagogisk	  kompetens	  

…/är det inte tillräckligt vasst och bra så håller det inte, ut me`t! Då skulle man kunna säga att det blir 
orättvist. Å andra sidan så är det ju så att… Den här människan när den kliver in i det här sammanhanget 
… hamnar i helt andra jämlikhetsbalanser som den aldrig tidigare har fått uppleva och där blir det helt 
plötsligt mycket rättvisare.(KS Min kursivering) 

 
Att ge och ta kritik kan vara svårt men är nödvändigt menar Stjernholm. Han tycker inte att 
teatern ska försöka erbjuda något annat än teaterverksamhet och inte heller utge sig för att vara 
bra för något annat. Man kan utläsa att skådespelaren behöver vara motiverad om han/hon ska 
arbeta på Moomsteatern. Om man krånglar eller tvekar för mycket ska man inte vara där anser 
han. Valet för skådespelaren och de anhöriga måste ske innan man börjar på teatern tror 
Stjernholm. Annars deltar alla i processen. Han nämner ett tidigare projekt där han varit stressad 
p.g.a. tidsnöd och för hög svårighetsgrad. Han var då medveten om att han pressade på för hårt, 
vilket varken han själv eller ensemblen uppskattade. På frågan om vilken ledarstil han har svarar 
han: 

Och för att återkomma till den här skalan mellan auktoritativ och demokratisk tror jag att man måste verka 
över hela skalan och jag tror att det är så även i synen på arbetet. Man måste verka över hela skalan. Det 
går inte att ställa hårda krav på en människa om den inte vet att du älskar den. Det är grundförutsättningen 
för att du ska kunna kritisera den hårt, är ju att den känner att du tycker om mig annars låser sig ju allting. 
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Om du blir kritiserad av vem som helst på stan för något som du gör, så skulle du inte ta in det men en 
nära kollega där vi har lärt upp varandra i att det här utrymmet är okej, det finns. Då blir ju den kritiken 
utvecklande för dig och det finns ingen anledning till att inte det skulle fungera likadant för människor med 
utvecklingsstörning. (KS) 

 
Stjernholm utgår ifrån att han anses som auktoritär men själv ser han sig som en ledare som 
verkar på hela skalan från auktoritativ till demokratisk. Det går att anta att han associerar 
ledarskap till ansvar och tydlighet då han menar att ”det skapar ett utrymme för människor att 
våga.” (KS) 

Jag tycker att man provar och att det går fel ibland och att man lär sig av sina fel i en reflektion och 
utvärderingsprocess. Det är rimligt att kräva att man inte gör identiskt likadana misstag två gånger 
tillexempel gentemot varandra. Jag tycker det är rimligt att man pressar människor och att dom får jobba 
hårt men jag tycker också att det är rimligt att man i nästa stund sätter in allt stöd som man har för att den 
ska klara sig igenom den pressen. Eller hur? (KS) 

 
Stjernholm fokuserar på strukturella orättvisor i likhet med 1970-talets politiska teatergrupper 
även om han kanske inte alltid delar deras politiska åsikter. Han tar avstånd från sociala och 
terapeutiska metoder i teaterarbetet. Stjernholm pratar om att skapa en modern integrerad 
arbetsplats där man lägger upp verksamheten efter individernas olikheter. Alla människor har 
individuella behov och om alla blir lika behandlade blir det där orättvist anser han. Om 
skådespelare och föräldrar är med och bestämmer i alla detaljer är han orolig för att 
Moomsteatern kan riskera verksamhetens ekonomi och huvudsyfte. Därför kan skådespelarna i 
demokratisk anda välja vem som är ansvarig för teatern enligt liknande system som på en 
institutionsteater. Han har därför blivit sparkad av ensemblen men återinsatt ett par gånger.  

 Ja och den här relationen och att den är rak och öppen tycker jag är rätt viktigt. Det gör att… Att säga då 
att man är demokratisk, bejakar medbestämmande och bejakar makt. Det kan man göra på väldigt många 
sätt. För mig betyder det att man faktiskt har ett maktperspektiv med sig när man tittar på sin verksamhet 
och ser om man faktiskt kan göra några förändringar, inte att man leker pedagogiserad (sic) demokrati. För 
det har inget som helst värde i min värld, inget som helst. (KS Min kursivering) 

 
Stjernholm har en mycket kritisk hållning till dramapedagogik. 

K. Dom bestämmer allt, vi bara faciliterar. Vilka skitfegisar, det kostar ingenting, det kostar ingenting och 
efteråt kan man säga att det blev ju inte så bra men det var ju deras. Och vi klappade ändå, när vi stod och 
skakade en burk makaroner och du har inte tagit ansvar ett dugg som ledare utifrån den verksamheten 
utan du räknar med att människor ska utifrån ett ömt hjärta hylla det du gör för att du har varit ren fin och 
god medans du gjorde det. Jag tycker att det är förljuget, och fullkomligt utan ansvarstagande. (KS) 

 
Stjernholm menar som visat att publiken är subjektet, alltså är det publiken som ska utvecklas 
genom Moomsteatern. Skådespelarna är professionella och får lön vilket innebär vissa krav på 
engagemang och kunnande. Han motiverar kraven på skådespelarna med att Moomsteatern 
behandlar sina skådespelare som yrkesarbetare på lika villkor och att teatern har höga 
konstnärliga krav. I en artikel i DN 2008 kritiseras Moomsteatern för att man pressar 
skådespelarna för hårt och Kjell svarar.  

Det är en farlig utgångspunkt att en utvecklingsstörd skådespelare inte ska utsättas för press. Det betyder 
ju att den människan bara får vara på riskfria områden där den inte riskerar att misslyckas. Det är 
begränsande, säger Kjell Stjernholm (Mimmi Fristorp DN 2008)  

 
Det framstår som om Moomsteatern försöker ta ansvar för att ge publiken kvalitativ teater genom 
att ge de resurser till verksamheten i form av material och kunnig personal för att ha möjlighet att 
genomföra sina konstnärliga visioner. En tolkning av varför kritiken mot dramapedagoger är så 
stark är en bakomliggande oro över att Moomsteatern inte ska få möjlighet verka som en 
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plattform för professionell integrerad scenkonst utan istället tvingas till en mer omsorgsbetonad 
eller pedagogisk verksamhet. Stjernholm personifierar diskussionen om huruvida drama 
verksamhet ska användas för självutveckling eller teaterutövning. Professionell integrerad 
scenkonst innebär att hans skådespelare ska ha kompetens och klara av en viss arbetsbörda.  

