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ABSTRACT 
 
This dissertation is an inductive, qualitative study of a theatre programme with per-
sons with intellectual disabilities. The aims of the dissertation were:  
 

• to explore the experiences had by the actors as expressed through their de-
scriptions, images and narratives, 

• to explore the context in which these descriptions, images and narratives take 
place and, 

• to conceptualise the experiences had by the actors. 
 
In the project, the following three qualitative methods were combined: qualitative 
interviews, participant observations and research circles. The theoretical framework 
is mainly built on three theoretical standpoints - social constructionism; the theoreti-
cal perspective that describes disability as a balance between deviance and normality; 
and cultural analysis. 

The analysis shows that the theatre and artistic programme are experienced as 
something new, interesting and qualitatively different from their earlier experiences. 
Their daily activities in the theatre are organized around and influenced by an artistic 
rationale. The work, the physical environment, and relations with the leaders of the 
theatre are different from the traditional social care setting (daily work places, group 
homes etc.) in which the actors are socialized.  

The analysis also shows a tension, in the theatre practice, between disability pol-
icy and artistic aims. On one hand, the programme has to consider the consequences 
of disability and disability ideology in their daily work. On the other hand, the focus 
of the theatre is on artistic aims and on the actors’ skills as producers of theatre and 
art. The social care setting, of which the theatre is a part, emphasises deviance (the 
problems and shortcomings of the actors) whereas the theatre emphasises normality 
(the artistic skills of the actors).  

Through their participation in the theatre company, the actors have gained a new 
role - the role of actors and producers of theatre and art, and not only the role of cli-
ents in the social service system. The actors also experience ambivalence from their 
social surroundings, such as in the theatre arena where the audience applauds their 
acting, whereas in other arenas they experience dissociating interaction. Both roles, 
being a client and being a theatre actor, are integrated in the self-understanding of the 
actors. In this way, the actors’ self-images can be described as a balance between 
deviance (intellectually disabled) and normality (theatre actor).   

Through their participation in the theatre, they also gained fellowship among other 
actors and between the actors and the leaders. This is analyzed in terms of affinity 
grouping. That is, the theatre can be understood as a community where the members 
share common interests and goals. Through the processes and acts in this commu-
nity, the actors develop confidence and the strength to stand up for themselves. 
Against this background, parallels are discussed to disability culture and disability 
arts.       
Key words: Intellectual disabilities, Theatre, Social care, Deviance/Normality, Am-
bivalence, Disability culture. 
Language: Swedish (with a summary in English). 
Title in translation: Theatre and intellectual disability. A study of the Ållatheatre  
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FÖRORD 
 
För nitton år sedan åkte jag till Tyskland och kom att arbeta på en institution 
för människor med utvecklingsstörning. Det jag upplevde och de erfarenheter 
jag gjorde under mitt arbete där kom att få avgörande betydelse för mig. Jag 
har sedan dess på olika sätt, genom studier, praktiskt socialt arbete och i min 
akademiska praktik varit sysselsatt med frågor rörande utvecklingsstörning, 
funktionshinder och handikapp. När jag så hösten 1999 fick möjligheten att 
påbörja en forskningsprocess och skriva en doktorsavhandling, var valet av 
forskningsområde således givet.  

Att avhandlingen kom att handla om en teaterverksamhet med skådespelare 
med utvecklingsstörning är nog inte heller någon slump. Mina tidigare erfa-
renheter var hämtade från olika omsorgsverksamheter; institutioner, särskolan, 
gruppbostäder, elevhem, dagliga verksamheter samt som kontaktperson. Men 
en verksamhet där ambition är att arbeta med och producera teater och andra 
konstnärliga aktiviteter inom detta område hade jag inte tidigare stött på.  

Med utgångspunkt ifrån dessa mina tidigare erfarenheter påbörjade jag min 
studie. De fem år som förflutit sedan dess har varit utmanande, lärorika, och 
roliga. Men denna tid har också inneburit att många av mina tidigare erfaren-
heter och förgivet taganden omvärderats. Jag har tack vare aktörerna på teatern 
vunnit många nya insikter om människor med utvecklingsstörning.  

Författaren till föreliggande avhandling är visserligen jag själv men det 
finns många personer som på olika sätt bidragit till att denna avhandling nu är 
färdigställd. Dessa personer förtjänar alla ett stort tack, några av dessa måste 
förstås uppmärksammas. 

Ett stort tack måste riktas till Stina Johansson som tålmodigt, engagerat och 
konstruktivt handlett mig. Du har inte bara fått stå ut med långa utläggningar 
från mig du har också fått jobba dig igenom långa utkast. Ett stort tack riktas 
till Jens Ineland som inte bara är en god vän utan också en dito arbetskamrat - 
tack för alla konstruktiva förslag, feedback, gemensamma resor, kritiska syn-
punkter och din vänskap. En öl smakar alltid bättre i ditt sällskap! Tack också 
till Johans T. Sandvin som varit biträdande handledare. Till alla aktörer och 
ledare på Ållateatern - ett mycket stort tack! Utan er hade aldrig denna av-
handling kommit till stånd. Besöken hos er har förändrat min syn både på ut-
vecklingsstörning och vad som är möjligt att åstadkomma. Också Björn Blom 
som givit feedback, uppmuntrat och tålmodigt tagit sig tid att granska olika 
utkast förtjänar ett stort tack. 

Tack också till Rafael Lindqvist som i slutfasen av avhandlingsarbetet bi-
dragit med värdefull feedback och som genom aktiviteter i centrum för handi-
kappforskning möjliggjort att jag kunnat diskutera projektet i ett bredare fo-
rum. Ett stort tack skickas också till Per Solvang för teoretisk inspiration samt 
bekräftelse men också konstruktiv kritik i samband med slutseminariet. Kajsa 
Jonsson som hjälpt mig med en litteratursökning och Lisa Ineland som gjort 
illustrationen till omslaget skall ha varsitt stort tack. 



 

Tack också till Eva Wikström, Stickan Berglund och Jan Hjelte för er vänskap, 
feedback, uppmuntran och stöd, Lars Evertsson som varit en värdefull sam-
talspartner, Ove Grape, Petra Norén, Lars Nordlander, Katarina Andersson & 
Anna–Lena Perdal som alla på olika sätt bidragit med värdefull input. Evelyn 
Khoo för att du hjälpt mig med den engelska språkgranskningen, Toronto är 
näst bäst efter Leksand! Vidare ska Claes G. Olsson, institutionen för kultur 
och medier, som bidragit med konstruktiv kritik och upplysande samtal tackas. 
Tack också till referensgruppen i projektet samt Urban Karlsson som förmed-
lade kontakten mellan mig och teatern. Tack även till Anna-Lena Stenmark, 
Maria Berg, Inger Karlsson för all administrativ hjälp samt Ewa Persson som 
administrerat anslag, forskarutbildningen och inte minst var till stor hjälp i 
samband med redigering och annat arbete i slutfasen av avhandlingsprojektet.  

Tackas ska också, ingen nämnd ingen glömd, de olika granskningsgrupper-
na vid institutionen som i samband med seminarier granskat och gett värdeful-
la synpunkter på avhandlingsarbetet, doktorander och alla andra kollegor på 
institutionen för socialt arbetet som alla bidragit till en trevlig tillvaro och en 
bra arbetsplats.  

Min mamma Ingrid, ska ha ett tack, för både att vara det mammor är bra på 
och för språkgranskning och korrekturläsning. Min pappa Fritz, danke für dei-
ne Unterstützung und alle guten Gespräche. Tackas ska också Ulf för stöd och 
hjälp med språkgranskning och korrektur. 

 Tack också till Ann-Lena & Rune för kost, logi och sällskap i samband 
med mina resor för att genomföra studien samt Olle & Gun, mina svärföräld-
rar, som på olika sätt underlättat vardagen.  

Ett stort tack går också till Vårdalstiftelsen som finansierat avhandlingspro-
jektet. Tack också till Stiftelsen J C Kempes minnes stipendiefond, Umeå stu-
dentkår, Wallenbergmedlen, Umeå universitet, Centralförbundet för socialt 
arbete samt Länsförsäkringar Västerbotten och Föreningssparbankens fond för 
ekonomisk och social forskning. Ekonomiska bidrag från de förgående har 
möjliggjort konferensdeltagande, resor för att genomföra studien samt inköp 
av material. 

Till sist, men absolut inte minst, Mia, Rebecka, Fredrik och Matilda, utan er 
hade denna avhandling aldrig blivit skriven!  Ni har fått dela mina framgångar, 
min glädje och mina ambitioner men ni har också fått stå ut med min stress 
och mina motgångar – tack! Nu finns det tid över för mer gemenskap, lek, fot-
boll, orientering och skidåkning.    

  
Umeå, oktober 2004 
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Kapitel 1 Avhandlingens bakgrund och utgångs-
punkter 

 
Inledning 

 
Jag kommer till teatern mitt under morgonsamlingen. När de upptäcker mig 
kommer Jan och Inger fram för att hälsa. Samlingen avbryts och man börjar 
visa mig de målningar som satts upp på väggen. Siv, Jan och Inger leder mig 
till en stor målning som heter Skymning och vid ena långväggen hänger mål-
ningen Gränden, bägge målningarna är mycket bra. De berättar att de arbetar 
med temat inspiration. Ett viktigt led i detta arbete har varit de besök man 
gjort på stadens olika kulturella institutioner. Man har också studerat olika 
konstnärer via litteratur och annat material. Utifrån den inspiration man hämtat 
från besöken och studierna har man sedan gjort sina egna tolkningar av konst-
närernas alster.  

De två ledarna, Kristin och Siv samlar ihop alla för att fortsätta samlingen. 
Siv avslutar med att fråga, vad ska vi göra nu? Dansa och spela teater ropar 
Anette. En livlig aktivitet sätter igång, man flyttar på lådor, stolar och plockar 
fram kostymer och rekvisita. En del tar på sig höftskynken, andra huvudbona-
der, andra i sin tur dräkter. Kristin sätter på ett band med orientalisk musik och 
man börjar dansa. Efter dansen förflyttar sig de flesta till målningen Gränden. 
Siv berättar att det är en gränd där det händer mystiska saker en varm som-
marnatt någonstans i orienten. Alla börjar smygandes dansa omkring. Inspire-
rade av musiken dansar och agerar alla som om de befann sig i en mörk, trång 
gränd en varm sommarnatt någonstans i en orientalisk stad. 

Musiken, rörelserna, agerandet, kostymerna, rekvisitan, mörkret och inte 
minst aktörernas övertygande skådespeleri skapar en känsla av att vi befinner 
oss i gränden. Pär har ett vitt stort siden skynke över sig, han dansar runt och 
säger jag är ökendrottningen Sarda. Jan dansar runt med ett stort svart skynke 
över axlarna, han skrattar spöklikt och säger när han kommer fram till mig 
akta dig! Musiken ebbar ut.  

 De olika danserna levandegörs och gestaltas med hjälp av dekor, musik, 
kläder och frammanande stämningar som ledarna verbalt ger uttryck för. De 
utvecklingsstörda lever sig in i och agerar som om det vore frågan om en 
mörk, trång gränd på natten i Orienten. Som betraktare känner man sig förflyt-
tad till den miljö och kultur det är frågan om. Det är nästan så att man kan 
känna lukterna av en varm, fuktig gränd. Det hela är en magisk upplevelse, 
svår att återge i skrift, men det skapades något magiskt med hjälp av musiken, 
rörelserna, aktörerna, målningen och kostymerna. I denna skapelse är alla del-
aktiga och aktiva på olika sätt.1 

Det jag bevittnade var magiskt och det var det på mer än ett sätt. Det var 
magiskt att få uppleva skapandeprocessen, att en miljö och en grupp männi-
                                            
1 Utdrag ur mina observationsanteckningar. 
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skor förvandlades till orientaliska dansare i en hamnstad någonstans i Orien-
ten. Vidare var det magiskt att få uppleva den inlevelse, förmåga och talang 
som de utvecklingsstörda aktörerna gav uttryck för i dramaövningen. Senare, 
vid en intervju med en av ledarna kom vi in på hur teater blir teater och om 
hur man gör det med utvecklingsstörda aktörer. Hon berättade för mig om den 
magiska gränsen. Den handlar om den osynliga gräns och den överenskom-
melse som finns mellan publiken och skådespelarna i en teaterföreställning. 
Den innebär att publiken och skådespelaren ingår i en tyst överenskommelse 
om att skådespelet föreställer något, något som det i verkligheten kanske inte 
alls liknar. Det är, skulle man kunna säga, tack vare denna magiska gräns som 
teater uppstår.  
 
Förförståelse - om att ändra föreställning 

 
Det i inledningen beskrivna utgör ett försök att illustrerar det brott mot den 
traditionella handikappomsorgen som jag menar att teatern utgör. Ovanstående 
utgör också ett brott mot min egen, tidigare, förståelse av utvecklingsstörning 
och omsorgsverksamhet riktad till utvecklingsstörda. För att ta det första 
nämnda brottet så är det som utspelade sig i gränden en bild från en teater-
verksamhet med personer med utvecklingsstörning. En i många avseenden 
ovanlig miljö för personer med utvecklingsstörning. Personer med utveck-
lingsstörning återfinns vanligen i rollen som funktionshindrade och som bru-
kare i omsorgsverksamheter som t.ex. dagliga verksamheter och gruppbostä-
der och inte i rollen som skådespelare på en teater. Personer med utvecklings-
störning har huvudsakligen tilldelats rollen som mottagare av omsorg, stöd 
och service. Det är deras funktionshinder, brister och tillkortakommanden som 
står och stått i centrum för olika välfärdsaktörers agerande.  

Det andra brottet handlar om mina personliga erfarenheter och förståelser, 
som i sig hämtat sin näring från den traditionella handikappomsorgen. Det jag 
upplevde utgjorde en ny erfarenhet av utvecklingsstörning för mig. Mina tidi-
gare erfarenheter handlade om helt andra sätt att både arbeta med och förhålla 
sig till utvecklingsstörning. Mina tidigare erfarenheter av omsorgsarbete med 
människor med utvecklingsstörning ligger långt borta från den magi som jag 
upplevde i gränden. I min praktiska yrkesverksamhet har jag arbetat med att, 
inom ramen för olika omsorgsverksamheter, på olika sätt bidra till ökad själv-
ständighet, delaktighet och inflytande för personer med utvecklingsstörning. 
Ett omsorgsarbete som kan beskrivas i termer av det traditionella normalise-
rings- och integreringsarbetet. Utgångspunkten har då främst varit det som 
utgör brister hos de utvecklingsstörda och hur man kan komma till rätta med 
det. I min akademiska praktik har mycket handlat om att undervisa om feno-
menet utvecklingsstörning, vad det är, hur det kan beskrivas och hanteras, med 
utgångspunkt från just densamma föreställningen.  

Min förförståelse kan karaktäriseras på ovanstående sätt, men jag måste 
också nämna att valet av teater som forskningsobjekt styrts av vissa föreställ-
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ningar om den. Teatern var på inget sätt helt okänt för mig, jag hade hört talas 
om den och sett den uppsättning av Carmen på TV som stora delar av de nuva-
rande aktörerna satt upp samt läst tidningsartiklar om detta operaprojekt. Jag 
hade t.o.m. deltagit i ett kortare studiebesök i de lokaler som senare kom att bli 
Ållateatern, en teaterverksamhet inom ramen för den dagliga verksamheten i 
Sundsvalls kommun. 

Min bild och den bild som förmedlades av teatern var att de gjorde något 
mycket bra, att de utvecklingsstörda utvecklades och att det var ett mycket bra 
exempel på en bra omsorgspraktik. Då mitt intresse handlar om funktionshin-
der och då framförallt utvecklingsstörning och då teatern verkade vara en 
spännande verksamhet var det inte svårt att anta utmaningen att skriva en av-
handling om den. 

Min ingång i projektet styrdes dock till en början i hög grad av en mer tradi-
tionell välfärdspolitiskföreställning och omsorgsförståelse. Projektet skulle 
handla om välfärdspolitik, förverkligande av handikappideologiska mål och 
social omsorg. Jag ville undersöka om man på teatern lyckades förverkliga 
mål som självständighet, delaktighet och inflytande. Med det sistnämnda av-
såg jag att studera hur personalen på teatern går till väga för att arbeta med de 
utvecklingsstörda (i linje med ansatsen om de handikappideologiska målen). 
Men under arbetets gång kom jag att omvärderar mina utgångspunkter och 
ställningstaganden vilket inte är ovanligt i en forskningsprocess av detta slag.  

 Den omvärdering jag gjort har jag Jan, Inger, Siv och alla de andra aktö-
rerna på teatern att tacka för. De första besöken jag gjorde på teatern gjorde att 
mina föreställningar om utvecklingsstörning kom på skam. Jag upplevde att de 
gjorde andra saker än vad man brukar (ska) göra inom omsorgsverksamheter, 
även om jag då inte riktigt kunde sätta fingret på vad det var. Helt klart hade 
besöken på teatern gjort intryck på mig. Det var framförallt fyra iakttagelser 
som utmärkte mina första intryck av teatern. Den första var att de som var le-
dare på teatern förhöll sig på ett annat sätt till de utvecklingsstörda än vad som 
är brukligt (enligt min erfarenhet) i olika typer av omsorgsinrättningar. Den 
andra handlade om miljön samt innehållet i och målet med verksamheten. Mil-
jön, innehållet och målet på teatern skiljer sig från det som brukar karaktärise-
ra omsorgsinrättningar. Det är en teater och samtidigt, vilket är den tredje iakt-
tagelsen, är det en handikappomsorgsverksamhet. Den fjärde iakttagelsen 
handlar om hur de aktörer med utvecklingsstörning som befolkar teatern age-
rade. Deras agerande kan beskrivas med ord som ansvarstagande, aktiva, 
självständiga och framförallt agerade de som medarbetare och som skådespe-
lare. Det är mot bakgrund av dessa iakttagelser som avhandlingens inriktning 
och fokus kommit att forma sig. 

 
Bakgrund  

 
Avhandlingen handlar med andra ord om en teaterverksamhet med personer 
med utvecklingsstörning, en ny, och växande, form av verksamhet för perso-
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ner med utvecklingsstörning.2 Det nya utgörs inte av att det är frågan om 
konstnärliga och kulturella aktiviteter riktade till funktionshindrade. Det nya 
utgörs av att på den undersökta teatern så är ambitionen och målet att arbeta 
med och att producera konst och inte, som många gånger fallet varit tidigare, 
rikta kulturella insatser till personer med utvecklingsstörning eller att dessa 
används i ett behandlande eller habiliterande syfte. 