K. Fast pedagogsjuka, det är ju det här som Björklund lever på när han ropar flum. Att det är en sorts sjuka 
av att inte ställa krav. Fast det ju egentligen inte har med pedagogik och göra. S. Egentligen inte! K. 
Självklart att en god pedagog sätter upp ramarna som skapar en lärande eller utvecklade miljö. S. Ja 
precis. För så uppfattar jag det liksom att… man har ramar eller gränser. K. Anledningen till att vi raderat ut 
ordet pedagogik är att det leder tankarna till ett navelskådande perspektiv. S. Ja, självutveckling. K 
Självklart om du pratar pedagogik i form av hur man designar processer. Tänker ni på hur ni levererar, 
kommunicerar, ja självklart. Alla dom sakerna/…/Men anledningen till att vi vänder det ordet ryggen är att 
bilden som är runt ordet pedagogik i kombination med personer med utvecklingsstörning… är… vänd 
näsan mot naveln. Titta på den personen, jobba med den personen utifrån den personens förutsättningar, 
men det är väldigt rosa och väldigt luddigt /…/ för att vara tydlig måste du… när du kommunicerar om 
verksamheten stryka pedagogiken.(K S) 

 
Han tycker alltså inte att man behöver ha pedagogisk erfarenhet för att regissera kognitivt 
funktionsnedsatta men han erkänner slutligen att han själv har en lång pedagogisk erfarenhet av 
dramaverksamhet. Han framstår som en teaterpedagog som utvecklats till en teaterregissör 
genom lång erfarenhet av yrket.  

Syftet	  och	  andra	  mål	  än	  konstnärliga	  
Runt 1997-98 börjar man på teatern uttalat att fundera över strukturella orättvisor för intellektuellt 
funktionshindrade skådespelare vilket utmynnar i projektet En mot en ”ett slags konstnärligt 
jämställdhetsprojekt över funktionshindergränsen” (K S). Här spelades flera föreställningar med 
en skådespelare från ensemblen och en professionell skådespelare utifrån.  
 

 
Sådan far, sådan son 2000 Foto: Henrik Hedenius 

 
Det fanns då tretton skådespelare på Moomsteatern med ”ett eget kollektivt språk”(KS) som 
gästerna behövde anpassa sig till. Nu strävar man efter att anpassning ska ske åt båda håll och 
att alla aktörer ska ”behålla sina storheter”(KS). Man försöker ”titta på den konstnärliga 
jämställdheten mellan de statistiskt normala och intellektuellt funktionsnedsatta skådespelare” (K 
S).  En av föreställningarna som spelades var Sådan far, sådan son där en funktionshindrad 
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skådespelare mötte en professionell skådespelare i detta fall Ingmar Hirdvall. Man tar även in 
dramatiker ”Så började vi också attackera att det inte finns dramatik som inte ger stereotypa 
bilder av folk med funktionshinder” (KS). Men det fanns flera övergripande mål att uppnå. Efter 
den enorma föreställningen Speciells evangelium 2003 börjar man på teatern att ifrågasätta sig 
själva.  

K. Men i alla fall då 2000-2003 så producerade vi teater för 25 miljoner ungefär, nåt sånt. Alla fick betalt 
hela tiden när dom jobba, alla betalade skatt på sina pengar… utom dem som hade genererat alla pengar, 
dom hade 26 kronor om dagen. S. Ja, (skratt) det är ju lite orättvist … K. Och då var det ju dags och ta itu 
med det. Det gick inte att försvara det längre. Hela produktionsapparaten var ju professionell, alla levde på 
det här utom dom som skapade förutsättningen för de andra och då tog vi Vuxenskolans hjälp i det. SV har 
ju varit bakom oss hela tiden. Studieförbundet Vuxenskolan. (K S) 

 
Stjernholm börjar nu arbeta för att skådespelarna på Moomsteaterns skådespelare ska vara 
lönebetalda. Något som upprör honom är att samhället tror att dessa intellektuellt 
funktionshindrade inte märker att de inte arbetar och får lön på samma villkor som andra 
jämnåriga. Att man inte är värdig en karriär, ett gott liv på lika villkor och att man dessutom inte 
blir tagen på alvar.  

/…så ställer sig (X) upp och ska hålla tal. Då ska hon hylla mig och säger att: - Kjelle är så djävla bra, fy 
fan vad du är bra, jag är så stolt över dig som har sett till att vi har lön! Nu ska jag gå och köpa en DVD 
spelare. Jag tycker du har varit jättebra. Jag är stolt över dig Kjelle. Som har gjort det här. Det var det bästa 
du har gjort och så bara väller tårarna fram./…./ (KS) 

 
Stjernholm kan tänka sig flera möjliga demokratiprojekt men anser alltså inte att Moomsteatern 
ska ha andra syften än att i första hand att vara en plattform för professionell integrerad 
scenkonst. 
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11. Tolkning  
Hermeneutisk tolkning av analyserat material. En komparativ analys av gemensamma stråk i 
berättelserna. Här har likartade förhållningssätt och värderingar lyfts fram. 
 11.1 Likartade förhållningssätt till arbetet 11:2 Attityder som förenar regissörerna i tabellform   
 

11:1 Likartade förhållningssätt 
Under analysen har det framkommit likartade förhållningssätt hos de fyra, dessa har lyfts fram 
och sammanfattats nedan i en tolkande text.  