 Frågan om funktionshinder och kultur är något som tidigare uppmärksam-
mats i bl.a. två statliga utredningar och av FUB.3 Kultur, teateraktiviteter för 
och teateruppsättningar med utvecklingsstörda har riktats och riktas idag inom 
ramen kommunal regi till personer med utvecklingsstörning. Det är t.ex. inte 
ovanligt att man inom ramen för den dagliga verksamheten sätter upp en pjäs 
eller ett julspel.4 Vidare används drama, musik och bild som metoder i habili-
teringsarbetet. Många gånger används dessa aktiviteter för att stärka och ut-
veckla motorik, kommunikation, självkänsla, kroppsuppfattning men också 
begåvning. Bild, drama, musik och dans används också i mer renodlat terapeu-
tiskt syfte för funktionshindrade.5 

Teaterverksamheter för personer med olika funktionshinder, framförallt 
med döva skådespelare6, återfinns i ännu högre utsträckning, än i Sverige, in-
ternationellt. Via Internet erhölls en förteckning7 på drygt 40 olika teaterverk-
samheter (föreningar, organisationer, professionella grupper etc.) där skåde-
spelarna har ett funktionshinder. Dessa teaterverksamheter finns spridda över 

                                            
2 Ineland (2004).  
3 SOU 1976:20 & statens kulturråd 1998:3 samt http://www.fub.se/kulturdag.html, 
http://www.fub.se/fakta/projekt/projdef.html.) samt FUB Kontakt Nr 5, 2000. Här kan också 
uppmärksammas att i slutbetänkandet (SOU 1999:21) från bemötandeutredningen föreslås 
kultursatsningar i syfte att gissla, avslöja och minska fördomar om funktionshindrade. 
4 Se t.ex. På väg. Tidskrift för Waldorfpedagogik. Häfte 3 1991. Ett annat exempel på verk-
samheter som erbjuder riktade kulturella aktiviteter till personer med utvecklingsstörning är 
Eldorado i Göteborg. Eriksson-Ekman, Johansson & Sandqvist (1998). Uppsala kommun 
arrangerar sedan början 1990-talet en kulturvecka som riktar sig till personer med utveck-
lingsstörning. 
 (http://www.uppsala.se/templates/UKPage____13402.asp)  
5 Se t.ex. Fridlind, Johansson, Liljeroth, Åkerlind (1998), Ramel, Hermansson, Hallin 
(1997), Sommarström, Rosén- Sverdén och Ekwinska (1993), Grönlund, Alm och Hammar-
land, (red.1999), Dahl-Lundqvist (1995) Falk Lundqvist (1992), Hörberg (1998 ), Widefjäll, 
Yman och Brobjer (1998), Benigh (1993), Rydén (1998), Ekstrand & Janzon (1996), Hell-
ström & Norlén (1987), Huss (1991) samt Lagergren & Wittek (1998), Blomgren – Larsson 
(2004), Ramel (2004) samt Härkönen (2004). 
6 I Sverige är nog Tyst teater, en ensemble inom Riksteatern, den mest kända. 
(http://www.riksteatern.se/asp/RiksEnse/tystt/omtystte.htm).  
7 Företeckningen finns på National Arts and Disability’s hemsida 
(http://nadac.ucla.edu/theatre1.html). Den gör inte på något sätt anspråk på att vara heltäck-
ande. 
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ett stort antal länder.8 I förteckningen återfinns flera teaterverksamheter där 
skådespelarna utgörs av personer med utvecklingsstörning.9 

 Trots att redogörelsen ovan visar på en omfattande verksamhet med olika 
teater- och andra kulturella verksamheter inom handikappomsorgen är det 
fortfarande en marginell företeelse i Sverige. När det trots allt förekommer i 
vårt land är det i form av en enskild aktivitet, som en arbetsmetod i habilite-
ringsarbetet eller som ett instrument i behandlingssyfte. De senaste åren har 
dock ett ökat intresse för teaterverksamhet inom just omsorgerna om personer 
med utvecklingsstörning kunnat skönjas. Det finns också en handfull teater-
verksamheter runt om i landet som har som verksamhetsidé att arbeta med 
teater.10  

Det som utmärker den undersökta teatern, Ållateatern, är att verksamheten 
organiseras efter en konstnärlig rational och målet är att arbeta med och pro-
ducera kultur i form av konst. De utvecklingsstörda aktörerna är på teatern 
skådespelare och syftet är inte i första hand att behandla och träna utan att 
producera teater. Samtidigt är teaterverksamheten i formell mening en del av 
den offentliga handikappomsorgen vilket medför att den regleras av LSS 11 
och den handikappideologi som vägleder handikappomsorgen. I teatern och 
dess verksamhet finns således både konstnärliga mål och människovårdande 
mål nedlagda och är på så sätt både en teater och en omsorgspraktik.  

Teatern har en betydelsefull förhistoria som bland många andra betydelse-
fulla saker har inneburit att Ållateatern inrättats som en verksamhet.  Delar av 
de aktörer som ingår i den nuvarande teatergruppen har tidigare satt upp ope-
ran Carmen, vilket tidigare inte gjorts i Sverige med utvecklingsstörda skåde-
spelare. 12 Aktörerna i operan genomförde också en turné till Sevilla i Spanien 
som uppmärksammades av både svenska och spanska media.13 Teatergruppen 
bildade en förening som fick namnet Ållaföreningen och teatern benämns av 
många aktörer som Ållateatern. Benämningen har sitt ursprung i det försvens-
kade uttalet (Ålla) av det spanska ordet hola. Ordet Ålla knyter således an till 
den spanska kulturen, vilket också är den miljö i vilken Carmen utspelar sig i.  

Uppsättningen av operan mottogs väl av allmänheten och rönte massmedial 
uppmärksamhet. 14 Detta resulterade i att socialtjänsten startade en teaterverk-
                                            
8 T.ex. USA, Storbritannien, Ungern, Sverige och Danmark. I en Tysktidskrift (Kulturchro-
nik) finns en recension av ett teaterprojekt med utvecklingsstörda skådespelare i Schweiz.  
9 Se också McCurrach & Darnley (1999) samt Price & Barron (1999) som rapporterar om 
teaterverksamheter med utvecklingsstörda skådespelare. 
10 I Umeå, (Holmgren 2000, Ineland 2004 samt Västerbottenskuriren 29/11 2000), Hudiks-
vall, Sundsvall, Gävle (http://www.handikappteater.nu) samt Malmö (Momsteatern, 
http://www.moomsteatern.com/momsteatern.html). I ett antal kommuner i Skåne har man 
genomfört ett teaterprojekt (Cantoreggi m.fl. odaterat). Här finns också Kulturcentrum Skåne 
som är ett utåtriktat regionalt centrum för musik, teater och konst. Centrumet ger också en 3 
årig eftergymnasial utbildning i teater. (http://www.kulturcentrumskane.com).  
11 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
12 Sundsvalls tidning 19951005. 
13 ST, DN, Aftonbladet samt en spansk dagstidning.  
14 Se t.ex. artiklar i ST, DN, Aftonbladet, sändningar i SVT och SR. 
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samhet först i projektform, benämnt kulturcentrum Grönborg, där även andra 
verksamheter för personer med utvecklingsstörning ingick.15  Teatern perma-
nentades av socialnämnden 1/1 2000.16 Verksamheten är, enligt min bedöm-
ning, tämligen unik då det är sällsynt att socialtjänsten inrättar en verksamhet 
med personer med utvecklingsstörning som organiseras efter rubriken Kultur 
och där målet är att producera teater. Ållateatern är dock inte den enda, det 
finns exempel på teatrar i Sverige som består av utvecklingsstörda aktörer, 
framförallt Momsteatern, som startade sin verksamhet 1987 och torde vara den 
första professionella teatergruppen med utvecklingsstörda skådespelare. 17  

När man associerar till begreppet teater är ofta den första spontana tanken 
själva föreställningen, framförandet av en teaterpjäs. Men i en teaterverksam-
het finns också en mängd andra aktiviteter och arbetsuppgifter. I en teater be-
hövs kostymer, dekor, rekvisita, smink, ljud, musik, repetitioner, manusläs-
ning, regi, administration och mycket mer. Kultur i form av teater, musik, bild 
och dans bygger också på kommunikation, ömsesidighet och delaktighet. Att 
verka i en teaterverksamhet handlar således om mycket mer än att agera i en 
roll och framföra en pjäs. För att en teater ska kunna vara en teater måste dess 
sociala och fysiska miljö samt dess struktur vara ändamålsenlig precis som i 
alla organisationer, t.ex. ett universitet. Det som kännetecknar en teater är dess 
fokus på konst och kultur. Verksamheten organiseras efter och består av konst 
och kultur i form av teater. Teater handlar vidare om att som skådespelare 
kunna förflytta sig i tid, rum, miljö och sociala positioner och göra detta på så 
sätt att en betraktare upplever det som trovärdigt. Det är alltså, så som jag upp-
fattat verksamhetsidén, frågan om både den process som leder fram till en fär-
dig produkt, teaterföreställning, och produkten i sig. 

Ållateatern innehåller alla ovannämnda karaktäristiska dimensioner. Den 
utgör en miljö som skiljer sig från den traditionella handikappomsorgsmiljön, 
en miljö i vilken undersökningspersonerna är socialiserade. Samtidigt är tea-
tern en handikappomsorgspraktik, där andra karaktäristika än de konstnärliga 
vägleder verksamheten och de är utifrån dessa utgångspunkter således både 
skådespelare i en konstnärlig mening och brukare i en välfärdsstatlig mening. 

Vi har alla en föreställning om vad teater är och till den föreställningen hör 
nog inte i första hand att man associerar till teater som framförs av personer 
med utvecklingsstörning. De allra flesta av oss har nog också en föreställning 
om personer med utvecklingsstörning och till denna föreställning hör nog inte 
begrepp som skådespeleri, drama och teater.  

Min egen tidigare föreställning, när det gäller kombinationen teater och 
funktionshinder, kan sammanfattas med orden ambivalens, freakshow och 
spelfilm.  

                                            
15 Projektbeskrivning kulturcentrum Grönborg 19970703. 
16 Sammanträdesprotokoll, socialnämnden, Sundsvalls kommun.  
17 Se Impuls (1997) & Fub kontakt (2000). Se också radioprogrammet sommar SR, P1(17/7-
2000) samt Radioprogrammet Pussel (26/11-2000) i P3, SR. Vidare sände SVT både en do-
kumentär om Momsteatern och en pjäs av nämnda teater under januari 2003.  
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Ambivalensen handlar om att vi, även jag, många gånger förhåller oss ambiva-
lenta till utvecklingsstörning. Flera frågor väcks när vi står inför kombinatio-
nen utvecklingsstörning och teater/konst, frågor som; hur skall vi värdera den 
teaterföreställning som ges? Skall vi likt föräldrar till barn applådera för att det 
tillhör konventionen eller ska vi värdera det hela med samma måttstock som 
när vi går på Dramaten?  Hur ska vi förhålla oss till aktörerna, är de skådespe-
lare, utvecklingsstörda eller både och? Vad är syftet med deras teaterarbete, ett 
led i strävanden efter att förverkliga handikappideologiska mål eller kan det få 
handla om att det ”bara” är frågan om konst, kultur och artisteri?  

 En tysk recension18 av en teaterföreställning som gavs av skådespelare med 
utvecklingsstörning i Schweiz sätter fingret på denna ambivalens. Artikeln är 
inte patrenaliserande och inte heller förringas skådespelarprestationerna, tvärt-
om. Recensionen genomsyras av författarinnans betraktande av en föreställ-
ning där skådespelarna har en utvecklingsstörning och inte bara av mötet med 
föreställningen.  Budskapet är att publiken inte bara får ta del av ett stycke 
kultur, den får också brottas med sina föreställningar om utvecklingsstörning. 
Ambivalens handlar om att vi många gånger har svårt att tänka bort ”utveck-
lingsstörningen” i kombinationen, vi är fångade av våra föreställningar om 
utvecklingsstörning och blir fascinerade, den gör något med oss, av kombina-
tionen utvecklingsstörning och konstproduktion.  

Freak show - begreppet19 beskriver fenomen från sekelskiftet 1800-1900. 
Sällskapen, ofta på marknader kringresande, bestod av freak show - artister. 
Artisterna tjänade sitt uppehälle genom att ”ställa” ut sig eller låta sig 
beskådas mot betalning. Artisterna var ofta personer som vi idag betecknar 
som funktionshindrade eller personer med avvikande utseende eller kropps-
formation. En sådan, genom film, litteratur och teater, mer känd person, är 
John Merrick, Elefantmannen.  

När det gäller spelfilmer har ofta icke funktionshindrade skådespelare spelat 
rollen som funktionshindrade.  Filmernas teman handlar företrädesvis om den 
tragedi funktionshindret innebär eller de svårigheter den funktionshindrade 
står inför p.g.a. sitt funktionshinder. När funktionshindrade personer gestaltas i 
film och teater är det således företrädesvis för att symbolisera funktionshindret 
eller i ett metaforiskt syfte.20 

Ljuslinder 21 menar att SVT: s gestaltning av funktionshinder sker inom ra-
men för en hegemonisk normalitetsdiskurs, det är mot normaliteten som norm 
som funktionshinder gestaltas i TV. Den funktionshindrade kroppen får visua-
lisera det som avviker från det normala eller genom gestaltningar av, på vilket 
sätt den funktionshindrade personens liv och leverne skiljer sig från normen.   

                                            
18 Herbener (2003). 
19 Bogdan (1988), Barnes & Mercer (2001) se också Vallgren (2002). 
20 Barnes m.fl.(2000). 
21 Ljuslinder (2001). 
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Axelsson22 beskriver i en artikel med anledning av filmen Idioterna 23 hur ut-
vecklingsstörning (och andra funktionshinder) i konstnärlig produktion an-
vänds i ett symboliskt syfte, antingen idealiserande eller demoniserande. 

Personer med utvecklingsstörning är således en grupp som vi i inte förvän-
tar oss vara skådespelare. De allra flesta är socialiserade i en helt annan, vä-
sensskild, miljö än en teater- och kulturmiljö. Utvecklingsstörning uppfattar vi 
som något som är föremål för socialtjänstens omsorg och intervention. När 
utvecklingsstörning finns med i teater- och filmsammanhang är de det i de 
flesta fall, i det syfte som Ljuslinder och Axelsson redogör för.  

På Ållateatern är dock målet ett annat, här är de utvecklingsstörda skåde-
spelare och syftet är att producera kultur i meningen konst.24 Att driva en tea-
terverksamhet där skådespelarna utgörs av personer med utvecklingsstörning 
förefaller vara ett omöjligt uppdrag men teatern finns och man har tidigare 
också satt upp en opera. Det som utspelar sig på teatern utgör således något 
nytt och vetenskapligt intressant att undersöka. Mitt vetenskapliga intresse 
handlar om hur Jan, Pär, Anette och alla andra aktörerna på teatern beskriver 
och upplever den teater som de arbetar på. Vilka bilder och berättelser har de 
av sin verksamhet?, Vilka erfarenheter och upplevelser har man av verksam-
heten? Hur förhåller man sig till det man erfar och upplever på teatern?  

Svaren är intressanta just mot bakgrund av att de hämtar sin näring från en, 
för handikappomsorgen, ovanlig miljö. En miljö där aktörerna utvecklat en ny 
roll, en roll som skådespelare och producenter av konst i form av teater. En 
miljö där ledarna för verksamheten har andra mål med verksamheten än vad 
den traditionella omsorgen har. Svaren är vidare särskilt intressanta då de 
kommer från just aktörerna med utvecklingsstörning själva. En grupp männi-
skor som inte ofta har fått kommit till tals om sina upplevelser och erfarenhe-
ter i vetenskapliga sammanhang.  

 
 

Forskningsansats – att sträva efter ett inifrånperspektiv 
  

Jarhag25 menar att begreppet utvecklingsstörning och våra föreställningar om utveck-
lingsstörda både i praktiken och i forskningen är något vi tar för givet: 

 
Istället för att forskningen i socialt arbete borde ha ställt sig frågan om ut-
vecklingsstörning som begrepp är ett meningsfullt begrepp att studera eller 
om det överhuvudtaget existerar har frågan mer gällt om hur eller på vilket 
sätt vetenskapen kan demonstrera att utvecklingsstörda skiljer sig från 

                                            
22 Axelsson i Dagens nyheter (1999).  
23 Av Lars Von Trier. 
24 I Brittisk studie redovisas en liknade utgångspunkt för en dramaverksamhet dvs. målet 
med verksamheten var att producera kultur. Price & Barron (1999). 
25 Jarhag (1998). 
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normala. Det ligger nära till hands att konstatera att utvecklingsstörning 
har blivit ett mytiskt begrepp.26  

 
För forskningen, professionella och omsorgsverksamheter är det således van-
ligen problemet utvecklingsstörning som står i centrum. Detta innebär att det 
är de brister eller svårigheter som utvecklingsstörningen medför som utgjort 
det huvudsakliga forskningsintresset. Jag menar att de personer med utveck-
lingsstörning som utgör teaterns skådespelare utvecklat en ny roll genom tea-
tern. Då teatern i flera avseenden kan förstås som en konstnärlig praktik, sam-
tidigt som den i vissa avseenden är en omsorgspraktik, har genom verksamhe-
tens betoning på det konstnärligarbetet rollen som skådespelare hos aktörerna 
vuxit fram. Ur denna utgångspunkt blir betoning på utvecklingsstörningen av 
underordnad betydelse i Ållateaterns praktik. Det är deras förmågor som skå-
despelare och producenter av konst som står i centrum. Teatern utgör en arena 
där de i första hand är skådespelare och inte utvecklingsstörda. Samtidigt är 
aktörerna på teatern brukare till handikappomsorgen och under denna ut-
gångspunkt finns också betoningen i teaterns praktik på rollen som utveck-
lingsstörd. Sammantaget är det för aktörerna frågan om en balans mellan rol-
len som skådespelare och rollen som utvecklingsstörd och för verksamheten 
en balans mellan att vara en konstnärlig praktik och en omsorgspraktik. 

Mot bakgrund av ovanstående är det intressant och angeläget att undersöka 
hur aktörerna beskriver teatern och vilka upplevelser man har av den. En 
grupp människor som är socialiserade i en föreställning om sig själva att de är 
omsorgstagare, individer som är föremål för andras hjälp, stöd och omsorg. 
Detta intresse, att undersöka aktörernas upplevelser och beskrivningar, handlar 
således om att studera aktörernas egna erfarenheter av en verksamhet som 
människor med utvecklingsstörning traditionellt sätt inte deltar i. Denna ny-
fikenhet har också genererat en del utmaningar. 

Liksom den ovan illustrerade föreställningen om att teater och utvecklings-
störning borde vara en omöjlig uppgift finns det i forskningen med utveck-
lingsstörda en smak av ”omöjligt uppdrag”.  Det finns i bilden av utvecklings-
störning en ingrediens som säger att personer med utvecklingsstörning inte är 
kapabla att förmedla intressanta saker.  

 
…studies continue to show how difficult it is for those with learning difficul-
ties to be taken seriously as capable, interesting people with something use-
ful to say.27 

 
Min övertygelse är den att personer med utvecklingsstörning har mycket in-
tressanta och viktiga erfarenheter och upplevelser att förmedla och vem annan 
än den utvecklingsstörde själv kan ge mig dessa erfarenheter och upplevelser? 

                                            
26  Sid. 108, se också Bogdan och Taylor (1976). 
27 Price & Barron (1999) sid. 819. 
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Det har därför varit min ambition att göra de utvecklingsstörda undersök-
ningspersonerna till medskapare av avhandlingen.  

En av flera utmaningar28 har med kommunikationen att göra. Denna utma-
ning har vilat på mig, detta då funktionsnedsättningen medför en konkretare 
verklighetsuppfattning än den som icke utvecklingsstörda har. Personer med 
utvecklingsstörning har därmed också ett konkretare sätt att kommunicera om 
verkligheten.29 Kyléns forskning har handlat om funktions-nedsättningens ka-
raktär och innebörd samt hur och på vilket sätt begåvningen hos personer med 
utvecklingsstörning skiljer sig från personer utan utvecklingsstörning. Kyléns 
teori säger bl.a. att begåvningen hos personer med utvecklingsstörning ut-
märks av en lägre abstraktionsnivå (i varierande omfattning beroende på ut-
vecklingsstörningen) som också innebär ett konkretare sätt att kommunicera. 
Min utmaning har handlat om att metodiskt anpassa mig till den kommunika-
tion som undersökningspersonerna förfogar över. Man kan här för tydlighetens 
skull dra en parallell till personer som är dövblinda. Dövblindhet innebär vissa 
kommunikationshinder. Att vara dövblind betyder dock inte att man inte kan 
kommunicera, man kommunicerar bl.a. genom att teckna i handen. För att 
kunna intervjua dövblinda måste man alltså lära sig att behärska deras tecken-
språk. Min utmaning har, i överförd bemärkelse, handlat om att lära mig teck-
na i handen.  