11:1.1	  Hur	  resonerar	  regissörerna	  kring	  begreppet	  konstnärlighet?	  
Utsagorna pekar på att begreppet konstnärlig skattas högt av regissörerna men att det tolkas 
personligt utifrån vilket teaterideal regissören har och anser vara kvalitet. Konstnärlig kvalitet blir 
något som alla eftersträvar men samtidigt något diffust och ouppnåeligt. Celis väljer istället hellre 
ordet kvalité. Gemensamt för regissörerna när de pratar om konstnärlighet är att de ställer vissa 
gemensamma krav på resultatet. De anser att arbetet med skådespeleriet ska vara 
genomarbetat, skådespelarna ska ha en viss grundträning och pjäsen ett visst driv/tempo och 
form. Flera av de tillfrågade anser att scenspråket behöver förhöjas ifrån det socialrealistiska och 
de talar även om ett visuellt och auditivt medium. Dessa strävar också efter ett förhöjt formspråk 
där grupprocesser, rörelse och musik får stor plats. För Rudholm har orden en underordnad 
betydelse emedan Celis och Stjernholm arbetar mer textbaserat. På Moomsteatern är 
skådespelarna skolade på Teaterhögskolan i Malmö och arbetar därför inom olika genrer även 
den socialrealistiska. Informanterna antyder att noggrannhet krävs oavsett genre. Regissörerna 
framhäver främst teaterskapandets inre processer, dramaturgi, regi, skådespeleri. Det visuella 
har stor plats i alla föreställningar genom faktorer som scenografi, kostym, mask och ljus/ljud men 
dessa faktorer får ingen framträdande roll i våra samtal. Man sätter gärna ordet professionell i 
samband med sitt eget yrkeskunnande, det blir ett slags kvalitetsstämpel på den som är 
yrkesskicklig. Motsatsen blir då amatören den som gärna vill och älskar teatern men som inte kan 
hantverket. Flera uttrycker en stark rädsla för amatörism10 Att man är kritisk mot annan 
teaterverksamhet än sin egen skulle kunna tyda på att man ständigt reflekterar över sin egen 
process. 

11:1.2	  	  Hur	  menar	  regissörerna	  att	  man	  arbetar	  konstnärligt	  under	  en	  
teaterproduktion	  med	  kognitivt/fysiskt	  funktionshindrade	  personer?	  
Metoderna skiljer sig men alla anser att man anpassar arbetet för att arbeta med 
funktionshindrade beroende på grupp och funktionshindrets svårighetsgrad. Arbetet baseras ofta 
på improvisationer och gruppövningar teatern är inarbetad och försöker strukturera och skapa 
rutiner. Man eftersträvar någon form av daglig skådespelarträning. Skådespelarna tränar sitt 
instrument genom skådespelarträning i olika former beroende på regissörens bakgrund och ideal. 
Röst och kropp, tränas och ofta tränas skådespelarna i att ta och ge kritik. Den stora utmaningen 
verkar finnas i kommunikationen med skådespelarna, att förstå dem och att göra sig förstådd, 
man försöker förenkla språket Alla uttrycker att de har känt osäkerhet inför skådespelarnas 
humörsvängningar. Fysisk och visuell teater används i olika former. Att basera arbetet på det 
fysiska uttrycket är en framkomlig väg där det finns talsvårigheter eller rörelsehinder. Musiken får 
ofta en viktig del i dramat och kan användas som en stark motor i föreställningen, ibland som en 
ram eller som igångsättare i repetitioner. Några arbetar utifrån en situation eller tema som man 

                                                             
10 Ordet amatör härstammar annars från verbet amare, att älska. Det franska ordet amateur som betyder ”En person 
som ägnar sig åt en verksamhet utan att ha det som yrke” (Wikipedia (2010). Man skulle alltså kunna uppfatta det 
som någon som älskar en verksamhet utan att få betalt och det är ju vad dramapedagogens deltagare ofta gör. 
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sedan undersöker genom improvisationer och olika grupprocesser. Svårigheter med att lära in 
text löser regissörerna på olika vis. Daniel Rudholm baserar föreställningen på den fysiska 
aktionen. När man arbetar med text krävs mer repetitionstid och minnesträning och man behöver 
en teknik t.ex. att texten bryts ner i situationer, teman. Moomsteatern använder sig också av 
mängdträning. Celis m.fl. understryker att tiden är den fördel man har i en sådan här verksamhet. 
Alla antyder vikten av att disponera sin tid och har allt från sex veckor till sex månaders repetition 
beroende på ekonomi, gruppens erfarenhet och funktionshindrets svårighetsgrad. Med research 
kan man arbeta upp till flera år. Något som starkt påverkar slutresultatet och kvaliteten är hur 
man arbetar med de olika momenten inom given tid samt vilken svårighetsgrad projektet har. 
Regissörerna är professionella och förhåller sig därför till den tid man har till förfogande. Alla fyra 
regissörer upplever att de ger frihet till skådespelarna under improvisationer och repetitioner men 
att de sedan väljer och skalar bort och har sista ordet i konstnärliga frågor.  

11:1.3	  Hur	  upplevde	  regissörerna	  arbetsperioden	  	  
Det dagliga upplägget, rutiner, vanor och schemaläggning verkar viktigt för skådespelarna som 
kan visa oro inför förändringar. Alla verksamheter verkar dock måna om att även träna flexibilitet. 
Moomsteatern och Teater Surra arbetar heltid med teater, De flesta försöker ha någon form av 
samling eller morgonrutin där man går igenom dagens aktiviteter och reflektion eller feedback 
innan dagens slut. Mosaikteatern och Ållateatern har även andra aktiviteter på schemat. I en 
dagligverksamhets aktiviteter ingår ofta även frisk/hälsovård, hemmadagar, städning och andra 
aktiviteter.  

11:1.4	  Hur	  upplever	  man	  sitt	  ledarskap	  och	  hur	  menar	  de	  att	  
deltagarna	  tillåts	  påverka	  det	  konstnärliga	  innehållet	  i	  verksamheten	  	  
Informanterna söker alla efter demokratiska arbetsmetoder och löser det på olika vis. 
Mosaikteatern arbetar med ett demokratiprojekt. Ållateatern har stormöten och samlingar flera 
gånger i veckan. Teater Surra styrs som en fri teatergrupp och skådespelarna tränas i att 
regissera själva. På Moomsteatern erbjuds medlemmarna att välja sina ledare men man menar 
att det är riskabelt att låta skådespelarna vara styrande i frågor som rör t.ex. ekonomi. Man 
beskriver genomgående hur det kan uppstå problem när skådespelarna ska överblicka lång- 
siktiga processer. Man sätter den betalande publikens väl framför skådepelarnas process. Vilket 
gör att man får olika processer beroende på regissörens arbetsmetod och på materialet. Detta 
skapar gissningsvis en varierad och spännande arbetsmiljö men sätter också en viss press på 
skådespelarna och flera uttrycker att de till viss del har en auktoritativ ledarstil men Stjernholm 
menar att ”man behöver röra sig på hela skalan”(KS). Några menar att de arbetar pedagogiskt 
eller med en devised idé men det finns konstnärliga ambitioner och en tidsfaktor att förhålla sig 
till. Rudholm menar att ”man alltid blir färdig” och att tid alltså inte skapar problem, Celis däremot 
föredrar att arbeta mycket långsamt, ibland under flera år. Alla har framgångsrikt lyckats 
genomföra sina projekt och skådespelarna har eventuellt fått viss belöning av all respons efter 
arbetets fullbordan. Ingen av informanterna menar att man behöver ha någon specifik pedagogisk 
eller specifik konstnärlig utbildning för att arbeta med funktionshindrade. Bred erfarenhet av 
praktiskt teaterarbete, nyfikenhet och förmåga att vara lyhörd räcker långt menar man. 
Konstnärlig kompetens och känslighet framstår som viktigt. De som har konstnärliga utbildningar 
bakom sig lyfter inte fram om dessa använt sig av pedagogiska metoder. 

11:1.5	  Är	  de	  tillfrågade	  nöjda	  med	  den	  konstnärliga	  nivån?	  	  
Frågan ställdes till regissörer som har arbetat med framgångsrika föreställningar, de är alltså 
nöjda med resultatet. Man har en fungerande struktur omkring sig och man har i huvudsak nått 
fram till sin vision. Ållateatern har flera gravt funktionshindrade skådespelare och här slukas tid av 
logistiken kring deltagarna. Bygren uttrycker en stor lättnad över att ha kommit till premiär och 
menar att processen varit ganska ansträngande något som flera säkert kan skriva under på. 
Regissörerna uttrycker att några av skådespelare kan visa ambivalens och behöva en viss hjälp 
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för att bli motiverade att komma igång. Man funderar över varför skådespelarna kan känna 
motstånd inför att starta eller visa starka känsloreaktioner trots att de älskar att stå i rampljuset. 
Alla är beroende av varandra i ett teaterprojekt vilket skapar en unik möjlighet att manifestera sin 
vilja på gott och ont. Det tar det tid och energi i anspråk för de som dagligen behöver motivera 
skådespelarna och man försöker lösa problemet främst genom att strukturera verksamheten och 
skapa rutiner. Bygren tycker att arbetet blir bäst när hon tålmodigt insisterar. Vissa har lång 
erfarenhet och rutin och har valt att arbeta med starkt motiverade skådespelare med främst 
kognitiva funktionsnedsättningar. 

11:1.6	  Skulle	  regissörerna	  kunna	  tänka	  sig	  ett	  annat	  övergripande	  
motiv	  än	  ett	  konstnärligt	  resultat?	  	  
Alla svarar övervägande nej på frågan. Här fokuserar man på att målet är en konstnärligt 
kvalitativ teaterföreställning eller uppvisning utifrån de förutsättningar och förebilder man har. 
Stjernholm kan föreställa sig flera andra motiv för verksamheten som att arbeta med olika 
demokratifrågor men inte för Moomsteatern. Bygren menar att enbart pedagogiskt arbete utan ett 
konstnärligt mål i längden inte skulle tillfredställa henne vilket de flesta av de tillfrågade verkar 
skriva under på. Moomsteatern avvisar alla pedagogiska, sociala eller terapeutiska hänsyn och 
uttrycker öppet att teatern inte är till för de funktionshindrade skådespelarna utan för publiken.  

11:1.7	  	  Vad	  är	  syftet	  med	  verksamheten	  enligt	  de	  tillfrågade?	  
Syftet är i första hand att skapa konstnärligt intressant teater för en bred publik. Genomgående 
tror man att teater i sig kan förändra genom att synliggöra de funktionsnedsatta och lyfta deras 
frågeställningar. Celis menar att man ska värdera konsten man skapar och inte ”tycka synd 
om”(AC) skådespelarna. Teater Surra nämner inte funktionsnedsättningen när teatern 
marknadsför sig utan man arbetar som med vilken teatergrupp som helst genom att satsa främst 
på skådepelarnas yrkesskicklighet. Flera pratar om att skapa mötesplatser där en vanlig publik 
får möta denna segregerade grupp och deras specifika uttryck. Bygren pekar på risken att 
uppvisningen blir en freakshow. Kjell menar att publiken är subjektet som ska förändra sin attityd 
gentemot funktionshindrade, inte tvärtom och vidare att det ska ha betydelse att just 
Moomsteaterns skådespelare förmedlar en historia. Man siktar här mot strukturella orättvisor 
såsom att skådespelarna ska ha lika lön för lika arbete och ifrågasätter man vilken roll 
funktionshindrade har i kulturen, hur de framställs, vilka roller som finns o.s.v. Stjernholm pekar 
på allas rätt till scenrummet och vill genom Moomstetern garantera en viss kvalitet samt skapa 
den första institutionsteatern för en ”verkligt integrerad arbetsplats”(KS) 
 

11:2 Attityder som förenar regissörerna  
Genom en jämförande analys av olika frågeställningar har vissa attityder utkristalliserats som 
förenar de intervjuade. 