Att anta utmaningen är angeläget för att utveckla kunskaper om utveck-
lingsstördas egna upplevelser. Den kunskap och förståelse forskningen produ-
cerat bygger i mångt och mycket på andra personers uppfattningar om de ut-
vecklingsstörda.  

 
Ett annat problem för svensk handikappforskning är att den i alltför stor ut-
sträckning utgår ifrån de professionellas perspektiv… Mycket sällan finns 
forskning utifrån den funktionshindrade personens eget perspektiv.30 

 
Även den internationella forskningen tycks följa detta mönster.31 Att det är 
angeläget att utgå ifrån de funktionshindrades perspektiv uttrycks av Bogdan 
& Taylor på följande sätt: 

 
People who are labelled retarded have their own understandings about 
themselves, their situation, and their experiences. These understandings are 
often different from those of the professionals.32  

                                            
28 Övriga forskningsmässiga utmaningar jag stått inför avhandlas i metodkapitlet. 
29 Se Kylén (1986), Granlund m.fl. (1984), Elofsson (1987) samt Göransson (1986).  
30 SOU 1999:21 sid. 72, se också SOU 1998:16, Hugemark (1994), Forsberg & Hall–Lord 
(1997) Mallander (1999).   
31 Se t.ex. Price & Barron (1999). 
32 (1976) sid. 51, se också Azmi m.fl. (1996), Wyngaarden (1981), Biklen & Mosley (1988) 
samt Simons m.fl. (1996) som alla framhåller vikten av att i forskning lyfta fram de utveck-
lingsstördas perspektiv och uppfattningar. 
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Bogdan och Taylor menar att den sociala forskningen medverkat till att befäs-
ta vår uppfattning om att de utvecklingsstörda utgör en särskild kategori män-
niskor, något som inneburit att We have told the world that there are two kinds 
of human beings.33 

Forskningen på detta område bygger således på studier baserade på profes-
sionella och eller anhöriga. Mallander 34 visar att endast ett fåtal studier bygger 
på empiri som genererats från personer med utvecklingsstörning direkt. Det 
har dock skett, om ännu i en inte alltför stor omfattning, ett ökat intresse för att 
utforska de utvecklingsstördas egna uppfattningar, perspektiv och upplevelser 
av sin situation.35 Simons, Booth & Booth menar att denna utveckling in-
neburit att  

 
…the views of people labelled as mentally handicapped…constitute a valid 
perspective comparable with but distinct from the perspective of the other 
actors involved… 36 
 
I denna avhandling har det således varit angeläget att möjliggöra för aktö-

rerna i teaterverksamheten att få komma till tals om sina egna erfarenheter och 
upplevelser av verksamheten. Jag delar den uppfattning som säger att personer 
med utvecklingsstörning kan ge uttryck för sin situation och att det är möjligt 
att generera kunskaper om detta genom att vända sig till dem direkt.37 En upp-
fattning som Wyngaarden ger uttryck för på följande sätt: 

 
... mentally retarded persons are valid sources of information with a singu-
lar perspective on their experiences that is only obtainable through direct 
questioning.38 
 

Undersökningens syfte och utgångspunkter 
 

Teatern i fokus för denna studie är en ny och ovanlig verksamhet riktad till 
personer med utvecklingsstörning samtidigt som den också är en del av den 
traditionella handikappomsorgen. Den är på så sätt både en teaterpraktik och 
en omsorgspraktik. När det kommer till aktörerna med utvecklingsstörning på 
teatern så utvecklas andra och nya roller, de är inte bara omsorgstagare och 
brukare till handikappomsorgen, genom sitt arbete på teatern är de också skå-
despelare. Deltagandet i teaterverksamheten utgör således ett brott mot den typ 
av handikappomsorg som aktörerna är socialiserade i.  
                                            
33 (1976) sid.52. 
34 Mallander (1999). 
35 Svenska avhandlingar med denna ansats är t.ex., Kjellberg (2002), Mallander (1999), 
Ringsby Jansson (2002), Jarhag (2001) samt Chech (2001). 
36 1989 sid.9  
37 Se t.ex. Azim m.fl. (1996) samt Wyngaarden (1981). 
38 1981 sid. 107. 
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Föregående innebär att aktörerna på Ållateatern bär på många viktiga och in-
tressanta upplevelser och erfarenheter av teaterverksamheten. Dessa erfarenhe-
ter måste också förstås mot bakgrund av den kontext som omger aktörerna och 
teaterverksamheten. Både teaterverksamheten och aktörerna finns i ett sam-
manhang som har att göra med välfärdsstatliga överväganden, handikappom-
sorgens utformning och de sociokulturella förståelser vi har av personer med 
utvecklingsstörning. En aspekt av kontexten är hur förståelsen av vad utveck-
lingsstörning är och bör hanteras ser ut. Är personer med utvecklingsstörning 
en välfärdsstatlig kategori eller kan de också förstås i termer av skådespelare 
på en teater? Avhandlingens syften, formulerade mot bakgrund av ovanståen-
de, är att: 

 
Undersöka vilka upplevelser aktörerna har av teaterverksamheten såsom 
dessa förmedlas via beskrivningar, bilder och berättelser 
 
Undersöka i vilken kontext dessa beskrivningar, bilder och berättelser tar 
form samt att 
 
Begreppsliggöra aktörernas förmedlade upplevelser  
 

Med begreppet förmedla avses att det inte enbart är frågan om ett muntligt 
berättande. Det är således det som aktörerna förmedlat till mig i samband med 
intervjuer, deltagande observationer, informella samtal, genom bilder och fo-
tografier samt forskningscirklar. Det tredje syftets ambition är analytiskt och 
avser att generera kunskap och förståelse som bygger på en analys och tolk-
ning av de beskrivningar och upplevelser som aktörerna förmedlat under pro-
jektet. I sammanhanget här skall också kort sägas något om avhandlingens 
teoretiska utgångspunkter. Ambitionen att begreppsliggöra aktörernas förmed-
lade upplevelser tar avstamp och sin utgångspunkt i tidigare förståelser och 
forskning på området. Denna utgångspunkt bygger på en teoretisk referensram 
som presenteras i kapitel tre och fyra. 

En av beståndsdelarna i denna referensram säger att individens upplevelse 
av sig själv, vem man är, konstitueras i och genom social interaktion med 
andra. Vidare är utgångspunkten den att social interaktion mellan icke- ut-
vecklingsstörda (t.ex. olika grupper av välfärdsprofessioner) och personer med 
utvecklingsstörning präglas av den sociala konstruktion som råder av utveck-
lingsstörning. Den konstruktion som råder av utvecklingstörning vägleder hur 
funktionshindret uppfattas och hanteras, den styr destinerandet av insatser och 
hur personer med utvecklingsstörning bemöts. På så vis blir också den rådande 
sociala konstruktionen till byggstenar i den enskilda individens upplevelse av 
sig själv.   

I den teoretiska referensramen finns också ett perspektiv som säger att funk-
tionshinder kan förstås i termer av en balansakt mellan avvikelse och normali-
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tet.39 Detta säger i korthet att för personer med utvecklingsstörning så betonas 
i vissa sammanhang avvikelsen (funktionshindret). Detta görs t.ex. i förhållan-
de till välfärdsstaten och handikappomsorgen, en person måste vara avvikande 
för att erhålla stöd och insatser som man kan vara i behov av. I andra sam-
manhang t.ex. i familjen och med vänner betonas det normala och inte funk-
tionshindret. Olika konstruktioner av ett och samma fenomen kan existera pa-
rallellt, de döva t.ex. förstås och hanteras i vissa kontexter som funktionshind-
rade i andra förstås dövhet och döva som en språklig och kulturell minoritet. 
Omsatt till avhandlingens utgångspunkter, personer med utvecklingsstörning 
kan förstås och bemötas på olika sätt beroende på vilken arena och kontext det 
är frågan om, som skådespelare på teatern och som brukare i andra miljöer.  

Ett annat, näraliggande, perspektiv som används i avhandlingen är att vi 
många gånger förhåller oss ambivalenta till funktionshinder.40 Vi är både av-
ståndstagande och sympatiskt inställda till personer med utvecklingsstörning 
och många gånger vet vi inte riktigt hur vi ska förhålla oss till dem. Omsatt till 
avhandlingens fokus så kan kort sägas att empirin vittnar om hur aktörerna på 
teatern bemöts med ambivalens från t.ex. massmedias bevakning och av all-
mänheten. Det förhållande att det är frågan om personer med utvecklingsstör-
ning som står för den konstnärliga prestationen väcker frågor som t.ex. är de 
skådespelare eller är de personer med utvecklingsstörning? Och är det frågan 
om konstnärligt arbete eller är det frågan om omsorg?  

I avhandlingen intar vidare begreppet kultur en central roll, då avhandlingen 
handlar om en teaterverksamhet blir kulturbegreppet intressant och använd-
bart. Begreppet kultur används både deskriptivt (t.ex. för att beskriva vad man 
arbetar med på teatern) och analytiskt. 

I den analytiska delen används kulturbegreppet explorativt och heuristiskt. 
Här kan kort redogöras för detta, men en fördjupande diskussion om vilka 
överväganden som gjort här vid lag framgår i teorikapitlen och i analyskapit-
len.  

Kulturbegreppet är besvärligt och snärjigt, på samma gång som vi alla kan 
förstå vad vi menar när vi pratar om kultur (t.ex. subkulturer, när vi pratar om 
olika ungdomsgrupperingar) eller om att vi varit kulturella när vi tagit del av 
en teaterpjäs, så är begreppet svårt att fixera. Min avsikt är inte att reda ut kul-
turbegreppets alla dimensioner och aspekter, vilket andra är betydligt mer 
skickade till att göra, avsikten här är istället att kort göra reda för hur begrep-
pet används i denna avhandling. Min hållning till användandet av kulturbe-
greppet kan nog beskrivas som pragmatiskt och där användandet ligger nära 
en vardaglig förståelse. Den pragmatiska hållning består i att det används som 
ett teoretiskt verktyg i analysen.  

Kulturbegreppets användande i avhandlingen sker genom att det, som det 
används av mig, består av två olika dimensioner. Den ena dimensionen utgörs 
av kultur som konst, här inryms det konstnärliga arbetet som återfinns inom 
                                            
39 Se Solvang (2002a och 2002b). 
40 Se t.ex. Söder (1990a) och SOU 1998:16. 
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musik, teater, poesi etc. Den andra dimensionen utgörs av kultur som livsform, 
tankar, idéer och det som är meningsskapande för en individ.   

Kultur som konst kan sägas bestå av saker som teater, musik, poesi mm. 
alla de konstnärliga och estetiska uttrycksformer vi använder oss av. Genom 
dessa förmedlas känslor, budskap, historia, upplevelser etc. Men i kultur som 
konst återfinns också en normativt värderande aspekt (t.ex. när kulturkritiker 
uttalar sig om en teaterpjäs). Denna dimension av begreppet kultur används i 
avhandlingen i de sammanhang som handlar om innehållet i den teaterverk-
samhet som studerats. När jag talar om teatern, dess innehåll, det dagliga arbe-
tet på teatern och dess produktion av föreställningar mm. åsyftas alltså kultur i 
meningen konst.  

Mot bakgrund av det används begrepp som kulturarbete/are, konst/konst-
närligt arbete, konst - och/eller kulturproduktion och till dessa associerade be-
grepp. Ållateaterns ambition och avsikt är att arbeta med konst, detta betyder 
att i fokus inte står omsorg, habilitering och vård på samma gång som det i 
formell mening är en del av handikappomsorgen och socialtjänstens utbud av 
daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning.  

Den andra dimensionen av begreppet handlar om kultur i termer av gemen-
skap, identitet och en gemensam upplevelserymd. Ehn och Löfgren41 skriver: 

 
När vi i den här boken talar om kultur innebär det att vi intresserar oss för 
de koder, föreställningar och värden som människor delar (mer eller mind-
re, medvetet eller omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i so-
cialt handlande.  
 

Mitt sätt att använda kulturbegreppet, vad avser den andra dimensionen, är 
inspirerat av Ehn och Löfgrens beskrivning. Som framgår ovan har ambitionen 
varit att diskutera ett subkulturellt perspektiv i förhållande till empirin, men 
här ska också tydliggöras att jag inte menar att aktörerna (eller utvecklings-
störning) på Ållateatern kan förstås som ett exempel på en subkultur. Flera av 
de karaktäristiska som brukar sägas utmärka en subkultur eller minoritet (t.ex. 
de döva) saknas hos gruppen utvecklingsstörda. Empirin möjliggör dock en 
tolkning som säger att Ållateatern kan förstås i termer av en kulturgemenskap. 
Ur denna har en vi-känsla, samhörighet och kraft växt fram hos de aktörer med 
utvecklingsstörning som finns på teatern. En fördjupade och reflekterad dis-
kussion om begreppsanvändningen, forskningen och teoribildningen på områ-
det samt hur detta inspirerat analysen återfinns i teorikapitlen och i analyska-
pitlen. 

De ovanstående redogjorda teoretiska utgångspunkterna öppnar för flera in-
tressanta teman. På teatern återfinns samtidigt både konst och omsorg, Ållatea-
tern är både en omsorgsverksamhet och en konstnärlig verksamhet. Detta ska-
par intressanta spänningsförhållanden; för teatern som verksamhet, för teatern 
som en del av både den konstnärliga arenan och omsorgsarenan, för aktörerna 
                                            
41 (2001) sid. 9. 
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som samtidigt som de är brukar i en välfärdsstatlig mening är de skådespelare 
i en konstnärlig mening.  

Hur denna spänning eller balanserandet mellan det avvikande (brukare till 
välfärdsstaten) och det normala (skådespelare på en teater) ser ut och hur den 
skapar betydelse för de handlingar och processer som sker på teatern samt hur 
den sätter avtryck på aktörernas upplevelser utgör således viktiga teman kring 
vilken avhandlingen rör sig.   

 

Om begreppsanvändning  
 

Det är på sin plats att redogöra för de olika begrepp och benämningar som an-
vänds i texten. Ett genomgående begrepp som använts är begreppet aktör. 
Med det begreppet avses här de personer som ingår i undersökningen dvs. de 
14 personer med utvecklingsstörning och de fem ledare som utgör avhandling-
ens undersökningspersoner. Andra begrepp som använts är utvecklingsstör-
ning, personer med utvecklingsstörning, utvecklingsstörd, funktionshinder, 
personer med funktionshinder, funktionsnedsättning, handikapp, ledare samt 
kulturarbetare (se också ovan där det redogörs för hur begrepp associerade 
med konst och kultur använts). Det har varit mycket svårt att vara konsekvent i 
användandet av begreppen då dessa syftar till olika saker beroende på kontext 
och sammanhang, men en konsekvent användning har eftersträvats.  

Begreppet aktör används när texten uttalar sig om alla de personer med ut-
vecklingsstörning som ingår i undersökningen. När jag åsyftar de aktörer som 
inte har en utvecklingsstörning har begreppen kulturarbetare och ledare an-
vänts. Skälet till detta är att jag vid dessa tillfällen uttalat mig om specifikt 
dessa personer och att i vissa sammanhang är det deras uppgift som kulturar-
betare som åsyftas, i andra är det deras uppgift som ledare för teatern som 
åsyftats. Vid vissa tillfällen har dock begreppet aktör använts om alla som in-
går i undersökningen, detta har gjorts vid de tillfällen när jag uttalat mig om 
teatern som sådan i mer generella termer. Det torde framgå av texten och det 
sammanhang texten åsyftar på vilket sätt begreppet aktör använts. I vissa pas-
sager förekommer användningen av begreppet de utvecklingsstörda aktörerna. 
Detta görs för att tydliggöra t.ex. skillnader mellan dem som är ledare och per-
sonerna med utvecklingsstörning när jag uttalar mig om hela gruppen av aktö-
rer.  

När det gäller de begrepp som alla är associerade till funktionshin-
der/handikapp (dvs. personer med utvecklingsstörning etc.) används de för att 
de i det sammanhang de används i bäst beskriver det som texten handlar om. I 
vissa avsnitt redogörs t.ex. för forskningen på området utvecklingsstörning 
och där används begreppen för att återge ett förhållande som gäller för perso-
ner med utvecklingsstörning eller för funktionshindrade personer generellt 
eller om utvecklingsstörning som fenomen etc. Även här torde det framgå av 
texten vad som åsyftas med de begrepp som används.   
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Disposition  
 

Efter detta kapitel, följer ett metodkapitel i vilken en redogörelse för avhand-
lingens metoder, metodöverväganden, genomförandet och analys redogörs. I 
de två kapitel som följer efter metodkapitlet diskuteras de teoretiska utgångs-
punkterna, hur dessa använts i analysen samt hur forskningen på området ser 
ut. Dessa två kapitel utgörs av två separata men sammanhängande beståndsde-
lar i den teoretiska referensramen som ovan kort presenterats.  

I det femte kapitlet återfinns en analys av teaterns framväxt, verksamhetens 
innehåll samt en presentation av aktörerna. I det därpå följande kapitlet av-
handlas teaterns fysiska miljö och den kontext i vilken teatern finns. I de två 
kapitel som följer därefter analyseras de innehållsmässiga aspekterna av tea-
tern, aktörernas upplevelser och erfarenheter av teaterverksamheten samt hur 
de processer och handlingar som sker på teatern skapar betydelse för aktörer-
na. Avhandlingen avslutas med en slutdiskussion som återfinns i kapitel nio.   
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Kapitel 2 Metod och genomförande 
 

Inledning 
 
I föregående kapitel har min förförståelse, avhandlingens ansats och syfte pre-
senterats, i detta kapitel är avsikten att beskriva och diskutera hur detta väglett 
genomförandet av undersökningen. Syftet handlar om att studera aktörernas 
egna erfarenheter och upplevelser av teaterverksamheten, detta har styrt me-
todval, design och genomförande. Den metodiska ansatsen präglas således av 
ett inifrånperspektiv, en ambition som Taylor och Bogdan formulerar på föl-
jande sätt: The researcher seeks not ”truth” or ”morality”, but rather a detai-
led understanding of other people’s perspective. 42  

Det är således syftet och forskningsfrågorna som styrt valet av metoden43 
och den metodansats som bäst lämpar sig är den kvalitativa. Den kännetecknas 
av att man vill förstå människor utifrån deras egna utgångspunkter samt av ett 
subjekt – subjekt relation mellan forskaren och undersökningsdeltagarna.44 
Vidare har designen byggt på en hög grad av delaktighet av och inflytande för 
aktörerna. Denna strategi motiveras av flera skäl. Den deltagarbaserade ansat-
sen utgör, menar jag, ett bra tillvägagångssätt att generera empiri från under-
sökningsdeltagare som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vidare moti-
veras ansatsen av forskningsetiska skäl, under forskningsprocessen har den 
deltagarorienterade ansatsen kunnat bidra till hanterandet av vissa forsknings-
etiska frågor såsom informerat samtycke. Det tredje motivet har att göra med 
att de aktörer med utvecklingsstörning som ingår i studien genom designen 
kunnat bidra, på olika sätt, med värdefull information och input. Redogörelsen 
i kapitlet kommer att kretsa kring dessa frågor och kring hur metod- och 
forskningsetiska överväganden samt analysen av empirin sett ut. 
 