11:2.1	  Professionell	  teaterverksamhet	  	  
Sammanställning av förutsättningar som återkommer och som upplevs gemensamma för 
informanterna när man arbetar med funktionshindrade skådespelare inom en daglig 
teaterverksamhet. Tabell 1 visar hur skådespelarna och strukturen runt dem upplevs av 
regissörerna. Tabell 2 visar praktiska förutsättningar i arbetet med ett lyckat konstnärligt 
teaterprojekt enligt regissörernas upplevelse. Tabell 3 är en sammanställning av vad som 
påverkar regissörens upplevelser av processen. 
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Tabell 1 

Speciella förutsättningar som kan gälla för skådespelare med funktionsnedsättning: 
 

• Särskilda fysiska förutsättningar för tal, syn, hörsel, rörelse, kroppsstorlek, sjukdom kan 
förekomma.  

•  Skådespelarna kan ha svårt att förstå ett abstrakt språk  

• Psykomotorisk oro eller humörsvängningar. Dagliga små konflikter i gruppen kan förstoras 

• Det kan finnas svårighet med att komma igång och att upprepa saker 

•  Skådespelarna kan ha en stark bundenhet till rutiner och personer 

• Funktionshindrets svårighetsgrad påverkar arbetet 

• Ork, någon kan vara extra känslig för tidspress och stress 

• Personen kan ha svårt att överblicka långsiktiga processer, dagsformen styr  

• Personen är betjänt av att ha en individuell planering 

• Omvärldens syn på skådespelarens hindrande funktion kan ha påverkat självbilden 

•  Logistik och planering runt skådespelarna är viktig, t.ex. färdtjänst, reseträning o.s.v. 

• Personen kan ha svårt att hantera sin privatekonomi 

• Samarbete behöver ske runt personen med anhöriga  

• Personen kan uppskatta att vara i centrum och visa upp sig 

Strukturen runt verksamheten: 
 

• Man strävar mot en demokratisk process men inser att skådespelarna har svårt med vissa 
övergripande eller långsiktiga beslut. 

• Rutiner, tydlighet och schemaläggning  

• Samling, reflektion och feedback 

• Flexibilitet kan tränas 

• Det underlättar att förenkla och tydliggöra språket (t.e.x. genom bildmanus, scheman, 
pictogrambilder, pedagogiska metoder) 

• Stödpersoner eller handledare påminner, motiverar och hjälper skådespelarna vid behov. 

• Teaterverksamheten är på deltid upp till heltid, övrig verksamhet kan bestå av friskvård, 
hemmadagar, städning o.s.v. 

• Tillgänglighet för deltagare och publik vad gäller lokaler och toaletter  
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Tabell 2 

Praktiska förutsättningar i arbetet med ett lyckat konstnärligt teaterprojekt enligt 
regissörernas upplevelse. 
: 

• En konstnärlig inriktning på verksamheten 

• Aktivt arbete och planering runt teaterns organisation och ekonomi  

• Det finns ekonomi och en producentansvarig i produktionen för att möjliggöra kvalitet  

•  En aktiv marknadsföring  

• Det påverkar kvaliteten hur professionell staben är runt skådespelare och regissör. Finns det t.ex. 
scenograf, kostymör, maskör, musiker, ljus/ljudteknik, inspicient osv.  

• Ekonomi och tillgång på material för scenografiska och sceniska element  

• Skådepelarnas yrkeskunnande påverkar det konstnärliga resultatet  

• Scenens tillgänglighet, storlek och förutsättningar  

Gruppens utveckling: 
  

• Teaterträning och att bygga gruppen 

• Träning av samarbete och koncentration 

• Samling och reflektion återkommer i någon form 

• Lekar eller gruppdynamiska övningar förenklar samarbete och trygghet (teaterövningar eller 
dramapedagogiska)  

• Man tränar ofta på att ge och ta kritik 

• Man har ofta metoder för igångsättning, övningar för att påbörja arbetet 

• Samtal om gruppklimatet 

Ledarroll: 
• Regissören har ekonomiska och praktiska förutsättningar att genomföra projektet 

• Regissören vågar ta konstnärliga utmaningar  

• Regissören ansvarar för konstnärlig kvalitet inför ledning, teatern eller ett konstnärligt råd 

• Regissören är ansvarig för konstnärliga beslut inför en betalande publik 

• En ledare som är nyfiken, öppen och tillåter skådespelaren att skapa eller kommer in mer som en 
samordnare 

• Teaterledaren insisterar på bra idéer och övningar för att få skådespelarna att våga 

• Regissören är auktoritativ vad gäller de slutgiltiga konstnärliga besluten, i att välja, att skala bort 
och tar ansvar för helheten  

• Teaterledaren söker efter en balans mellan en givande process och ett bra resultat 

• Ledaren möter skådespelarna med lagom vuxna krav. Tycker inte synd om eller förminskar dem 

• Regissören verkar drivas av viss rädsla inför amatörism  

• Teaterledaren lyckas motivera skådespelarna och finner en metod att dagligen hantera 
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psykomotorisk oro men kan känna osäkerhet på om arbetet kommer att genomföras 

Arbete runt föreställningen enligt regissörerna 
• Det behövs tid till att genomarbeta projektet i förhållande till text, svårighetsgrad och gruppens 

kunnande  

• Rörelseträning 

• Text, sång, röstträning  

• Skådespelaren är aktiv och kreativ i skapandet  

• Om det finns text bryts den ofta ner i situationer/delar eller tränas. 

• Improvisation runt situationer  

• Repetitioner kan utgå ifrån situationer eller tematik.  

• Skådespelarna tar över och äger text och situationer 

Konstnärliga element 
• Dramat och dramaturgin 

• Det finns en viss rytm, harmoni i föreställningen  

• Flera lyfter fram det visuella och det fysiska scenspråket 

• Musiken kan förhöja dramat  

• Helheten innefattar rörelse, skådespeleri, musik, scenografi, kläder, ljus, ljud m.m.  