 
Val av ansats och om en forskningsprocess och dess utmaningar 
    
Den metodiska ansatsen är alltså kvalitativ, målsättningen med kvalitativa stu-
dier är att identifiera ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser, 
egenskaper och innebörder.45 

Genomförandet har mot bakgrund av ovanstående också inspirerats av en 
naturalistisk design.46 Undersökningen har med andra ord tagit sin utgångs-

                                            
42 (1984) sid. 6. 
43 Kristiansen (1999) argumenterar för att det främst är forskningsuppgiften som ska avgöra 
metodvalet. Sid.95. 
44 Taylor och Bogdan (1998), Holme och Solvang (1991), Berglund (1998). 
45 Starrin (1994) sid. 21. 
46 Lincoln och Guba, se Dahlgren (1996) sid. 80, Taylor & Bogdan (1998), Merriam (1994). 
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punkt i ”verkligheten” där aktörerna och det fenomen som varit intressant att 
utforska finns.47 

Avsikten har inte varit det naturliga (naturalistiska) i meningen en objektiv, 
oberoende sanning. Resultatet har konstruerats i en interaktion mellan mig och 
undersökningsdeltagarna och jag har inverkat på den verklighet jag studerat. 
Med naturalistisk avses att undersökningen har genomförts på de premisser 
som aktörerna ställt.48 Forskningsprocessen gick längs upptäcktens väg, från 
öppna frågeställningar till mer fokuserade och där genomförandet anpassades 
efter de villkor aktörerna gav 49 samt den deltagarorienterade designen. Wa-
del50 menar att denna typ av forskning inte går att planlägga i detalj, flexibilitet 
med avseende på genomförandet, metoder och teorier som använts kan snarare 
karaktärisera forskningsprocessen. Att följa upptäcktens väg innebar improvi-
sation, idérikedom och intuition i datainsamlingen.  

Merriam menar att kvalitativa studier är partikularistiska, deskriptiva, heu-
ristiska och induktiva.51 Jag vill mena att avhandlingen kan karaktäriseras av 
detta. Med partikularistisk avses att studien fokuserar en viss bestämd förete-
else, Ållateatern. Den deskriptiva delen innebär att beskrivningarna av teatern 
är omfattande och täta. Med täta beskrivningar förstås en fullständig och bok-
stavlig beskrivning av den händelse eller enhet som studeras.52  

Kvalitativa studier är holistiska, verklighetstrogna, empiriskt förankrade 
och explorativa.53 För att förstå verksamheten och aktörernas upplevelser har 
ambitionen varit att undersöka så många faktorer som möjligt. Den heuristiska 
ansatsen består av ambitionen att skapa nya innebörder och vidga erfarenhe-
terna av den företeelse som undersökts. Som framgår av inledningskapitlet så 
representerar teatern både ett nytt och ett outforskat fenomen och ett välkänt 
fenomen. Det nya är att det är frågan om en ny form av verksamhet för perso-
ner med utvecklingsstörning, det välkända är att den är inordnad i och sank-
tionerad av socialtjänsten.  

Avhandlingsprojektet initierades vid ett möte 1998, teatern ingick då i ett 
kulturprojekt 54 och ett av målen med projektet var ”att knyta forskarinsats till 
verksamheten”. 55 En skiss författades som presenterades i maj 1999. Initialt 
företogs ett flertal besök i syfte att lära känna och informera. (Se bilaga 1). 
                                            
47 Dahlgren (1996) vilkens framställning bygger Lincoln & Guba (1985). 
48 Wadel (1990). 
49 Se Starrin m.fl. (1991), Taylor och Bogdan (1998). 
50 (1990). 
51 Merriam (1994), sid 25. 
52 Merriam (1994), sid 26, Henriksson och Månsson (1996). 
53 Merriam (1994), sid 26. 
54 Projektet innefattade: utbildning av arbetslösa kulturarbetare och omsorgsarbetare, tre 
olika dagliga verksamheter (för psykiskt funktionshindrade och personer med utvecklings-
störning), omsorgens fritidsverksamhet samt en upplevelse-/sinnesstimulerande verksamhet. 
Projektbeskrivning, Kulturcentrum Grönborg 19970703, Svensson (odaterad). Teaterverk-
samheten, permanentades av socialnämnden i Sundsvall 2000-01-01 (Sammanträdesproto-
koll, Socialnämnden Dnr 558/99730). 
55 Projektbeskrivning, Kulturcentrum Grönborg. 
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Detta var en viktig förutsättning för att erhålla acceptans och tilltro från verk-
samheten och från aktörerna men också för att knyta kontakter till dem. 

Att studera människor, den verksamhet och det sociala sammanhang de be-
finner sig i innebär en utmaning. Människor låter sig inte helt villkorslöst ”ut-
låna” sig till forskningen. Vidare gör ”forskningen saker med människor”. Så-
ledes har jag i forskningsprocessen stått inför att överbrygga fyra utmaningar: 
att få tillträde till fältet, att frigöra mig från min egen förförståelse, metod 
samt forskningsetik. De två första är genererade av min design och mitt val av 
forskningsområde. De två andra utmaningarna finns alltid i forskningen men 
får här en stark touche av val av forskningsområde. Att, få tillträde till fältet, 
handlar om att erhålla legitimitet, etablera kontakt och om min rite de passa-
ge.56 May menar att det inte räcker med att ”hang around”, to become part of a 
social scene and participate in it requires that the researcher is accepted to 
some degree.57 Wadel 58 menar för att få tillträde krävs att forskaren måste bli 
med på hva folk gjor. Forskaren måste ta på sig, och tilldelas också, andra rol-
ler än rollen som forskare. För att få tillträde krävdes att jag öppet och ärligt 
redogjorde för mina avsikter. Det handlade också om att etablera kontakt och 
relation till undersökningsdeltagarna för att dels erhålla tilltro till projektet 
dels för att underlätta empirinsamlingen.59 För att erhålla legitimitet behövde 
jag också accepteras av de anhöriga och närstående samt av boendepersona-
len.60 En viktig del i detta var också ambitionen att göra undersökningsdelta-
garna delaktiga i forskningsprocessen, vilket ligger helt i linje med det som 
Dahlgren61 benämner som the joint venture model. 

Den andra utmaningen, att frigöra mig från min egen förförståelse, har att 
göra med min egen förförståelse och socialisering i vad som kan benämnas 
som en omsorgstradition. En tradition som kan karaktäriseras med begreppen 
normalisering, integrering och habilitering.  

Wadel62 menar att när man bedriver fältarbete i sin egen kultur studerar man 
också en del av sin egen verklighet. Min förförståelse är sådan att jag har erfa-
renhet både av det praktiska sociala omsorgsarbetet samt en teoretisk förståel-
se från min akademiska praktik. Detta innebar att jag, framförallt i början av 
projektet, brottats med dessa föreställningar och erfarenheter. Min egen tidiga-

                                            
56 Dahlgren (1996), se också Henriksson & Månsson (1996), Taylor & Bogdan (1998). 
57 (1993) sid. 118-119. 
58 Wadel (1991) sid. 20. 
59 Starrin & Renck (1996) skriver: Vad gäller fältforskning bör de första veckorna eller de 
första månaderna av forskarens vistelse ägnas åt att bekanta sig med samhället och med 
folket. Sid.61.  
60 Många av de anhöriga är också undersökningsdeltagarnas gode män. Alla (utom en) av de 
utvecklingsstörda undersökningsdeltagarna var under undersökningsperioden boende i 
gruppbostäder.  
61 Dahlgren (1996) se sid. 87. Modellen innebär att … forskaren och deltagarna i samför-
stånd med varandra och hela forskningsprocessen och dess konsekvenser är en gemensam 
angelägenhet. 
62 (1991). 
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re föreställning om hur verksamheter för människor med utvecklingsstörning 
bör se ut innebar inledningsvis att en hel del frågor väcktes. Min upplevelse 
var i början att man gjorde helt andra saker och förhöll sig till aktörerna på 
helt annat sätt än vad min erfarenhet sade mig att man borde göra. Detta har 
inte bara inneburit att jag fått omvärdera föreställningar det har också innebu-
rit att jag kunnat se och studera för mig invanda fenomen på ett nytt sätt.  

Min egen ambivalens inför kombinationen kultur som konst och utveck-
lingsstörning har också genererat en del reflektioner och frågeställningar. I 
början har jag brottats med hur jag ska förstå det jag upplevde, är det skåde-
spelare eller är det personer med utvecklingsstörning som jag samtalar med? 
Som kommer att framgå i analyskapitlen så blev svaret att det är frågan om att 
aktörerna både är skådespelare och personer med utvecklingsstörning.     

Min position som doktorand och som representant för en akademisk institu-
tion på ett universitet ökade naturligtvis, den redan föreliggande, asymmetrin 
mellan mig och aktörerna. Jag har inte kunnat trolla bort detta men jag har 
strävat efter ett flexibelt, öppet sinnelag samt att ge aktörerna och ledarna möj-
lighet till både inflytande och delaktighet över forskningsprocessen. Hur detta 
mer konkret sett ut framgår av den fortsatta texten i detta kapitel. Min upple-
velse är också att ju längre tiden gick och ju mer bekanta vi blev med varandra 
desto mindre blev jag representant för vetenskapen, jag blev också Lennart 
från Umeå som besökte dem, fikade, åt middag och gjorde en del fritidsaktivi-
teter tillsammans med dem. 

Fältforskning i den egna kulturen kan innebära att man missar mycket av 
forskningsintresse då man tar mycket i den egna verkligheten för givet. Denna 
fråga handlar också om fysiskt avstånd och om social position i förhållande till 
den grupp man studerar. Wadel menar att detta problem kan hanteras genom 
att man är sosiolog på seg selv 63 dvs. att under processen ständigt analysera 
och granska sina egna föreställningar och värderingar. Jag har under arbetets 
gång flera gånger slagits av att mina föreställningar om personer med utveck-
lingsstörning inte hållit måttet och att jag omvärderat dem. Jag har dock också 
haft stor fördel av min erfarenhet och kunskap, jag har med hjälp av den på ett 
bättre sätt kunnat hantera en del metodiska och forskningsetiska utmaningar.  

Hur jag gått tillväga för att överbrygga de metodiska utmaningarna redogörs 
för löpande i det fortsatta kapitlet, i avsnittet om metodologiska reflektioner 
diskuteras också hur jag sökt överbrygga och hantera de svårigheter som upp-
stått. Här kan dock redogöras för att improvisation, intuition och en visst mått 
av uppfinningsrikedom har tillgripits i olika situationer. Min bedömning och 
upplevelse är också att den erfarenhet, både praktisk och teoretisk, av om-
sorgsarbete och personer med utvecklingsstörning varit mig till gagn. Det har 
kunnat handla om att aktörerna pratat om sitt boende, habiliteringen, LSS eller 
tidigare dagliga verksamheter på ett sätt som om jag var väl införstådd i hur 
omsorgsverksamheter fungerar. Aktörerna har inte inlett med att redogöra för 
mig t.ex. vad en gruppbostad är och varför man bor där utan de har tagit för 
                                            
63 Se sid. 21, Wadel (1991). 
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givet att jag vet det. Vid dessa tillfällen har jag, är min uppfattning, tack vare 
min erfarenhet kunnat veta vad man refererar till. Utifrån denna gemensamma 
referensram har vi sedan kunnat samtal om deras erfarenheter utan att först 
behöva be aktörerna för mig beskriva eller redogöra, vilket kan ha varit be-
svärligt för aktörerna, för detta.   

Vid vissa tillfällen har det uppstått situationer som inneburit att intervjuer 
eller forskningscirklar anpassats eller strukturerats om med hänsyn till ovänta-
de händelser eller de ibland för aktörerna för abstrakta frågor som ställts. Vid 
vissa tillfällen har jag t.ex. bandat, efter tillåtelse, mer informella samtal över 
en kopp kaffe. Dessa samtal har då haft samma innehåll som jag tänkte mig att 
intervjuerna skulle ha. Vid vissa tillfällen har i samband med intervjuer, där 
aktörerna ej förstått frågor eller det jag syftat på, fått gå runt en fråga och ge-
nom att referera till liknande situationer formulera om frågor eller konkretisera 
dem.  

Vi andra tillfällen har jag via teckningar, miljöer eller genom att referera till 
mina erfarenheter från deltagande observationer kunnat möjliggöra för mig 
och aktörerna att kunna samtal om olika frågeställningar. Användandet av fo-
tografier, som redogörs för längre fram, hade som syfte att underlätta och till 
viss del överbrygga de svårigheter i kommunikativt hänseende som jag på för-
hand föreställt mig skull finnas.  Tanken var att då aktörerna med en polaroid 
kamera själva fotograferade situationer, miljöer och andra saker på teatern 
skulle detta gagna våra samtal.    

 Vid vissa tillfällen fick min egen planering göras om. I en verksamhet med 
människor händer av och till saker, allt från aktiviteter till mindre ”incidenter”, 
omständigheter som man på förhand ej kan känna till. Jag har strävat efter att 
så öppet som möjligt låta människorna och verksamheten få ha stort inflytande 
över min planering. Om intervjuer ej kunnat genomföras vid ett visst tillfälle 
har jag tänkt om och deltagit i aktiviteterna eller skjutit på intervjuerna.  

För att möjliggöra för aktörerna att ta del av utskrifter av intervjuerna har 
jag tillsammans med dem, genom att läsa högt, gått igenom utskrifterna. Ut-
skrifterna av forskningscirklarna har formats om till enkel svenska och kombi-
nerats med pictogrambilder samt ibland med fotografier. En verbal, enklare, 
sammanfattning av forskningscirklarna bandas av mig och lämnades eller 
skickade till teatern. Detta möjliggjorde det för de aktörer, som ville, att ta del 
av utskrifterna genom att lyssna på dem.   

Hur de forskningsetiska utmaningar jag stått inför hanterades beskrivs i av-
snitt om forskningsetik.    

 
 

Design och genomförande – om att sträva efter delaktighet och infly-
tande 

 
En viktig strategi för att hantera de ovan beskrivna utmaningarna har varit att 
eftersträva delaktighet i genomförandet och denna strävan motiveras dels av 
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det som ovan redogörs för dels av frågan om tillträde och trovärdighet. Ett 
annat argument är forskningsetiskt, både för att störa verksamheten så lite som 
möjligt och för att inte skada aktörerna har det varit nödvändigt att både bygga 
upp relationer och tillit. Ytterligare ett argument handlar om de metodutma-
ningar jag stått inför, i den deltagarbaserade forskningen gör man vad man är 
bra på och i samverkan skapas en produkt som har gemensam nytta.64 Strategin 
motiveras också av att mycket av handikappforskningen bygger på det profes-
sionella och anhöriga förmedlat. 

Detta kan medföra att forskningen skapar kunskap som kan ligga vid sidan 
om den förståelsen funktionshindrade själva är bärare av.65 Hugemark66 redo-
gör för tre huvudsakliga inriktningar inom den svenska handikappforskningen, 
två av inriktningarna dominerar handikappforskningen och har handlat om i 
vilken grad funktionshindrade lever under samma ekonomiska och sociala 
förhållanden som övrig befolkning samt funktionshindrades integrering. Dessa 
två inriktningar är forskning om funktionshindrade och de kännetecknas av ett 
utifrånperspektiv. Den tredje inriktningen menar Forsberg och Hall–Lord 67 
utgår ifrån de funktionshindrades eget perspektiv.  

Den deltagarbaserade ansatsen innebär alltså att forskaren och de som ut-
forskas tillsammans planerar och genomför forskningen.68 I ansatsen finns 
också en handlingsdimension69 som innebär att aktörerna engageras i genom-
förandet. Inom handikappforskningen, framförallt den Brittiska, finns före-
språkare för en empowerment inriktad ambition kopplad till ansatsen. Forsk-
ningen skall bidra till emancipation 70 och ofta används termen participatory 
action research.71 Min utgångspunkt har inte varit emancipatorisk i denna me-
ning. Jag har valt att använda begreppet deltagarbaserad för att markera att det 
handlade om en strategi för att möjliggöra empiriinsamlingen, att bättre kunna 
hantera forskningsetiska frågor och inte minst involvera aktörerna i projektet. 
Undersökningen har genomförts på de villkor och premisser som undersök-
ningsdeltagarna har ställt men den har inte initierats för att emancipera delta-
garna. 

Min ambition ligger nära det Dahlgren72 beskriver som kompetensmodel-
len. Den kännetecknas av att parterna bidrar med vad de är bäst på och innebär 
                                            
64 Dahlgren (1996). 
65 SOU 1999:21, SOU 1998:16, Hugemark (1994), Forsberg & Hall – Lord (1997) samt 
Mallander (1999). 
66 (1994). 
67 (1997) sid.10. 
68 Lundberg & Starrin (1990) sid. 17, se också Starrin (1993), Forsberg & Hall – Lord (1997) 
Chech (2001).  
69 Starrin (1993) skriver: Participatory research är m a o inte enbart orienterad mot männi-
skors problem och kunskapsbehov, utan involverar människorna själva i forskningen - i det 
utforskande arbetet. Den är inte bara inriktad mot handling, utan den betraktas som ett led i 
själva handlingen, sid. 120. 
70 Se Cech (2001) samt Oliver (1992, 1993). 
71 T.ex. Cocks och Cockram (1995). 
72 Se sid. 92-93 i Dahlgren (1993).  
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att undersökningsdeltagarna definierar problemen och beskriver sin situation. 
Forskarens roll är att analysera och samla in empiri. 

Ambitionen har varit att erhålla empiri som bygger på aktörernas egna utsa-
gor. Ett sätt att förverkliga ansatsen har varit de forskningscirklar som genom-
förts i projektet.73 Ett annat har varit den referensgrupp som fans knuten till 
undersökningen. Den har varit sammansatt av representanter från FUB74, an-
höriga, boendeenheter, undersökningspersoner och en psykolog. Syftet var att 
gruppen skulle fungera som ett forum för diskussion där genomförande, metod 
och forskningsetik avhandlades. Vidare har gruppen möjliggjort förmedlandet 
av information om och kunskaper från projektet till deltagarna som sedan för-
medlats vidare till andra intressenter.  

 En annan strategi att efterleva den deltagarbaserade ansatsen har varit de 
kontinuerliga diskussioner som förts med aktörerna. Vid dessa diskussioner 
har vi planerat aktiviteter och genomförandet av empiriinsamlingen.75En av 
undersökningsdeltagarna har, efter eget uttryckt önskemål, fungerat som en 
administrativ resurs, sköta utskick till boenden och anhöriga, kopiera och vida-
rebefordra bandutskrifter från cirklarna samt fungerat som en länk mellan tea-
tern och mig vad gäller praktiska frågor. Den deltagarbaserade ansatsen har, 
som inledningsvis nämns, också syftat till att utgöra en strategi i ambitionen 
att efterleva en god forskningsetik, något som utgör fokus för följande avsnitt.     

 
Forskningsetiska överväganden – om att sträva efter en god forsk-
ningssed 

 
Forskning med personer med utvecklingsstörning innebär att man bör vara 
förtrogen med funktionsnedsättningen, hantera de metodologiska svårigheter 
som kan finns samt etablera ett förtroende till undersökningspersonen. Forska-
ren bör också vara utrustad med en etisk medvetenhet som innebär att man 
försöker förutsäga de etiska implikationer som kan uppstå. 