Syftet: 

• Man prioriterar konstnärliga val framför individens personliga utveckling eller engagemanget för 
handikappfrågor  

• Man vill skapa en konstnärlig upplevelse för en bred publik 

• Man vill lyfta de funktionsnedsattas berättelser och ge röst åt den funktionshindrade 
skådespelarens erfarenheter 

• Man talar om att lyfta fram originaliteten hos skådespelare och ensemble 

• Man försöker förändra bilden av funktionshindrade i kulturen genom att ifrågasätta fördomar 

• Man vill skapa mötesplatser med funktionshindrade och andra 

• Strävan finns mot strukturell rättvisa och lika lön för lika arbete  

• Det finns en strävan efter att skapa en integrerad arbetsplats 
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Tabell 3 
Sammanställning av vad som påverkar regissörens upplevelser av processen. 

 
Skådespelaren 
Humörsvängningar 
Förkunskap och 
Skådespelarteknik 
Logistik runt personen 
Anhöriga 
Stödpersonal och 
assistenter 
 
 

Struktur  
Tydlighet 
Ekonomi 
Marknadsföring 
Politiskt arbete  
Schemaläggning 
Demokratisk strävan 
Hur tid disponeras 
Arbete med 
kommunikationen 
 

Ledaren 
Ideal, förebilder 
Förkunskap utbildning  
Arbetsmetod 
Använder ett förenklat 
språk 
Förmåga att motivera 
Grupprocesser  
Teaterträning 
Tar ansvar för kvalitet 
Noggrannhet 

Konstnärliga element 
Dramat, dramaturgin 
Läsart 
Tematik, premiss 
Impro och repetitioner 
Text, minnesträning  
En visuell form 
Förhöjd spelstil 
Sceneri, rörelse  
Rum, scenografi 
Kostym, Mask 
Scenteknik, ljus/ ljud 
Musik  

 

12 Slutsats 
Tanken med studien är att regissörernas funderingar kring konstnärliga frågeställningar kan ge 
inspiration till att utveckla kvaliteten i det konstnärliga skapandet inom dramapedagogikens 
område. Frågeställningarna berör hur regissörerna ser på konstbegreppet i förhållande till sin 
egen verksamhet och hur de upplever att det yttre sammanhanget påverkar deras konstnärskap. 
Sammanfattningsvis visar studien framförallt lyckosamma projekt där deltagarna är kognitivt 
funktionshindrade skådespelare. Flera av de tillfrågade teaterarbetarna har skådespelar- 
bakgrund, lång erfarenhet av praktiskt teaterarbete eller av pedagogisk verksamhet. De upplever 
att begreppet konstnärlig syftar på kvalitet utifrån deras personliga syn på teatertradition, ideal 
och förebilder. Professionell teaterverksamhet drivs av professionella teaterarbetare och syftar då 
i första hand att skapa konstnärliga mål. Att arbeta professionellt med teater på en 
dagligverksamhet innebär offentliga föreställningar för en betalande publik. Flera av 
teatergrupperna inspireras av de fria gruppernas organisation för att bygga upp en kvalitativ 
teaterverksamhet med små medel. Regissörerna strävar efter en demokratisk arbetsmetod 
genom att få skådespelarna medskapande under processen men gör själva de slutgiltiga valen 
och tar också ansvar för resultatet inför teatern och en publik. Man kan i studien se att regissören 
behöver arbeta strukturerat och schemalagt med skådespelarna. Det finns ofta stödpersoner 
omkring skådespelarna. Med fördel arbetar man med rörelse, musik och ett visuellt scenspråk, 
flera av de tillfrågade pratar om att de vill förhöja spelstilen från den realistiska. Man behöver tid 
eller en metod för träning när man arbetar mer textbaserat.  Flera av informanterna önskar mer 
tid än för en traditionell produktion men det framgår också att det påverkas av hur man 
disponerar sin tid. Regissörerna tar ställning till otaliga konstnärliga val och beslut. Vinsten är de 
funktionshindrade skådespelarnas originalitet och oförutsägbarhet men det kan förekomma 
hinder såsom humörsvängningar, logistik kring personen, integritetsdilemman och svårigheter i 
kommunikationen som skapar osäkerhet hos regissören. Egentligen finns inga begränsningar 
konstnärligt i arbetet med kognitivt/fysiskt funktionshindrade enligt regissörerna. Huvudsyftet för 
regissörerna är teaterproduktionens konstnärliga dimension där man tror att skådespelarna kan 
bidra med något nytt men även att synliggöra de funktionshindrade och ge röst åt deras 
berättelser. Man anser sig ha ett ansvar för sin estetik inför publiken och man avser då 
underförstått en betalande publik. Praktiska förutsättningar som ekonomi och marknadsföring 
skapar en grogrund för projektet att utvecklas men det ger inga garantier för konstnärlig kvalitet. 
Kritik från regissörens synvinkel mot dramapedagogik vänder sig i första hand mot vad man 
uppfattar som ett undervärderande av skådespelarnas förmåga. Konstnärlig kvalitet är frukten av 
en gynnsam process med teatergruppen och skapas i en komplicerad kombination av tankestoff, 
förkunskap, praktiska, och psykosociala förutsättningar. Dramapedagogen inom det 
konstpedagogiska perspektivet försöker som Sternudd(2000) antyder bilda och kultivera 
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skådespelaren med fokus på gruppens och individens sociala utveckling/interaktion. Regissören 
fokuserar i huvudsak på att utvecklas konstnärligt och hantverksmässigt tillsammans med 
skådespelarna och genom den konstnärliga produkten belysa och synliggöra viktiga teman eller 
syften med verksamheten. 