 De etiska utmaningar jag stod inför rör sig i den utomvetenskapliga forsk-
ningsetiken dvs. hur intressen utanför forskarsamhället kan påverkas av forsk-
ningen och hur dessa intressen bör beaktas. 76 Det är framförallt metodfrågor 
och konsekvenser av forskningen som står i fokus här. I forskningen är val av 
perspektiv, teoretiska utgångspunkter, metod och genomförandet moraliskt 
impregnerade. 77 Hermerén pekar på att det finns risk för: 

 
                                            
73 Cech (2001), Lundberg & Starrin (1990) menar att metoden uppvisar tydliga likheter med 
vad som i engelskspråkig litteratur benämns som participatory research.  
74 Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. 
75 Förutom kontinuerligt återkommande möten med ledarna och diskussioner med de utveck-
lingsstörda medarbetarna i samband med forskningscirklar har seminarier om projektet hål-
lits i syfte att informera och återföra resultat. En illustrativ bild av dessa aktiviteter presente-
ras i bilaga 1. 
76 Forsman (1997), Hermerén (1996). 
77 Kvale (1997), Hermerén (1996), Forsman (1997). 
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Skador i samband med materialinsamling, t.ex. genom att de medverkande 
eller utfrågade skadas, störs, irriteras eller påminns om sådant som är 
obehagligt för dem, vilket direkt kan skada dessa personer och indirekt 
framtida forskning… 78 
 

Kristiansen 79 redogör för hur han i sitt avhandlingsarbete hanterat de emotio-
nella konsekvenserna av intervjuerna. Han menar att det är oundvikligt att in-
tervjupersonerna blir emotionellt berörda av intervjuerna, detta innebär dock 
inte att det är något moraliskt förkastligt så länge intervjuaren är förberedd på 
detta och tar hänsyn till det. Intervjun kan vara något positivt för den intervju-
ade.80  

De känslor som väcks hos intervjupersonen kan vara av sådant slag att fors-
karen inte kan hantera dem. Intervjupersonen kan ha förväntningar att inter-
vjuaren iklär sig en roll som terapeut. Det kan också handla om situationer i 
intervjun då man som intervjuare pressar personen att berätta om känsliga sa-
ker. Vidare kan det finnas en risk att frågor ställs som den utvecklingsstörde ej 
förstår. Detta innebär att man ställer krav på personen som kan innebära att en 
känsla av tillkortakommande skapas hos personen under intervjusituationen. 
Det räcker inte med att hänvisa till etiska riktlinjer för att försäkra sig om att 
forskningen har god moralisk halt. I forskningen med personer med utveck-
lingsstörning krävs en ständig självreflektion och ett beslutsfattande utifrån de 
situationer som uppstår under forskningsprocessens alla steg.  

Hermerén beskriver forskaren som en moraliskt medveten agent, en roll 
som jag strävat att efterleva. Man ställs alltid inför en mängd valsituationer 
och det finns ingen anledning att sätta forskarens val i en särställning. Det 
finns ingen principiell skillnad mellan forskare och andra människor, när det 
gäller moraliskt ansvar för vad de gjort eller underlåtit att göra.81 

Det finns dock praktiska skillnader, det dröjer ofta länge innan konsekven-
serna av forskarens resultat blir uppenbara. Det är därför svårt att moraliskt 
klandra forskaren för konsekvenserna av resultatet. Men, menar Hermerén 
detta fritar inte forskaren från att denne försöker bedöma de eventuella konse-
kvenserna resultaten kan komma att få. 
 

Informerat samtycket 
 

Frågan om informerat samtycke kan vara svårhanterligt när det gäller personer 
med utvecklingsstörning, då det går att tvivla på om undersökningspersonen 
verkligen förstått innebörden i vad han/hon gett samtycke till. Att erhålla sam-
tycke från någon som utgör en undersökningsdeltagare är ett forskningsetiskt 

                                            
78 (1996) sid. 132. Se också Barron (1999). 
79 (1999). 
80 Kvale (1997). 
81 Sid. 112. 
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krav som det råder konsensus om.  

Kravet att undersökningspersonerna ska vara informerade och ge sitt sam-
tycke är på en principiell nivå högst rimligt och förnuftigt.82   

Etiska riktlinjer från HSFR83 och Helsingforsdeklarationen är exempel på 
dokument där detta krav formaliserats.84 Informerat samtycke består av två 
delar, information och samtycke. Det första ledet, information, består av att 
man förmedlar information och att den som tar emot informationen förstår 
den. Informationen skall handla om undersökningens syfte, metod samt vinster 
och risker med deltagandet. Samtycket består av att det ges frivilligt och att 
undersökningspersonen är kapabel till att fatta beslut om att samtycka. Frivil-
ligheten innebär att personen fått adekvat information, förstått den, inte gett 
samtycke under hot och att det inte är ”köpt” med löften om fördelar om man 
deltar i studien. Vidare innebär samtycke att undersökningspersonen har rätt 
att avbryta sitt deltagande när som helst.85 I litteraturen pekas här på flera pro-
blem. Hur mycket information skall lämnas? På vilket sätt skall den lämnas? 
När skall den lämnas? Och framförallt i mitt fall, vem skall lämna samtycket? 
Aktörerna i min undersökning utmanar här innebörden i det informerade sam-
tycket.86 Stalker 87uttrycker det på följande sätt: 

How do we know if this person really understands what we are asking of 
them? How do we know if they really want to participate? 

I HSFR: s 88 etiska riktlinjer sägs att samtycke kan inhämtas från tredje part. I 
mitt fall är det god man eller anhörig.89 Även om det finns forskningsetiska 
riktlinjer så utgör de endast riktlinjer, de löser inga problem. Swain m.fl. 
skriver: 

 
Ethical dilemmas seem to us to be generated within two general grounds 
for conflict: the differing interests of those involved …and the realisation of 
general ethical principals/ideals within specific contexts and interpersonal 
interaction.90 
 

Jag har erhållit samtycke både från deltagarna själva och från tredje part. Jag 
har dock inte nöjt mig med ett samtycke från tredje part, ambitionen har varit 

                                            
82 Kvale (1997) sid. 107. 
83 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.  
84 Se Hermerén (1996), Kvale (1997), Forsman (1997), SOU 1999:4, Macdonald & Macdo-
nald (1995), Barron (1999), Johansson & Lynöe (1997) samt Stalker (1998). 
85 Johansson & Lynöe (1997), Hermerén (1996), Kvale (1997). 
86 Barron (1999) Swain m.fl. (1998), Booth & Booth (1994). 
87 (1998) sid. 6. 
88 http://www.hsfr.se/soka_bidrag/etikregler.htm. 19990922. 
89 Hermerén (1996); Johansson & Lynöe (1997), Forsman (1997). 
90 (1998), sid. 34. 
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att aktörerna själva skall ge det 91 och den strategi som använts kan samman-
fattas med begreppen relation och förtroende.92 

Processen inledes med lång introduktionsfas i syfte att skapa ett förtroende 
varvid andra vinster erhållits såsom kunskaper, erfarenheter och relationer till 
aktörerna. Vid alla besökstillfällen har jag fått utrymme att informera och dis-
kutera mitt projekt. Ett informationsmaterial som vänder sig till de utveck-
lingsstörda utarbetades.93 Information om projektet har också getts till gode 
män, anhöriga och personal vid andra verksamheter. 

 Diskussionen om de etiska övervägandena initierades redan vid första be-
söket, vilket innebar att kontinuerliga diskussioner förts om det. En etisk över-
enskommelse som undertecknats av mig och ansvarig för verksamheten förfat-
tades. (Se bilaga 2). 94 I den tydliggörs och fördelas ansvaret för forsknings-
etiken. Verksamheten ansvarade för att fungera som en ”back up”, syftet var 
att de skulle vara aktörerna behjälpliga i hanterandet av det som väcks i sam-
band med genomförandet. Mitt ansvar var att följa HSFR: s etiska riktlinjer 
samt att uppmärksamma och ta hänsyn till de etiskt laddade situationer som 
kan uppstå. Jag förpliktigade mig också att, självkritiskt förhålla mig till vad 
jag gjorde, kontinuerligt informera om projektet och att löpande under forsk-
ningsprocessen erhålla samtycke. 

 Till projektet knöts också en referensgrupp. Ett av syftena med gruppen var 
att den skulle fungera som ett forum för diskussion när det gäller de etiska im-
plikationerna som följer av projektet. 

 Samtycket betraktades som provisoriskt. Genom kontinuerlig information 
och genom att förvissa mig om att deltagarna förstått informationen har jag 
samtidigt bett om ett nytt samtycke.95  

Alla uppgifter har publicerats på sådant sätt att personuppgifter och eventu-
ell känslig information svårligen låter sig identifieras. Här finns dock ett litet 
problem, de personer som verkar i teatern är mer eller mindre kända vilket 
beror på den uppmärksamhet Carmenföreställningen väckte i media. Vidare är 
det svårt att beskriva vissa förhållanden på sådant sätt att anhöriga, gode män 
och personal på andra omsorgsverksamheter inte kan identifiera vilken person 
det är frågan om. Jag kan således inte garantera att det inte går att identifiera 

                                            
91 Se också Booth & Booth (1994), McCarthy (1998), Holst m.fl. (1995).  
92 Booth & Booth (1994) redogör för ett snarlikt tillvägagångssätt som här beskrivs. 
93 Författat på lättläst svenska, bilder och pictogram bilder.  
94Se också Holst m.fl. (1995) som redogör för hur de utvecklade etiska riktlinjer i ett projekt 
med utvecklingsstörda. Det material som samlats in (bandinspelningar, fältanteckningar, 
noteringar, anteckningar, disketter, utskrifter, dagboksanteckningar, övrigt material såväl 
skriftligt som annan form av dokumentation) där personuppgifter framkommer eller andra 
uppgifter som kan röja vilken person det är frågan om samt uppgifter av etiskt känslig karak-
tär har förvarats och hanterats (inlåsta i ett säkerhetsskåp) under forskningsprocessen i enlig-
het med konfidentialitetskravet och i enlighet med sekretessförordningens 3§.5. De filer på 
datorn som innehåller sådant material har varit lagrade på sekretes skydat sätt.  
95 Se också Swain m.fl.(1998).  
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vissa uppgifter.96 Detta förhållande har hos mig skapat många våndor. Detta 
har dock diskuterats med undersökningspersonerna och referensgruppen som 
menade att det inte spelade någon större roll, eftersom de redan befinner sig i 
offentligheten. Tvärtom har jag av och till blivit uppmanad av aktörerna att gå 
ut i pressen och redogöra för min undersökning. 

 
Genomförandet i praktiken – om aktörerna, empiri och delaktighet 

 
Under 1999 – 2002 vistades jag på teatern vid 44 tillfällen, en del gånger bara 
över dagen, några gånger 3 dagar i sträck och i de flesta fall två dagar i sträck. 
Empirinsamlingen företogs från januari 2000 till juni 2001. Perioden mellan 
första kontakten 1998 och första empiriinsamlingstillfället 2000 var en etable-
ringsfas. Arbetet handlade om att etablera kontakt och relationer till aktörerna, 
diskutera praktiska frågor, informera olika intressenter samt diskutera forsk-
ningsetiska frågor.  

I undersökningen ingår totalt 19 personer, 14 personer med utvecklings-
störning, fem män och nio kvinnor, samt fem ledare. De fjorton personerna 
utgör en heterogen grupp i den meningen att en del är verbalt kommunikativa, 
en del kommunicerade med tecken och andra med ord i kombination med 
tecken. 

I forskningscirkeln ingick sju personer97, tre män och fyra kvinnor. Forsk-
ningscirklarna genomfördes en gång i månaden (med uppehåll för juli och au-
gusti) under perioden januari 2000 till februari 2001. Totalt har 12 forsknings-
cirklar genomförts.  

Av de totalt 14 personer med utvecklingsstörning intervjuades tio, de som 
intervjuades hade av mig bedömts besitta den verbala kompetensen att kunna 
samtala i samband med intervjuerna. Alla 14 har dock antingen intervjuats 
eller ingått i cirkelgruppen. Av de tio som intervjuades, intervjuades sju per-
soner tre gånger och tre personer intervjuades två gånger, totalt gjordes 27 in-
tervjuer. Skälet till att de tre personerna intervjuades två gånger var att det var 
svårt att genomföra en intervju med dem. Två av personerna var vid första 
tillfället tysta och sade endast några få ord eller meningar. Jag upplevde också 
att personerna upplevde intervjuerna som obehagliga och pressande. Den tred-
je personen var vid första tillfället inte särskilt intresserad av intervjun och den 
avbröts i förtid. Att de intervjuades en andra gång beror på att de alla tre själva 
uttryckte önskemål om att bli intervjuade. Då jag vid de tredje (för de tre här 
aktuella andra gången) intervjuerna utgick ifrån de fotografier som undersök-
ningspersonerna tagit gjordes bedömningen att det skulle underlätta samtalet. 
                                            
96 Se också Swain m.fl. (1998). 
97 Då jag och min kollega Jens Ineland genomförde våra respektive undersökningar på tea-
tern under samma tidsperiod var det motiverat att dela de 14 personerna i två grupper. Det 
hade av en mängd praktiska skäl inte gått att ha två cirklar var och det hade dessutom varit 
en alltför stor störning i verksamheten. Forskningscirklarna innebar ett avbräck i verksamhe-
ten då de genomfördes på deltagarnas arbetstid. 
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Genomförandet av dessa intervjuer var också mer framgångsrika när det gäller 
två av personerna.  

Vidare gjordes två intervjuer med fyra av ledarna och en intervju med en av 
ledarna 98 dvs. totalt nio intervjuer. Den första intervjun med ledarna var ex-
plorativ och den andra fördjupande. Inalles har alltså 36 intervjuer genomförts. 

Deltagande observationer har genomförts vid 35 tillfällen. Passen har varie-
rat i längd från en timme upp till flera timmar. De har genomförts under olika 
veckodagar, månader och årstider under loppet av 1,5 år. Till det empiriska 
materialet har också fogats; tidningsartiklar och annat material om Carmen-
projektet, tidningsartiklar och annat material om Ållateatern, dokument upp-
rättade på teatern eller av socialtjänsten. Vidare ingår anteckningar och band-
upptagningar från informella samtal och möten samt dikter, Cd-skivor och 
annat material producerat av teatern och dess aktörer. Dessa källor har dock ej 
analyserats i någon djupare mening, de har använts som bakgrundsmaterial för 
att öka min förståelse av teatern.   

Resultatet och analysen bygger således på den empiri som genererats via tre 
olika metodiska angreppssätt; forskningscirklar, intervjuer och observationer. 
Hur dessa metoder använts presenteras för i det följande.  

 
Att forska genom cirklar 

 
Ett av de metodiska instrument som använts är forskningscirklar, som metod 
började de användas under 1970-talet i Sverige99 och beskrivs som en mötes-
plats mellan forskare och praktiker där teorier och erfarenhetsbaserade kun-
skaper kan mötas.100 

Forskningscirklar i forskningen med funktionshindrade är sparsamt redovi-
sade. Cech101 har genomfört forskningscirklar med personer med utvecklings-
störning, Barr m.fl.102 redovisar en studie baserad på fokusgrupper med perso-
ner med utvecklingsstörning samt Forsberg & Hall - Lord som genomfört 
forskningscirklar med grupper av personer med olika funktionshindrade.103 

Det finns inga fastlagda riktlinjer för tillvägagångssättet, menar Forsberg & 
Hall – Lord, strukturen och organiseringen varierar och måste anpassas till de 
förhållanden som råder. Det finns dock några grundläggande principer. Beto-
ningen måste ligga på att vanliga människor kan delta och målsättningen bör 
vara att den medför direkta och positiva effekter för deltagarna.104  
                                            

98 Som blev barnledig under projektet. 
99 Holmstrand m.fl.(1995), Roos (1997), Lundberg & Starrin (1990). 
100 Kristiansen (2002), Holmstrand & Härnsten (1998), Lundberg & Starrin (1990), Roos 
(1997), Ljunghill & Olsson (1999), Forsberg & Starrin (1997), Forsberg & Hall–Lord (1997) 
samt Starrin (1993). 
101 Cech (2001) använder metoden i sin avhandling, se också Cech (1998a & 1998b), (1997), 
(1999).  
102 (2003). 
103 Forsberg & Hall–Lord (1997). Se också Forsberg & Pettersson (1995). 
104  Se också Starrin (1993). 
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 Lundberg och Starrin105 redogör för fyra punkter som de anser är väsentliga: 
1) probleminsikt, närhet och sammanhang: deltagarna har mycket god insikt i 
de problem som står i fokus och de vill granska dem ytterligare. Forskarens 
uppgift är att bistå cirkeldeltagarna i sökandet efter ett större sammanhang. 2) 
Samarbete, delaktighet och ansvar: att bedriva forskning i cirkelform innebär 
samarbete. 3) legitimitet, kommunikation och engagemang: det är av vikt att 
cirkeln har legitimitet och att den kommunicerar väl med dem de represente-
rar. 4) Förändringsvilja och handling: ett av syftena är förändringsviljan hos 
deltagarna. Cirkeln kanske inte alltid kan skrida till handling men deltagarnas 
önskan att åstadkomma en förändring i det som förorsakar de problem man 
avhandlar är första steget till handling. 

Forskningscirklar 106 kännetecknas av att man möts i en dialog. Avsikten är 
att bryta det traditionella asymmetriska förhållandet mellan forskare och ut-
forskad, tillsammans utforskas forskningsfrågan. Forskningsprocessen styrs av 
den verklighetsuppfattning deltagarna har av sin vardagssituation.  Forskarens 
roll är att kontinuerligt vara cirkeldeltagarna behjälplig att framställa under-
sökningsmaterial, fungera som samtalsledare samt att sammanställa och analy-
sera insamlad data. 

Cech107 redogör för att deltagarna utgör en resurs och att det är utifrån del-
tagarnas syn på sin livssituation som frågorna genereras. För att detta ska möj-
liggöras i forskningen med personer med utvecklingsstörning måste arbetet i 
forskningscirklarna anpassas efter deltagarnas förutsättningar. 

 
Hur ord används och hur man kommunicerar med varandra får inte vara 
ett hinder för arbetet. Därför är det de ord och begrepp som gruppmed-
lemmarna känner sig hemma med som används vid samtalen. 108 
 

Även Barr m.fl.109 framhåller fokusgrupper som en värdefull metodstrategi 
både för att erhålla information direkt från personer med utvecklingsstörning 
och för att uppnå delaktighet i forskningsprocessen. 

Arbetet med cirklarna kan illustreras på följande sätt110 1) utgångspunkt för 
cirklarna: upplevelser och beskrivningar av teatern. → 2) januari 2000, forsk-
ningscirklarna startade. Denna fas handlade om att lär känna varandra, formu-
lerar teman samt att en plan och struktur för cirklarna fastställdes. → 3) In-

                                            
105 (1990) sid. 23. 
106 Fritt efter Cech (1998 b & 1997), Forsberg & Hall - Lord (1997), Ross (1997) samt Star-
rin (1993). 
107 (2001). 
108 (2001) sid.31. 
109 (2003). 
110 Upplägget har inspirerats av Forsberg & Hall – Lord (1997) och Cech (1998). 
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samling av empiri. Cirklarna bandades och transkriberades. 111→ 4) Samman-
ställning och analys av datainsamlingen. 