 
13 Diskussion 
Syftet med undersökningen har varit att lyfta regissörernas upplevelser av att arbeta med främst 
kognitivt funktionshindrade skådespelare. Samt ur ett dramapedagogiskt perspektiv ge en mer 
komplex bild av teaterregissörens upplevelser och metoder. Detta för att dra lärdomar av 
teaterarbetarnas konstnärliga och praktiska erfarenheter. Konstnärliga tankar utgår ifrån 
individens egen förförståelse i många skikt och kan vara svårtolkad. Det har med färg och form, 
lukt och smak, musikalitet och barndom att göra. För att förstå ett resonemang omkring en 
konstnärligt kvalitativ produkt krävs insikt i teaterarbetarens praktiska förutsättningar därför har 
teaterarbetarna fått beskriva teatergruppens praktiska förutsättningar trots att fokuset varit 
upplevelsen av arbetet med skådespelarna. En bra regissör/ teaterarbetare är hantverksskicklig 
och har kunskap inom de konstnärliga uttrycken. Han/hon utvecklar eventuellt en egen 
konstnärlig linje och har förmåga att skapa en riktning och ett mål hos skådespelaren samt att 
väcka engagemang och nyfikenhet. Man har ekonomi, en teatergrupp omkring sig med 
konstnärlig personal och en fungerande marknadsföring. Teaterfolk är i en ständig kreativ 
process och uppfinner också sina verktyg, ofta är de påverkade av duktiga pedagoger genom 
teaterträning eller teaterlärare. Därför arbetar de framgångsrikt med pedagogiska projekt i en 
konstnärlig form visar studien. Vad är det egentligen för kompetens som behövs på en 
dagligverksamhet med drama/teaterinrikning konstnärlig, pedagogisk eller vårdande personal? 
Enligt min erfarenhet skulle svaren bli olika om du frågar en professionell teaterarbetare eller en 
dramapedagog. Min upplevelse är att det kan vara svårt att kombinera en process ur ett 
dramapedagogiskt perspektiv med en professionell kvalitativ konstnärlig produkt. Man kan välja 
lite olika vägar för att nå resultatet men man möter ofta ett vägval i teaterprojektet som får en att 
fokusera antingen på resultatet eller backa och sätta skådespelarnas egen upplevelse i fokus. De 
kognitivt funktionsnedsattas smak går tidvis stick i stäv med teaterarbetarens kultiverade 
uppfattning om konst då det abstrakta tänkandet är svårt.  Det tar också tid att skolas i 
konstnärligt seende om man inte har det med sig från sin bakgrund. Bygren tar en situation som 
exempel där deltagarnas dansbandsmusik inte går hem hos teaterproffsen. Hur påverkar detta en 
genuin demokratisk process med deltagarna angående pjäsval, musikval osv. Man kan se att 
regissörerna valt lite olika vägar men att alla fyra i studien har hittat sin form för att skapa 
intressant teater. Många av teaterarbetarnas teaterövningar fungerar likvärdigt med 
dramapedagogiska övningar vad gäller vissa moment vad gäller t.ex. samarbete och 
koncentration. För regissörerna förknippas professionalism med yrkesskicklighet och ställs emot 
amatörism, någon som älskar yrket men inte kan det. Denna syn smittar av sig i regissörernas 
oförstående syn på dramapedagogen då kvalitet mäts efter produktens konstnärliga värde. Man 
kan fråga sig om en altför sträng teatersyn gagnar nya grupper och ungas försök att ta plats inom 
ett nytt område. För dramapedagogen inom det konstpedagogiska perspektivet är det också 
viktigt med produktionens kvalitet och estetiska frågeställningar även om man är mer 
processinriktad. Från dramapedagogens synvinkel ser man lika oförstående på med vilken 
prestationspress och perfektionism den professionella teatern försöker styra barn, ungdom, 
funktionshindrade till en konstnärligt förfinad nivå och varför det finns en sådan enorm rädsla för 
en ofullständig produkt. Bygren sätter också fingret på en viktig punkt då hon pratar om 
freakshow, det väcker frågor omkring vad som är exploatering av handikappet. Det är tydligt att 
arbetet underlättas av viss kunskap om den gruppdynamiska processen och en förmåga att 
skapa stabilitet över tid samt bygga verksamhet utifrån deltagarnas egen motivation, kapacitet 
och framförallt vilja. Genom dramapedagogiska metoder skulle deltagarna kunna styra 
verksamheten efter gruppens nivå, genom igångsättning, lek, konflikthantering o.s.v. Att lyssna in 
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och fånga upp åsikter från dessa personer är oerhört viktigt då det handlar om vuxna som under 
lång tid varit marginaliserade och en viktig uppgift består i att utveckla demokratiarbetet. 
Stjernholm skulle då antagligen kontra och fråga om inte en professionell arena ska finnas för 
dessa personer och om inte man då måste kunna ställa vissa krav på resultat och skådespelare? 
En betalande publik finns inte riktigt med inom det konstpedagogiska perspektivets koncept då 
inriktning främst till en början utgick ifrån att skapa en meningsfull fritid för barn/ungdom. Frågan 
man måste ställa sig är hur länge vi kan räkna med en publik som ser föreställningar av 
ömmande hjärta och om man inte måste hitta sätt att utveckla kvalitet eller välja en mer intern 
form för redovisning på en dagligverksamhet. Stjernholm menar att finns en stor risk med att 
bunta ihop de funktionsnedsatta som en homogen grupp det blir en objektivisering av personerna 
och då bortser man från faktorer som kön, ålder, samhällsklass och habitus11. Detta komplicerar 
även detta arbete som borde riktats även till de berörda genom en mer tillgänglig form. Nu vänder 
sig studien främst till pedagoger runt dessa personer. Sammanfattningsvis är det samhällets 
förtryckande värderingar som baseras på en grumlig historieskrivning som präglar 
samhällsklimatet mot de funktionsnedsatta. Seuer pekar på att en kultur skapats runt gruppen 
genom samhällets särbehandling och dess institutionella miljöer. Internationellt finns nu 
benämningen Disability culture, här ingår även de verksamheter som ägnar sig åt estetisk 
verksamhet under begreppet Disability art. 
 

Den kulturgemenskap som utmärker teatern kan inte sägas på ett mer medvetet sätt utgöra en 
arena utifrån vilken aktörerna slåss för sina rättigheter eller ger uttryck för sin situation. Det finns 
dock tendenser till att ledarna på olika sätt menar att deltagandet i teaterverksamheten kan leda till 
att aktörerna genom personlig växt också börjar göra sin röst hörd i andra sammanhang och på 
andra arenor än teatern.(Sauer 2004) 
 

Detta påverkar både teatern och dramapedagogiken och hur vi ser på deltagarna, om det finns 
verktyg att kommunicera med skådespelarna, om vi undervärderar eller övervärderar deras 
kapacitet. Att underlätta kommunikationen med skådespelarna och finna vägar för att 
kommunicera med skådespelarna på deras abstraktionsnivå är en utmaning för både regissören 
och dramapedagogen. Pedagogiskt material är ofta skrivet för små barn eller för ungdom/vuxna. 
Användbara pedagogiska verktyg kan behöva omformas för vuxna kognitivt funktionsnedsatta. 
Här eftersöks litteratur på en lättläst vuxennivå och mer forskning av hur teater påverkar de 
funktionshindrade. Palmer och Hayhow (2008) menar att vi är i starten på något stort, vi är 
pionjärer och vi kommer att se en enorm utveckling inom teaterområdet för funktionshindrade. 
Begränsningar som eventuellt existerar kan inom teatern skapa nya former för vad som är möjligt. 
Originalitet förhöjer skådespelarkonsten menar regissörerna samstämmigt och därför verkar det 
inte heller finnas begränsningar i arbetsmetod eller i det sceniska uttrycket när man arbetar med 
kognitivt/ fysiskt funktionshindrade personer. Syftet för regissörerna kan verka begränsat genom 
att de fokuserar enbart på de konstnärliga aspekterna av teaterarbetet men de har tankar om hur 
man kan synliggöra deltagarnas berättelser och skapa delaktighet i det offentliga samtalet genom 
sin konst. Här finns mycket att utforska även utifrån ett dramapedagogiskt perspektiv. Slutsatsen 
är att det behöver finnas funktionshindrade teaterarbetare på den professionella offentliga 
scenen, likaväl som dramaverksamhet på ett mer amatörmässigt plan där deltagarnas process 
och utveckling sätts i fokus eller där drama används för andra ändamål. Det finns ingen 
motsättning i detta och det finns alltså flera valmöjligheter för att skapa en dynamisk och 
spännande teaterverksamhet på en arbetsplats för vuxna kognitivt/ fysisktfunktionsnedsatta 
personer och båda alternativen behövs. 
 
 

                                                             
11 Pierre Bourdieu lanserade termen som benämning på det sociala arv och de erfarenheter som bestämmer 
individens sätt att uppfatta, värdera, välja och handla.( NE 2011) 
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Bilaga	  1	  	  

Frågeguide: 
Känsligt eller starkt personligt material har utelämnas. Deltagarna i grupper och anhöriga som omnämns kommer att 
anonymiseras. Min önskan är att använda foton i uppsatsen vilket kräver godkännande av anhöriga. Motivet är att 
lyfta fram gruppens status och styrkor genom intressanta bilder. Informanterna kommer att få läsa den färdiga 
uppsatsen. Studien syftar till att göra synliggöra och uttolka hur regissörer resonerar kring sin verksamhet, 
konstnärliga val och kvalitet inom drama/teater för målgruppen kognitivt/fysiskt funktionshindrade. 
 

• Kort om regissörernas bakgrund. Namn, arbetsplats, ort, ålder, tidigare erfarenheter av pedagogiskt arbete 
eller regiarbete? 

• Berätta kortfattat om verksamhetens organisation. Vad upplevs som hinder eller styrkor med den? 

• Vad var ditt senaste projekt med målgruppen?  

• Vilken genrer menar du att du helst arbetar inom? Vad upplever du som styrkan med denna? (Hur 
resonerar ni kring begreppen fysiskteater, dans, musikteater?) 

• Vad tänker du om förebilder?  Kan du ge några exempel? 

• Estetik betyder ”läran om det sköna och konsten” Konst betyder kunna kunnande, skapa.(Wikipedia 2009) 
Vad betyder begreppet konstnärlig, konstnärlig linje för dig.  

• Vilken teaterföreställning upplevde du fungerade bäst konstnärligt, när du regisserat målgruppen 
kognitivt/fysiskt funktionshindrade och vad gjorde arbetet lyckosamt.  

• Hur upplever du vägen mellan vision och resultat? Hur såg den konstnärliga visionen ut? (Te x Kan du 
minnas en situation som var viktig, avgörande, speciell under repetition eller spelperiod ur föreställningen?  

• Vad är viktigt för dig i ditt scenspråk. (Dramatik, tematik, textarbete, bildspråk rörelse, dans, röst, grundidé, 
musik, texten, dramaturgi och textanalys?)  

• Hur lägger ni upp en arbetsdag med målgruppen om ni repeterar mot en föreställning.  

• Vad upplever du är viktigt när man tolkar en dramatisk text med för/målgruppen?  

• Fanns det några konstnärliga vändpunkter eller hinder i projektet när man var tvungen att byta riktning. 

• Vad upplever du är viktigt att tänka på när man arbetar med kognitivt funktionshindrade. Hur skiljer det sig 
från ”normalstörda” skådespelare?  

• Hur är din egen ledarstil tänker du, tillåts deltagarna påverka det konstnärliga innehållet i verksamheten, 
pjäsval, övningar, scenerier o.s.v.?  

• Känner du dig nöjd med den konstnärliga nivån, och var det värt det?  

•  Finns det någon särskild konstnärlig vinst eller förlust i arbetet med målgruppen?  

• Hur är det att arbeta med målgruppen och, behöver man ha pedagogisk kompetens?  

• Skulle du kunna tänka dig att ha ett annat övergripande motiv än det konstnärliga resultatet.. 

• Kan du beskriva processen kort från start till mål vad gäller arbetsmetoder? 

• Finns det några syften, värderingar som styr ert arbete och i så fall vilka.  

• Vad tänker du om skillnaden i att arbeta med ”normalstörda” professionella skådespelare och målgruppen? 

• Övriga tankar. 
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