Cirklarnas syfte var flerfalt, empirigenererande, att etablera relationer till 
undersökningsdeltagarna, att erhålla kunskaper och information som kunde 
användas i observationerna och intervjuerna samt som informations- och dis-
kussionsforum. Tre män och fyra kvinnor deltog. Varje cirkel bandades och 
skrevs ut ordagrant. De första cirklarna handlade om att lära känna varandra. 
Teman för diskussioner vid de första cirklarna var: presentation av sig själv, 
var man bor, vad man gjort tidigare, vad man gör på teatern och vad man gör 
på sin fritid. Efter denna fas var temat mer kopplat till teatern, temat vi utgick 
ifrån var, vad man gör och hur man upplever det man gör på teatern.  

Inför varje cirkel upprättade jag en pm som cirkeln utgick ifrån. Cirklarna 
inledes med en genomgång av vilka som var närvarande.112 Därefter gjordes 
en genomgång av det som diskuterades vid förra cirkelträffen. Varje träff 
sammanfattades muntligt på ett band som lämnades på teatern. Detta för att 
möjliggöra för deltagarna att mellan träffarna höra vad som hade avhandlats. 
Vidare sammanfattades varje träff på lättläst svenska och med pictogrambil-
der, sammanfattningen skickades till en av undersökningspersonerna som ko-
pierade den och vidarebefordrade den till deltagarna tillsammans med ett föl-
jebrev till personal på boendena med uppmaningen att bistå deltagaren i sin 
läsning av sammanfattningen inför kommande cirkel. Sammanfattningarna (i 
pappersform och på band) och den genomgång som gjordes vid varje träff syf-
tade till att återföra det som diskuterats. På så sätt fick deltagarna en möjlighet 
att förtydliga, ändra eller stryka det som sagts. 

Vid några tillfällen ombads deltagarna rita teckningar som sedan diskutera-
des. Uppgiften var att rita en teckning om vad de förknippar med sitt arbete på 
teatern, därefter bad jag dem berätta om vad de ritat och varför de ritat just 
detta.  

Vid varje träff diskuterades utifrån de polaroidfotografier som deltagarna 
tagit. I slutet på varje cirkel utsågs tre av deltagarna till fotografer som fick till 
uppgift att ta kort inför nästa träff. Deltagarna fick fria händer att fotografera. 
Detta innebar att de i början tog kort på miljöer och personer utanför teatern. 
Min tolkning är den att detta gjordes då vi i början av cirklarna diskuterade 
just detta för att lära känna varandra. Efter att ha uppmanat deltagarna att ta 
mera kort på det dagliga arbetet på teatern ökade också antalet fotografier från 
teatern. Administrationen av kameran (att förvara bilderna, byta film och att se 
till att nästa person fick kameran) gjordes av en av ledarna på teatern. Att en 
polaroidkamera användes motiveras av att fotografen får omedelbar feedback 
på det som fotograferats och på så sätt en direktare koppling mellan fotot och 
verkligheten. Vidare är polaroidkameran enkel att hantera vilket gjorde det 

                                            
111 I Litteraturen beskrivs en mångfald av olika datainsamlingstekniker. Cocks & Cockram 
(1995) skriver: The methodologies of participatory research focus, to a significant extent, on 
principles of adult education and consist of an array of activities….   
112 Vid några tillfällen var inte alla närvarande p.g.a. sjukdom, ledighet, läkarbesök etc. 
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möjligt för alla att använda den. Användandet av kameran visade sig vara 
mycket positivt för deltagarna. Deltagarna var stolta att dels vara betrodda att 
hantera kameran dels att de på så sätt bidrog till att ge min forskning ett värde-
fullt bidrag. Vid några träffar diskuterades också de bilder som jag tagit med 
en digitalkamera. Jag ombad deltagarna kommentera de bilder som visades.  

 Cirklarna genererade värdefulla erfarenheter som användes i intervjuerna 
och observationerna. Med hjälp av dessa kunde jag bättre formulera frågor 
under intervjuerna, föra dem framåt samt förstå det man refererade till i inter-
vjuerna.  

 
Att delta och att observera 

 
Den andra metoden som användes var deltagande observationer. I mitt fall har 
valet av deltagande observationer främst styrts av vad det är jag undersöker 
där ambitionen var att studera aktörernas egna perspektiv på sin tillvaro. Ge-
nom observationerna har empiri om mänskliga handlingar och sociala skeen-
den i den miljö där aktörerna finns genererats.113 

 
… ett av målen med den deltagande observationen är att inifrån, dvs. ge-
nom att på olika sätt delta i gruppens inre liv, upptäcka och avtäcka de 
normer, värderingar, tolknings- och kommunikationsmönster som är typis-
ka… Syftet är att försöka se verkligheten som de sociala aktörerna själva 
ser den.114 

 
Deltagande observation definieras som: 

 
The process in which an investigator establishes a many-sided and rela-
tively long term relationship with a human association in its natural setting, 
for the purposes of developing a scientific understanding of that associa-
tion.115 
 

Observationerna har tjänat som instrument för att utforska verksamheten116 
och dess aktörer men de har också använts för att generera relationer, kunska-
per och förståelser som kommit till användning i intervjuerna och som diskus-
sionsunderlag i forskningscirklarna.117 Jag har med hjälp av de utvunna kun-
skaperna kunnat få veta vad aktörerna refererat till i samband med intervjuerna 
och samtalen. Jag har också kunnat konkretisera mina frågor i samband med 
intervjuerna och forskningscirklarna genom att referera till skeenden och si-
                                            
113 Patel & Davidson (1991), Taylor & Bogdan (1998) samt May (1993). 
114 Henriksson & Månsson (1996) sid.12-13. 
115 Sid. 114 i May (1993), May citerar Lofland & Lofland (1984) sid. 12. 
116 Patel & Davidson (1991). 
117 Se Bogdan (1980) samt Henriksson & Månsson (1996) som redogör för att deltagande 
observatörer använder kompletterande metoder så som informella samtal, intervjuer, fotogra-
fering, film- och videoinspelningar etc. 
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tuationer som jag observerat. Observationer är ett bra tillvägagångssätt vid 
undersökningar med personer som har ett konkretare sätt att kommunicera på 
eller som kommunicerar på annat sätt än verbalt menar Patel & Davidsson. 

Observationerna har använts för att fånga så mycket som möjligt, det har 
varit frågan om ostrukturerade observationer.118 Jag har inte utgått ifrån ett på 
förhand uppgjort observationsschema utan jag har i mina observationer sökt 
att fånga det som sker, mina intryck och reflektioner. 119 

I en redogörelse för deltagande observationer är det två viktiga aspekter av 
metoden som man inte får lämna där hän. Dessa är de metodologiska och etis-
ka implikationer som observationsstudier innebär. Här finns frågor som: Hur 
mycket stör man verksamheten? Skall observationerna vara öppna eller dolda? 
Vad missar man och vad fångar man? Samt i hur hög grad bör man vara delta-
gande? 120  

Hur skicklig observatör man än är så kan man inte observera allt.121 Skeen-
den, händelser och sociala processer är så komplexa att de ej låter sig till fullo 
fångas med papper och penna eller med en fickbandspelare. Min avsikt med 
observationerna har inte heller varit att fånga allt. Observationerna har i mitt 
fall tjänat dubbla syften, dels som empiriinsamlingsinstrument dels som erfa-
renhets- och kunskapsgivare. Med observationerna har jag erhållit information 
som jag kunnat använda för att underlätta intervjuerna och forskningscirklar-
na. 

Öppna observationer förutsätter tillåtelse och tillit. Detta ger forskaren en 
viss grad av frihet, man blir inte helt en av gruppen utan man förväntas tvärt-
om att uppfylla de krav som ställs på en observatör.122 Henriksson och Måns-
son diskuterar olika etiska positioner en forskare kan inta i den kvalitativa 
forskningen. En av dessa positioner är den Kontextuella hållningen, en håll-
ning jag ansluter mig till, den: 

 
… bygger på gemensam respekt, frivillighet och icke – manipulation och en 
uppfattning att varje forskningshandling egentligen innehåller både mora-
liska och etiska beslut som forskaren själv måste ta ställning till, och som 
är kontextuell. 123 
 

Den öppna observationen innebär dock också att man mer direkt kan hamna i 
situationer där man genom sin forskning kan störa det man studerar. I mitt fall 

                                            
118 Patel & Davidson (1991). 
119 I flera forskningsverk om personer med utvecklingsstörning används observationer som 
metod. Se t.ex. Edgerton (1967), Mallander (1999), Färm (1999), Brodin (1991), Ringsby 
Jansson (2002), Nordström (2002), Olin (2003), Löfgren-Mårtensson (2003). 
120 För en bra diskussion om dessa frågor hänvisas till Henriksson (1995). Se också t.ex. 
Holme & Solvang (1991), Henriksson & Månsson (1996), Patel & Davidsson (1991), Linds-
tein (1997), Wadel (1991), May (1993) och Taylor & Bogdan (1998). 
121 Patel & Davidson (1991). 
122 Sid. 128-129, Holme & Solvang (1991). 
123 Henriksson & Månsson (1996) sid. 35. 
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har jag framförallt i början av undersökning passerat den magiska gränsen (se 
inledningskapitlet) och därigenom stört olika aktiviteter genom min närvaro. 
Det har i dessa fall varit frågan om skapande aktiviteter i vilka jag som forska-
re, då jag observerat och inte aktivt deltagit, ej ingått i den överenskommelse 
som måste till för att drama ska bli drama. Oavsett vilken strategi man väljer 
blir man en del av en social gemenskap och kan på så sätt få till stånd en vär-
defull meningsskapande kommunikation. En kommunikation som varit värde-
full också i samband med intervjuer och forskningscirklarna. Denna fråga är 
intimt förbunden med graden av deltagandet. May124 redogör för Golds fyra 
observationsroller. Den första är the complet participant, i denna roll engage-
rar man sig fullt ut i de undersöktas aktiviteter. I participant Observer- rollen 
är man öppen och tydliggör sina avsikter för de observerade. May125 menar att 
rolen: 

 
…often means becoming a” fan” who desires to know and understand more 
from people within the setting. It does not, however, mean attempting to act 
as one of the group studied. 

 
Den tredje rollen, Observer as participant, innebär enligt May i egentlig me-
ning inte deltagande observation. Det är här mer frågan om ett möte mellan två 
främlingar, där syftet inte är att undersöka normer, handlingar och sociala pro-
cesser. Den sista rollen, complete Observer, är en modell som används där 
social interaktion inte är påkallad.126Den roll som jag intagit beskrivs bäst som 
participant Observer och denna roll, menar jag, är att föredra om avsikten är 
att tillskapa en meningsskapande kommunikation.  

I genomförandet av observationerna har jag omväxlande betonat att obser-
vera aktiviteterna eller att delta i aktiviteterna.127 Lindstein128 redogör för att 
man kan betona det rena observerandet och då inta positionen att observera 
som deltagare eller också så kan det rena deltagandet betonas och då intas po-
sitionen att deltaga som observatör.  

I mitt fall har vilken position jag intagit bestämts av karaktären på den akti-
vitet som utspelat sig. I samband med möten och samlingar och den typen av 
aktiviteter har jag valt att delta som observatör. Detta har inneburit att jag varit 

                                            
124 (1993) med referens till Gold (1969).  
125 Sid.117-118. 
126 May skriver…laboratory experiments witch simply involve the mechanical recording of 
behaviour through, for instance, one-way mirrors. Sid. 118. 
127 Se Price & Barron (1999) som redovisar en liknande strategi i en studie av en 
dramaverksamhet. 
128 (1997) sid.68 med referens till Gold (1982), Patel & Davidsson (1991) använder sig av 
deltagande observatör och icke deltagande observatör. Hit hör också insider – outsider dis-
kussionen, forskaren kan sträva efter att bli fenomenet, en fullvärdig medlem av gruppen 
(insider), den andra strategin är att förbli outsider. Henriksson & Månsson.  
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ganska passiv129 men följsam och betonat observerandet. Vid andra aktiviteter, 
i samband med kreativa aktiviteter eller aktiviteter som tillhör det dagliga ru-
tinarbetet har jag vid vissa tillfällen betonat deltagandet och eftersträvat en 
mer aktiv roll. Vid andra tillfällen, i samband med aktiviteter av denna karak-
tär, har valet varit att betona observerandet.  

Dokumentationen har skett via fältanteckningar som nedtecknades löpande 
eller via fältanteckningar som förts i direkt anslutning till observationspasset. 
Jag har då dragit mig tillbaks till en plats i avskildhet. Observationerna har 
också vid vissa tillfällen bandats och jag har sedan i direkt anslutning till pas-
set fogat mina iakttagelser till det som observerats. Vid andra tillfällen har jag 
i direkt anslutning till observationspasset, bandat mina iakttagelser. 

Jag har också använt mig av en digitalkamera och dokumenterat aktiviteter, 
situationer och miljöer. Dessa har tjänat som minnesstöd både för mig och för 
aktörerna. I mitt fall har jag använt mig av dem i samband med utskrifter av 
bandupptagningar och i renskrivandet av fältanteckningar för att kunna åter-
kalla upplevelse, sinnesförnimmelser, stämningar etc. De tankar och reflektio-
ner jag gjort i samband med detta har sedan tillfogats fältanteckningarna. Vid 
de första observationerna har i princip allt jag kunnat varsebli nedtecknats. När 
verksamheten och aktörerna blivit kända för mig och när teaterns kultur, miljö 
och dagliga arbete blivit känt för mig har jag mer sammanfattat samt vid vissa 
tillfällen utförligt nedtecknat sådant som jag bedömt som värdefullt att obser-
vera. 

 
Kvalitativa intervjuer 

 
Den sista av de tre metoder som använts är de kvalitativa intervjuerna. Kva-
le130 menar att en intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Av-
sikten med intervjuerna var att få beskrivningar av aktörernas egna perspektiv 
och upplevelser samt att tolka meningarna med beskrivningarna. Holme & 
Solvang 131 menar att styrkan med intervjuer ligger i att de liknar vardagen och 
ett vanligt samtal. Med kvalitativa intervjuer vill man upptäcka och undersöka 
beskaffenheten eller egenskapen hos någonting.132 I litteraturen skiljs på struk-
turerade, halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer.133 Starrin & Renck 
menar att: 

 

                                            
129 Holme & Solvang menar att valet av aktiv eller passiv roll måste göras mot bakgrund av 
den studerade gruppens karaktär och vilken typ av aktivitet det är frågan om. 
130 (1997) sid. 11-12, Starrin & Renck (1996) karaktäriserar intervjun på följande sätt: inter-
vju är en speciell form av samtal med det speciella syftet att samla in information. Sid.52. 
131 (1991). 
132 Starrin & Renck (1996), Fergusson & Fergusson (1992). 
133 Kvale (1997) diskuterar i termer av halvstrukturerade, Holme & Solvang (1991), May 
(1993) skiljer på strukturerade, semi-strukturerade och fokuserade, Patel & Davidsson 
(1991) samt Starrin & Renck (1996) diskuterar i termer av standardiserade – ostandardisera-
de. 
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Den kvalitativa intervjun är icke-standardiserad. Den utgår ifrån ett anta-
gande om att man inte från början kan veta vilka frågor som är viktiga eller 
betydelsefulla… kräver att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp 
vad som kan vara ändamålsenligt för situationen och för det centrala syftet 
med undersökningen. 134 
 

I mitt fall kan intervjuerna och de intervjuguider135 som utarbetats karaktärise-
ras som icke-standardiserade och halv-strukturerade. De har med Kvales ord 
varit:  
 

Varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den 
genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och 
som kan omfatta förslag till frågor.136 
  

I intervjuerna med ledarna användes två guider (se bilaga 3 och 4). Den första 
användes i den explorativa intervjun och var mer av sonderande och upptäck-
ande slag.  Guiden var uppbyggd kring 6 teman: presentation, bakgrundsin-
formation, verksamheten, yrkesroll och profession, de utvecklingsstörda och 
verksamhetens betydelse. Till dessa teman hade jag formulerat ett antal förslag 
på frågor, som tillgreps om vi i samtalet inte kom in på dem. Den andra guiden 
användes i de fördjupande intervjuerna och utarbetades utifrån de kunskaper 
och första tolkningar jag gjort av både observationerna och de explorativa in-
tervjuerna. Den var uppbyggd kring följande fya teman: verksamheten, pro-
cess och produkt, kompetens, och skapandeverksamhet. Även här fanns för-
slag på frågor. Dessa var formulerade som en kom ihåg - lista för mig, fråge-
ställningar som jag var intresserad av att vi skulle samtala runt. Intervjuerna 
kan beskrivas som ett informellt samtal, intervjuguiderna kastade jag av och 
till ett öga på. Berättarviljan hos intervjupersonerna var stor och det kunde gå 
långa stunder då jag var passiv, i den meningen att min roll var att lyssna. 

Vid intervjuerna med aktörerna med utvecklingsstörning användes vid de 
två första intervjuerna en och samma guide (se bilaga 5). Intervjuguiden är 
uppbyggd kring 4 teman, presentation/bakgrund, teatern, personal och medar-
betare. Till varje tema formulerades en mängd förslag på frågor. Dessa förslag 
fungerade som hjälpredor för att föra samtalet vidare.  

Ambitionen med intervjuerna var att det skulle vara ett samtal där aktörerna 
ombads berätta om teatern och sina upplevelser av den. De förslag på frågor 
som formulerades tillgreps när samtalet dog ut eller när intervjupersonen var 
fåordig eller tystlåten. Utifrån det som berättades under intervjuerna formule-
rade jag följdfrågor eller uppmaningar till personen att berätta mer om det som 
avhandlades.  Den avslutande intervjun utgick helt och hållet från de fotogra-

                                            
134 (1996) sid.56. 
135 May (1993) menar att vid halv-strukturerade intervjuer är: Questions are normally speci-
fied, but the interviewer is more free to probe beyond the answers… (sid.93). 
136 Sid.32. 
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fier man hade tagit på olika situationer, miljöer och aktiviteter i det dagliga 
arbetet på teatern.137 Fotografierna hade tagits av undersökningspersonerna 
med en polaroidkamera.  

Syftet med att använda fotografier var att dels underlätta samtalet, dels som 
ett sätt att överbrygga en del av de svårigheter som uppstår p.g.a. utvecklings-
störningen. Användandet av fotografier i forskning finns om än sparsamt be-
skrivet.138 Wagner139 redogör för hur kamera och fotografier använts som in-
tervjustimuli inom den sociala forskningen. Att använda fotografier i intervju-
er med utvecklingsstörda beskrivs av Folkestad samt Holst m.fl.140 Holst m.fl. 
rapporterar att fotografimetoden innebar att en engagerad dialog mellan fors-
karna och brukarna kom till stånd. Användandet av fotografier gav också en 
positiv sidoeffekt, vilket även jag erfarit. De personer med utvecklingsstörning 
som använt kameran kände sig betydelsefulla. Folkestad beskriver hur fotogra-
fierna gav honom kontextuella ledtrådar som underlättade förståelsen av det 
verbala talet under intervjuerna samt att de utgjorde en konkret grund att utgå 
ifrån i intervjuerna. Kjellberg141 redogör för hon använde sig av urklipp från 
tidningar i intervjuer med personer med utvecklingsstörning i samma syfte 
som fotografier används, hon skriver: The cuttings were intended for concreti-
sation, elkicitation and validation. 

Konkret har fotometoden använts så att jag bad personerna berätta om foto-
grafierna, vad man gjorde när fotot togs, vilka upplevelser man hade av det 
man gjorde mm. Samtalen kretsade kring fotografierna, frågorna och de följd-
frågor och associationer som naturligt uppstår i ett samtal. Aktörerna fick, via 
fotografierna, ett konkret material att utgå ifrån. Fotografierna föreställde mil-
jöer, situationer och personer som de känner och har erfarenhet av. På så sätt 
kunde de lättare relatera till det vi samtalade om jämfört med frågor som alltid 
befinner sig på en abstraktare nivå än bilder. Fotona underlättade också för 
dem att komma ihåg och komma på sådant de ville berätta. Vidare innebar 
fotografierna att min roll som intervjuare blev lite mer passiv, här var det aktö-
rerna som förde ordet. Vid enstaka intervjuer användes bilder tagna med digi-
talkameran. Dessa bilder använde jag mig av när jag upplevde det som att in-
tervjun höll på att gå i stå eller för att konkretisera en fråga som personen inte 
förstod eller då personen inte kom ihåg. Vid några enstaka tillfällen användes 
också tecken samt pictogrambilder i samma syfte. 

Vid flera av intervjuerna använde jag mig också av de miljöer, ting, teck-
ningar, kostymer etc. som fanns förhanden i just den lokal där intervjuerna 
                                            
137 Folkestad (2000a), Holst m.fl.(1995) samt Price & Barron (1999) redogör för användan-
det av fotografier i intervjuer med personer med utvecklingsstörning. Att använda fotografier 
i intervjuer redogörs också av Walker (1999). 
138 Framförallt inom antropologi och etnologi se Wang & Burris (1994), Bryman & Burgess 
(1999), Walker (1999), Templin (1982), Walker & Wiedel (1985), Wagner (ed.) (1979), 
Collier & Collier (1986).  
139 (1979). 
140 (2000) & (1995). 
141 (2002) sid 38. 



47 

genomfördes. Detta gjordes i samma syfte som när fotografier, digitalbilder 
och pictogrambilder användes.  

Intervjuerna genomfördes antingen i någon av lokalerna på teatern eller 
hemma hos aktörerna. Erfarenheterna av detta var att de allra flesta intervju-
personer var mer språksamma i hemmiljön än på teatern. Vidare var alla glada 
och, tolkade jag det som, stolta över att få vissa upp sin lägenhet och sitt hem 
för mig. Med tre av personerna innebar dock intervjuerna i hemmiljön inte 
denna erfarenhet. En var stressad då han hade hemmadag och ville få det hela 
överstökat fort för att sedan kunna sköta sina hushållssysslor. En var mer in-
tresserad av att fika och den tredje var mer intresserad av att prata om sitt hem.  
Intervjuerna med ledarna genomfördes alla, med ett undantag142, i någon av 
teaterns lokaler. Alla intervjuer genomfördes i en avskild och lugn miljö. Alla 
intervjuer bandades och skrevs ut ordagrant. Längden på intervjuerna med de 
utvecklingsstörda varierade från 20 min till 60 minuter. Intervjuerna med le-
darna var mellan 1.5 timme till drygt 2 timmar.  

Utskrifterna av intervjuerna med ledarna förmedlades till dem så att de 
kunde läsa igenom dem och om de så önskade kommentera, ändra eller stryka 
uppgifter. Ingen av ledarna lämnade dock sådana önskemål. Några av dem sa 
att det var ovant att läsa det man sagt. Man menade att talspråket skiljer sig så 
mycket ifrån hur man hade uttryckt sig i skrift. Då intervjuerna skrevs ut orda-
grant följde de också den struktur ett samtal har. Halvfärdiga meningar, hum-
manden och andra läten, associationer mitt i meningar osv. finns således med. 
Det var detta man reagerade lite överraskad på, en av ledarna uttryckte på föl-
jande sätt Men gud vad hemskt, pratar jag så där? 

Utskrifterna av intervjuerna med de aktörer med utvecklingsstörning som 
arbetar på teatern skrevs också ut ordagrant. För att möjliggöra för dem att 
kunna göra ändringar, strykningar eller kommentera gick jag tillsammans med 
dem igenom utskrifterna. Jag läste högt, ordagrant, upp utskriften och frågade 
av och till om det som stod i utskriften stämde och om det var något de ville 
ändra eller ta bort. Ingen hade sådana önskemål. De reaktioner som erhölls var 
att man tyckte det var kul, intressant och bra. En person var inte särskilt intres-
serad och vill att vi skulle avsluta innan vi hunnit igenom alla utskrifter. Flera 
kommenterade själva innehållet i utskrifterna med att säga när vi gjorde det 
där (en aktivitet) hade vi kul eller det där kommer jag ihåg. Dessa två kom-
mentarer är typiska för de kommentarer jag erhöll.   

 
Analysens genomförande 

 
Analysen kan bäst beskrivas som abduktiv, i analysarbetet har således både ett 
induktivt och ett deduktivt förhållningssätt använts. Analysen har genomförts 
med datorstöd och den programvara som använts är QSR NUD*IST. Nedan 
redogörs för analysens förutsättningar, utgångspunkter samt tillvägagångssätt. 
Datainsamlingen har vägletts av ett induktivt och explorativt förhållningssätt. I 
                                            
142 En av intervjuerna genomfördes i bostaden. 
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detta arbete har jag vägletts av Bogdan och Taylors divis everything is a sub-
ject matter of inquiry. Således har datagenererandet styrts av lösa frågor gene-
rerade från syfte och frågeställningar. Mot slutet av datainsamlingen har fokus 
riktats mot teman och frågor som genererats under datainsamlingen.  Bogdan 
och Taylor, beskriver detta som a way of approaching the empirical world. De 
menar att kvalitativa studier är induktiva då de genererar förståelse, begrepp 
och inblickar utifrån den empiri som samlats in. Merriam beskriver den induk-
tiva ansatsen på följande sätt: 
 

Generalisering, begrepp och hypoteser uppstår ur den information man har 
tillgång till och som i sin tur har sin grund i den kontext som bildar ram till 
det man studerar.143  
 

Omsatt till de tre metoder som använts, så har forskningscirklarna helt igenom 
varit öppna och explorativa medan observationerna, från att inledningsvis varit 
explorativa, gått mot mer fokuserade teman. Intervjuerna har följt upplägget; 
från öppna, upptäckande till fokuserade och fördjupande för att vid det sista 
intervjutillfället vara uppfångande och avslutande. Om empirigenererandet 
varit induktivt kan analysen bäst beskrivas som abduktiv. Alvesson och 
Sköldberg144 menar att abduktion är en pendling mellan empiri och teori. 
Berglund beskriver att det abduktiva analysarbetet ger: 

 
… möjligheter att diskutera med det framväxande materialet. Tolkningsar-
betet präglas av spårsökning i texterna och för förståelsen väsentliga per-
spektiv- och teorival. Begrepp ska ”värka” fram ur materialet och kunna 
härledas tillbaka till och prövas i fortsatta intervjuer. 145 

 
Min ansats liknar den som Kristiansen146 redogör för. Empirin är utgångspunk-
ten, men både praktiska och teoretiska kunskaper har inverkat. Processen be-
skriver Kristiansen som ett växelbruk av empiri och teori och som inneburit att 
empirin berikat teorin och vice versa.  

Analysprocessen startade redan i samband med utskrift av insamlad data. 
En grund för den kvalitativa analysen är att man känner sitt material. Denna 
kunskap erhåller man i samband med datainsamling och transkription. Det 
hela kan beskrivas som en intuitiv kunskap som innebär dels en uppfattning 

                                            
143 (1994) sid. 27. 
144 (1994) sid.41-48. Se också Dahlgren (1996) och Scheff (1990) som skriver: In effective 
social interaction and thought, one not only observes (induction) and imagines (deduction) 
but also constantly (in microseconds) check one against the other. I propose that abduction 
is the process which enables participants to accomplish the incredibly complex process of 
understanding meanings in context. Sid. 31. 
145 Berglund (1998) sid.42.  Langebro (1994) beskriver abduktion på följande sätt: … ett 
växelspel mellan induktion och deduktion – mellan test av idéer och hypoteser å ena sidan 
och överraskande upptäckter å de andra. Sid. 152.  
146 Kristiansen (1999). 
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om vad empirin handlar om dels en första preliminär idé om hur man teore-
tiskt kan beskriva den. Kelle och Laurie beskriver det på följande sätt: 

 
Since data collection takes place in unstructured settings, and in most cases 
with the close involvement of the researcher, the codes are often based on 
an intimate knowledge of the field, and almost inevitably carry subjective 
interpretations.147  
 

Mot slutet av datainsamlingsfasen har det egentliga analysarbetet inletts. Hur 
detta arbete genomförts kan beskrivas i tre faser. 

 En första naiv analys: Denna fas har inneburit genomläsning av utskrifter 
samt en första, öppen, preliminär och naiv kodning och sortering av materialet. 
De koder som genererades i denna fas fungerade sensitiverande, jag har under 
analysarbetet strävat efter sensitivitet inför det som empirin förmedlat. Starrin 
m.fl.148 beskriver denna process på följande sätt: 

 
När man arbetar längs upptäcktens väg utvecklar man successivt teoretisk 
känslighet. En förutsättning för att uppnå en sådan känslighet är att man 
börjar varje undersökning med så få förutfattade meningar som möjligt.  
 

Den andra fasen kan beskrivas som teorisökning: arbetet här kan förstås i ter-
mer av empiri söker teori. Här har genererandet av spårhundsbegrepp (sensiti-
zing concepts) stått i fokus. Sociala teorier, menar Blumer, består av begrepp 
som är mångtydiga. För att förstå den verklighet man studerar kan man an-
tingen utgå ifrån vad Blumer benämner som definitive concepts som utgörs av 
precisa och exakta definitioner: A definitive concept refers precisely to what is 
common to a class of objects 149 som man sedan vägleds av i sin forskning el-
ler också så kan man utgå ifrån sensitizing concepts. Definitiva begrepp är 
föreskrivande, de talar om för forskaren vad han skall se, sensitiva begrepp är 
öppna och föreslår riktningar i analysen. 

 
A sensitizing concept lacks such specification of attributes or bench marks 
and consequently it does not enable the user to move directly to the instance 
and its relevant content. Instead, it gives the user a general sense of refer-
ence and guidance in approaching empirical instances. Whereas definitive 
concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely 
suggest directions along which to look. 150 
 

                                            
147 Kelle & Laurie (1998), sid.25. 
148 (1991) sid. 34. 
149 (1969)Sid.147. 
150 Sid.148. 
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En svensk översättning av sensitizing concepts är spårhundsbegrepp.151 Spår-
hundsbegrepp utgör förslag på riktningar av det fortsatta arbetet. Genom att 
använda detta tillvägagångssätt tillfördes analysen och kodningen av materia-
let nya dimensioner.  

Då tillvägagångssättet varit induktivt och explorativt inspirerat och analy-
sen bäst beskrivs som abduktiv har inte teorin styrt analys och tolkning. Det är 
i växelverkan mellan teoretiska begrepp och empiri som tolkning och analys 
kommit till stånd. Resultatet har således växt fram i en växelverkan mellan 
empiriinsamling, analys av empiri, teoretiska utgångspunkter och praktisk er-
farenhet och kunskap. Detta arbetssätt har också inneburit att den teoretiska 
utgångspunkten inte är en bestämd teori utan utgörs av en väv av olika teore-
tiska perspektiv och begrepp, avhandlingens teoretiska utgångspunkter utgörs 
således av en referensram. Hur denna teoretiska referensram ser ut och hur den 
inspirerat analysen redogörs för i kapitel 4. 

I den tredje fasen har en datorstöd kvalitativanalys genomförts. Det empi-
riska materialet har analyserats med datorstöd och den programvara som an-
vänts är NUD*IST.152  

(Non-numerical, Unstructured Data Indexing, Searching and Theorizing). 
Själva analsyhantverket är inspirerat av det som beskrivs av Lonkila, Starrin 
m.fl. samt Bruhn & Lindberg153 dvs. grounded theory - ansatsen. Mitt tillväga-
gångssätt i analysen medels NUD*IST påminner om den beskrivning Rob-
son154 ger av det som han benämner som Editing approche. Denna approche 
vägleds av ett flexibelt tillvägagångssätt där koderna baseras på forskarens 
första tolkning av mening och mönster i empirin. (Se ovan under beskrivning-
en av fas 1 och 2 i analysen). Mitt förfaringssätt i analysen påminner också om 
den beskrivning som ges av Morén & Blom.155  

I sökandet efter teori och i genererandet av spårhundsbegrepp har följande 
frågor ställts till empirin: Vad säger mig denna text?, Hur kan denna text be-
skrivas? Samt Vilka begrepp kan användas för att beskriva innehållet i texter-
na? 156 Med text avses här utskrifter av intervjuer, fältanteckningar, nedteck-
nade observationer samt forskningscirklar. De första svaren på dessa frågor 
har fungerat sensiviterande i den fortsatta analysprocessen. Svaren på dessa 
frågor resulterade i ett antal teman som fungerade som spårhundar i den fort-
satta analysen av empirin. Denna process beskrivs av Lonkila 157 som Open 
coding. Öppen kodning innebär ett första naivt sorterande av materialet:  

 
                                            
151 Starrin m.fl.(1991) sid. 20. 
152 QSR NUD*IST 6. För en överskådlig redogörelse för NUD*IST programmets användan-
de hänvisas till Robson (2002) kapitel 14 samt till Andersson m.fl.(2004). 
153 Lonkila (1998), Starrin m.fl. (1991) samt Bruhn & Lindberg (1996). 
154 Robson (2002) sid. 458. 
155 (2003). 
156 Se Lonkila (1998) Kelle & Laurie (1998), Starrin m.fl. (1991), Norén & Sauer (2004), 
Blom m.fl. (2004). 
157 (1998) se också Starrin m.fl. (1991). 
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The analytic process by which concepts are identified and developed in 
terms of their properties and dimension.158  
 

Utifrån de teman som genererats skapades ett kodschema.159 I nästa steg ska-
pades subkoder till huvudkoderna. Subkodernas uppgift var att fånga upp de 
olika delaspekterna av huvudkoderna. Detta steg beskrivs i litteraturen som 
Selective coding.160 Det innebär att man fokuserar på de viktigaste kategorier-
na i materialet, att man arbetar utifrån dem och på så sätt fokuserar förhållan-
det mellan materialet och dessa koder.  

Analys och Kodningen i NUD*IST inledes med att varje kod och dess sub-
koder gavs en beskrivning, ett så kallat Memo.161 Denna innefattade en kortare 
redogörelse för kodernas innehåll och substans. Detta memo syftade dels till 
att fungera som ett minne för mig dels som en kontroll av själva kodningen. 
Genom att jämföra textpassager, som vid en första anblick kunde kodas i en 
viss bestämd kod, med den beskrivning som getts koden kunde på ett bättre 
sätt avgöras om just denna passage verkligen fångades av den aktuella koden. 
Därefter vidtog själva kodningsarbetet som konkret innebar att gå igenom tex-
terna och benämna de olika passagerna med de koder som fanns i kodschemat.  

 
Metodologiska reflektioner – om utmaningar, analys och validitet 

 
I inledningen av detta kapitel redogörs för de fyra utmaningar jag stått inför i 
genomförandet av undersökningen. Löpande har redogjorts för hur dessa ut-
maningar hanterats, i detta avsnitt skall en mer sammanhållen reflektion göras. 
Reliabilitetsfrågan, menar Merrriam162, handlar om i vilken grad resultat kan 
upprepas. Vidare handlar reliabilitet om huruvida två eller fler av varandra 
oberoende undersökningar kan ge samma resultat. Reliabilitet är problematiskt 
i forskning som handlar om människors sociala liv. Människors handlingar, 
tolkningar och upplevelser är bundna till den kontext i vilken de befinner sig. 
Det finns således inte en oberoende verklighet som låter sig vetenskapligt 
fångas och mätas upprepade gånger.  

Undersökningen har konstruerats och arrangerats av mig och aktörerna, det-
ta tillsammans med den höga graden av deltagarinflytande leder till att resulta-
tet genererats i interaktion mellan mig och aktörerna. Ambitionen har inte varit 
att beskriva en av mig och aktörerna oberoende, objektiv sanning, den har sna-
rare varit att beskriva och analysera aktörernas upplevelser och erfarenheter 

                                            
158 Lonkila (1998) sid. 43. 
159 Lonkila (1998), Kelle & Laurie (1998), Starrin m.fl. (1991), Norén & Sauer (2004) samt 
Andersson m.fl. (2004). 
160 Lonkila (1998). 
161 Se Kelle (1998) som redogör för denna process i NUD*IST med utgångspunkt från Gla-
ser och Strauss. Se också Morén & Blom (2003). 
162 (1994). 
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utifrån deras egna tolkningsramar. Jag har således låtit mig vägledas av Fergu-
son & Fergusons163 utgångspunkt: 

 
What is or is not” real” or” true” is a matter of social definition. People, 
as social actors, construct the reality or truth of a situation. The value of 
telling stories is that that is precisely how one discovers what the social 
constructions are. Indeed, what we mean by the term story is simply one 
person’s, or one group’s social construction of “what happened”.  
 

Validitetsfrågan är något betraktas som ett led i hela forskningsprocessen164 
från uppläggning, datainsamling, analys till resultat. Avhandlingens design 
och genomförande är präglat av deltagardelaktighet och inspirerat av ett natu-
ralistiskt tillvägagångssätt. Empirin har genererats via metoder som anpassats 
efter aktörernas förutsättningar, tolkningar och analys har kommunicerats på 
olika sätt till aktörerna.  

Forskning med personer med utvecklingsstörning som undersökningsperso-
ner beskrivs i litteraturen som förbundet med en mängd metodologiska svårig-
heter. Många av dessa svårigheter är genererade av att den kvalitativa forsk-
ningen bygger på en verbal kultur (t.ex. intervjuer) och att undersökningsper-
sonerna har förmåga till abstrakt tänkande, ett tänkande som inte passar den 
kognitiva förmåga som personer med utvecklingsstörning besitter.165 Kort och 
gott, vetenskap bygger på premisser som inte passar personer med utveck-
lingsstörning.  

Att det finns få studier som baseras på de utvecklingsstördas egna deltagan-
de vittnar, menar jag, om att forskning bygger på andra premisser och att ve-
tenskapen har en viss syn på vad som är värdefull kunskap. I studier som 
gjorts rapporterar man också om de metodproblem som uppstår.166 Redogörel-
sen som följer görs inte bara för att peka på de svårigheter som man från ve-
tenskapssamhället menar finns i forskningen med personer med utvecklings-
störning. Den görs också för att illustrera att detta också har att göra med hur 
man betraktar utvecklingsstörning och vad som är värdefull kunskap.  

Via en litteratursökning har totalt 38 arbeten identifierats (se bilaga 7) som 
alla på ett eller annat sätt diskuterar eller berör metodutmaningar och/eller 
forskningsetiska utmaningar i forskningen med utvecklingsstörda. Genomgång 
visar att de kan delas in i två läger. Det ena erkänner de metod- och forsk-
ningsetiska utmaningar som finns men fokuserar möjligheter att på olika sätt 

                                            
163 (1992) sid.5.  
164 Kvale (1995), Svensson (1996) 
165 Simons m.fl. (1989), Biklen & Mosley (1988), Shaw & Budd (1982), Tössebro (1990) & 
(1989), Flynn (1986). 
166 Se bl.a. SOU 1990:19, Booth & Booth (1994) Mallander (1999), Stalker (1998), Swain 
m.fl. (1998), Barron (1999). 
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överbrygga dessa.167 Det andra lägret fokuserar de svårigheter som finns och 
de brister, i detta avseende, man menar finns hos personer med utvecklings-
störning. 168  

Forskning som bygger på utvecklingsstördas egna utsagor innebär att enkät-
studier 169 är näst intill uteslutna vilket leder till att kvalitativa metoder, till 
exempel observationsstudier och intervjuer, återstår. Då den kvalitativa meto-
den bygger på en verbal kultur uppstår således en del utmaningar som måste 
överbryggas. De metodsvårigheter som beskrivs i litteraturen rör följande; va-
liditet, reliabilitet, analys, intervjugenomförandet, den bristande språkliga 
förmågan samt den nedsatta kognitiva förmågan. 

  I samband med intervjuer ställs man inför svårigheter som; intervjuperso-
nens bristande språkliga förmåga, ja-sägande (Acquiescence, att oavsett frå-
gans karaktär svara bekräftande), idyllisering (personen ger en bild av verklig-
heten såsom denne vill att den skall vara) samt intervjuareffekten.170 (Denna 
effekt finns i alla intervjuer men verkar vara särskilt påtaglig när det gäller 
personer med utvecklingsstörning.)  

När det gäller frågan om analys och tolkning pekar litteraturen på risken för 
feltolkningar. Denna risk är påtagligare i forskningen med utvecklingsstörda. 
Majoriteten har kommunikationssvårigheter vilket innebär att risken för fel- 
och övertolkningar under intervjun och i analysen finns. Man kan till exempel 
svårligen be den intervjuade läsa igenom intervjuutskriften och be denne kom-
mentera utskriften.171 Swain m.fl. och Barron 172 menar att det är möjligt att 
den forskning som vill ge röst åt utsatta också kan utsätta. Barron skriver:  

At the root of the problem lies the ambition of the researcher to be loyal 
with her/his informants, a loyalty that can mask the superior position of 
power of the researcher. 

Det finns en risk för att man lurar intervjupersonen att anförtro intervjuaren 
saker som denne inte skulle ha gjort under andra omständigheter. I ambitionen 
att ge röst åt den utsatte och genom att kanske vara den förste som utan att 
värdera lyssnar till personens berättelse skapar man en förtrolig atmosfär. 
Forskaren är dock forskare och inte vän, vilket innebär att intervjupersonen 

                                            
167 Se t.ex. Bogdan (1980), Simons. m.fl. (1989), Biklen & Mosley (1988), Azim m.fl. 
(1996), Wyngaarden (1981), Rapley & Antaki (1996), Holst m.fl. (1995), Folkestad (2000a), 
Sauer (2000), Mallander (1999). 
168 Se t.ex. Sigelman m.fl. i flera artiklar (1980, 1981a, 1981b, 1981c, 1982), Heal & Sigel-
man(1995), Matikka & Vesala (1997), Gudjonsson (1990), Shaw & Budd (1982).   
169 Här avser jag studier där respondenten förväntas fylla i enkäten självständigt. Vilket för-
utsätter att personen kan läsa (samt förstå det man läser) och skriva. Enkätstudier har genom-
förts men ofta är då personal eller anhöriga behjälpliga i enkätifyllandet vilket väcker frågan 
om vem det egentligen är som svarar. 
170 Se t.ex. Tössebro (1989) & (1990) och Mallander (1999).  
171 Swain m.fl. (1998).  
172 (1999) sid.43. 
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efteråt kan känna sig lurad.173 Barron menar att det också finns risk för att man 
blir mindre öppen för andra möjliga tolkningar än de man gör.  

En hel del av dessa svårigheter kan hanteras om intervjuaren har kunskap 
om vad utvecklingsstörning innebär, har etablerat en relation med personen 
innan intervjun, kan konkretisera frågorna, använder hjälpmedel och tekniker 
som möjliggör för de intervjuade att förstå vad det är man frågar om.174 Kvale 
175 menar att validering i kvalitativ forskning sker på tre sätt: hantverksskick-
lighet, kommunikativ validitet och genom pragmatisk validitet. Hantverkskick-
ligheten innebär forskarens skicklighet att genomföra och rapportera om un-
dersökningen. Den kommunikativa validiteten innebär att man i dialog kom-
municerar sin analys med undersökningspersoner, omgivande samhälle och 
forskarsamhället. Med pragmatisk validitet eftersträvas handling dvs. forsk-
ningen är av hög validitet om den leder till handling.  

Hur jag hanterat detta och de metodutmaningar som finns redovisade tidiga-
re i detta kapitel kan återges via följande nyckelbegrepp: etablerandet av rela-
tioner, deltagarbaserd ansats, anpassad datainsamlingsmetod, visuella hjälp-
medel, forskningsetisk sensivitet, metodtriangulering samt anpassad återfö-
ringsteknik. Ett sätt att validera undersökningen var att anpassa metoderna, 
något som gjorts genom mitt förhållningssätt, den deltagarbaserade ansatsen 
och genom användandet av hjälpmedel.176 Ambitionen var att intervjuerna och 
cirklarna skulle genomföras så att aktörerna dels förstått, och då kunnat samta-
la med mig, vad jag frågat efter dels att jag förstått det man refererat till i sam-
talen. 

 För att kort illustrera hur detta mer konkret sett ut skall två exempel använ-
das. Det första hämtas från intervjuerna. Ett instrument som testades i dem var 
en gråskala, utarbetad av Carl-Gustaf Edström och Björn Blom vid institutio-
nen för socialt arbete, Umeå universitet. (Se bilaga 6). Användandet av skalan 
har inget större vetenskapligt värde, den har använts som ett hjälpmedel på 
samma sätt som fotografier har använts. Men skalan visar tydligt på hur me-
todutmaningarna tar sig uttryck. Skalan består av ett svart fält som långsamt 
övergår till vitt. Skalan är inte graderad med siffror, tanken är att man med 
hjälp av svart, grått och vitt (samt olika grader av dessa tre nyanser) ska kunna 
komma bortom ställningstaganden i bedömningar som bygger på ord som, 
mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt etc. Genom att använda skalan kan un-
dersökningspersonen på en fråga om hur han eller hon upplever en viss förete-
else eller ett visst fenomen kunna peka på någon av färgnyanserna. Idén är att 
skalan ger respondenten större utrymme att ge uttryck för sin upplevelse eller 
bedömning. Då gråskalan är glidande låser den inte personen vid valet av en 
t.ex. femgradig skala som bygger på ord eller siffror. Vidare är idén den att vi i 
vår kultursfär har vissa gemensamma associationer till färgerna svart och vitt. 

                                            
173 Barron (1999), Stalker (1998). 
174 Booth & Booth (1994), Flynn (1986), Holst m.fl. (1995), Simons m.fl. (1989). 
175 Kvale (1997). 
176 Teckningar, bilder, pictogram, fotografier etc. 
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Svart är mörkt, dystert och negativt. Vitt är ljust, glatt och positivt. Vi kan på 
så sätt förhålla oss till gråskalan på ett annat sätt än till ord som ”bra” eller 
”mycket bra”. 

Jag testade gråskalan i de flesta intervjuerna genom att be personen peka på 
skalan för att beskriva vad man tycker om sitt arbete på teatern. De flesta pe-
kade på svart, en del förstod inte frågan andra pekade både på svart och vitt. 
En person blev förnärmad av frågan och sa jag har ju redan sagt att jag tycker 
om teatern. Vid första intervjun blev jag förvirrad. Varför peka på svart, en 
färg som jag associerar med något dystert. Den person som jag vid det tillfället 
intervjuade tog mig, då hon såg min förvåning, i handen och ledde ut med mig 
i teaterlokalen. Lokalen är alldeles svart. En annan svarade, på min fråga om 
varför man pekat på det svarta, teater är svart! Gråskalan är konstruerad ut-
ifrån en föreställning om hur människor i normala fall bör förhålla sig till den. 
Vi – icke utvecklingsstörda – förhåller oss till den så som det är tänkt, vi gra-
derar vårt ställningstagande utifrån de associationer vi har till skalans dimen-
sioner i vitt, grått och svart. Där svart är något icke- positivt och vitt är något 
positivt. De aktörer som jag använt skalan på har dock inte förhållit sig till den 
på detta sätt. En övervägande majoritet har pekat på svart och gjort det för att 
den miljö de befinner sig är svart, vilket är naturligt i en teatermiljö. Då de har 
pekat på svart har det inte varit för att förmedla en negativ inställning till tea-
tern utan för att förmedla en positiv bild av den.  

Det andra exemplet hämtas från forskningscirklarna. Vid en av träffarna 
bad jag deltagarna rita en teckning, den kunde föreställa vad som helst bara det 
hade med teater att göra. Min avsikt var att via teckningarna samtala runt deras 
arbete på teatern. En av deltagarna ritade en VW-buss, en annan ritade en roll-
figur från en tv-serie och ytterligare en person ritade en rockgrupp. Alla dessa 
tre teckningar ligger vid en första anblick långt från den teater de verkar i. 
Samtalen runt teckningarna visar dock en helt annan bild. VW-bussen var en 
avbildning av teaterns minibuss, en buss som just denna person åkt med under 
dagen för att uträtta ett ärende relaterat till arbetet på teatern. Rollfiguren ur tv-
serien, en antik hjälte med svärd, gjordes för att denna person gillar att agera i 
pjäser med sådant temat och spela just sådana typer av roller. Rockgruppen 
var en teckning som återgav tecknarens stora intresse för musik, vilket man 
arbetar med mycket på teatern. Samtalet var bra och jag fick mycket informa-
tion om aktörernas upplevelser, önskningar och intressen, allt relaterat till de-
ras arbete på teatern. 

Ovanstående exempel illustrerar hur de metodutmaningar jag stått inför 
kunnat se ut. Man kan förhålla sig till detta på två sätt. Det första sättet är att 
underkänna personer med utvecklingsstörning som undersökningspersoner, 
det andra handlar om att hitta en väg runt problemet. Mitt ställningstagande, 
vilket torde ha framgått, är att metoderna i sig inte räcker till, de måste anpas-
sas och användas så att de går att använda i forskningen med personer med 
utvecklingsstörning. När aktörerna pekat på svart har de associerat till helt 
andra och mer konkreta saker än vad skalan är konstruerad för. Dimensionen 
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svart och min fråga att peka på skalan för att tala om vad man tycker om tea-
tern har av aktörerna tolkats i förhållande till de lokaler, den miljö och den 
upplevelse man har av detta. Deras tolkning har inte varit i den abstrakta me-
ning som dimensionen svart skall representera.  

Det jag vill illustrera med de två exemplen är att empiriinsamlingen anpas-
sats och genomförts på de premisser som aktörerna ställt. Med dem vill jag 
också illustrera ett led i valideringsarbetet, genom anpassning av metoderna 
och genom kontroll av tolkningar har jag strävat efter att integrera validering-
en i hela forskningsprocessen. Vad gäller tolkningar och analys har energi 
lagts på att kontrollera att den tolkning jag gjort i samband med t.ex. intervju-
erna är i överensstämmelse med vad aktören avsett. Merriam benämner detta 
som inre validitet. Med inre validitet avses att resultaten står i överrensstäm-
melse med verkligheten och att validiteten måste bedömas via tolkningar av 
forskarens erfarenheter i stället för i termer av verkligheten i sig. Det är såle-
des den symboliska representationen av verkligheten som avses. 

 
Det som studeras är människors konstruktion av verkligheten, hur de upp-
lever världen. En fallstudieforskare försöker ständigt fånga och skildra 
verkligheten som den upplevs av de människor som finns i den. I en bemär-
kelse är det som tycks vara sant eller upplevs som sant viktigare än det som 
faktiskt är sant. 177 
 

Min ambition har varit att undersöka och analysera de upplevelser och erfa-
renheter aktörerna har av teatern, trovärdigheten har således kontrollerats 
gentemot aktörerna. När det gäller att kommunicera med aktörerna har redo-
gjorts för hur utskrifterna gåtts igenom och diskuterats med aktörerna. Ett led i 
validitetsarbetet som Merriam benämner som deltagarkontroll. Vidare finns 
beskrivet dels hur jag kontinuerligt fört en dialog med undersökningsperso-
nerna, ledarna, referensgruppen och andra intressenter vad avser planering, 
genomförande och resultat av undersökningen. Seminarier har kontinuerligt 
hållits för de berörda parterna vid vilka jag redogjort för forskningsprocessen 
och resultaten. Merriam benämner denna form av validitet för deltagande till-
vägagångssätt.  

Metodtriangulering är ytterligare ett sätt att stärka trovärdigheten. Svens-
son178 beskriver hur den metodologiska trianguleringen kan ske på två sätt, 
den ena går ut på att man inom en och samma metod använder olika strategier 
för att belysa samma frågeställning. Det andra sättet innebär att olika metoder 
används för att utforska samma fenomen i mitt fall handlar det om att tre olika 
metoder använts. Forskningscirklar, intervjuer och deltagande observationer 
har använts i syftet att fånga en så sammansatt och heltäckande bild av aktö-
rernas upplevelser och erfarenheter av teatern. I figuren nedan illustreras hur 
den metodologiska trianguleringen sett ut. 
                                            
177 Merriam (1994), sid.178. 
178 (1996). 
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Figur 2.1 Metodologisk triangulering. 
 

Forskningscirklarna, de deltagande observationerna och intervjuerna kan ej ses 
som tre från varandra isolerad metoder. De har korsbefruktat varandra. I ge-
nomförandet har de tre metoderna genererat empiriskt material samtidigt som 
de gett mig värdefulla kunskaper, insikter och referenspunkter - kontextuella 
ledtrådar - som underlättat intervjuerna, observationerna och samtalen i forsk-
ningscirklarna. Jag har med hjälp av dessa kontextuella ledtrådar bättre kunnat 
förstå vad undersökningsdeltagarna berättat om, refererat till och uttalat sig 
om.  

Att utföra en kvalitativ analys på ett empiriskt material med datorstöd inne-
bär på ett plan samma svårigheter och möjligheter som traditionell kvalitativ 
analys. Datorstöd kan utgöra ett hjälpmedel när det gäller validitetsfrågor. 
Bruhn och Lindberg uttrycker det på följande sätt:  

 
… datorn och programvaran endast är hjälpmedel i arbetsprocessen. Det 
går inte att stoppa in ”rådata”, t.ex. transkriberade intervjuer, i hårddis-
ken och sedan ”skriva ut” en färdig teori! … 179  
 

En av de stora förtjänsterna med att använda datorstöd är att ett omfångsrikt 
material blir lite lätthanterligare, överblickbarare och effektivare att analysera.  
NUD*IST är vad gäller rikheten på empiri ett bra redskap.180 Kelle och Lau-
rie181 menar att datorstödanalys kan var en hjälp i validitetsarbetet, datorstöd 
can assist the management of lagrer samples. Tanken är att den kvalitativa 
forskningens ambition är att upptäcka och utforska nya eller ej tillräckligt 
kända fenomen.  NUD*IST bidrar här med en ökad möjlighet till en systema-

                                            
179 Sid.124, Bruhn & Lindberg (1996). 
180 Se t.ex. Kelle (1998), Kelle & Lauri (1998), Bruhn och Lindberg (1991) samt Starrin m.fl. 
(1991). 
181 (1998). 
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tisk kodning och sortering av det empiriska materialet.182 Vidare kan man 
skapa ordning och reda i sitt material. Noteringar, uppslag, utskrifter etc. kan 
lagras, sparas och sorteras i programmet. Det tjänar inte bara syfte som ett 
analysverktyg utan också som ett arkiv. Av ovanstående framgår att min håll-
ning till datorstöd är att det utgör ett utmärkt hjälpmedel i genomförandet av 
analysen. Att analysera, tänka, tolka och teoretiskt förstå ett empiriskt material 
måste forskaren göra själv.  

 
 

                                            
182 Morén & Blom (2003). 
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Kapitel 3 Tidigare forskning och teoretiska ut-
gångspunkter 
 
Inledning 
 
Forskning om utvecklingsstörning är en del av den svenska handikappforsk-
ningen, ett fält som har en kort historia. Startpunkten brukar förläggas till 
1980-talets början och karaktäriseras som tvär-, mång- eller multivetenskap-
lig.183 I FAS: s (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) forsknings-
program avgränsas handikappforskning till följande: 

 
Forskningen kan avse individ-, grupp- eller samhällsnivå. Centralt är att 
forskningen har ett miljörelativt perspektiv. Denna forskning är till sin 
karaktär ofta tvär- och eller mångvetenskapligt.184 
 

Det miljörelativa perspektivet innebär, enligt en statlig utredning, att forsk-
ningen skall studera de processer som leder till att funktionsnedsättningar blir 
handikapp. Vidare ska forskningen analysera hur funktionshinder kan kom-
penseras så att handikappet blir så litet som möjligt. 185 

FAS karaktäriserar den internationella handikappforskningen inom 
samhällsvetenskapen genom framväxten av området Disability studies. 
Disability studies är tvärvetenskapligt och det gemensamma draget utgörs av 
att forskningen är ideologikritisk och/eller konstruktivistisk. Vidare utmärks 
forskningen av att flera av de ledande forskarna själva är funktionshindrade, 
den har också starka inslag av ett genusperspektiv. Den svenska 
handikappforskningen, menar FAS, har drag som påminner om det som 
karaktäriserar Disability studies. Den svenska forskningen sker till stora delar 
inom ramen för olika nätverk och centrumbildningar på universitet och 
högskolor.186  FAS beskrivning av den svenska samhällsvetenskapliga handikappforsk-
ningen visar att forskningen i huvudsak handlar om: den funktionshindrades 
relation till tjänste- och omsorgsapparaten samt att den företrädesvis är profes-
sionsbaserad. Studierna utgår ofta från vedertagna handikappolitiska och ideo-
logiska begrepp. FAS skriver:  

 
Perspektivet är kritiskt, men samtidigt ofta normativt utvärderande i den 
meningen att man utgår ifrån dessa begrepp som officiella politiskt antagna 
mål och granskar deras (brist på) förverkligande.187  

                                            
183 FAS (2001), Albrecht m.fl. (2001), Hjelmquist m.fl.(1994). 
184 FAS (2001) sid. 11. 
185 SOU 1999:21. 
186 T.ex. vid universiteten i: Uppsala, Linköping/Örebro, Umeå, Lund/Malmö. Vidare finns 
ett nationellt nätverk mellan dessa centra samt ett nordiskt nätverk (Nordic Network of Disa-
bility Research)   
187 FAS (2001) Sid. 21. 
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En utvärdering188 som FAS låtit en internationell expertgrupp företa visar att 
den socialvetenskapliga forskningen har brister när det gäller teoriutveckling 
och teoribasering, den är huvudsakligen deskriptiv och många gånger uppta-
gen med att bättre förstå och definiera handikapp. Man pekar också på bristen 
av komparativa studier där förhållanden i Sverige jämförs med internationella.  

I en översikt från SFR (Socialvetenskapliga forskningsrådet) beskrivs i stort 
en liknade bild som FAS redogör för, man skriver att: den sociala forskningen 
om handikapp i hög grad varit inriktad på att följa, utvärdera och/eller pro-
blematisera de reformer som genomförts de senaste decennierna.189  

Söder190 menar att den sociala handikappforskningen riskerar att låsa fast 
sig (är låst vid) vid tre fällor; utvärderingsfällan, den normativa fällan och den 
samhällsideologiska fällan. Utvärderingsfällan innebär att forskaren låter sig 
fångas av det perspektiv reformatorn har. Mycket av handikappforskningen är 
forskning om hur väl man lyckats med olika reformer och man missar då att 
förutsättningslöst studera de utvecklingsstördas sociala liv. Den normativa 
fällan beskrivs av Söder på samma sätt som FAS gör ovan. Den samhällsideo-
logiska fällan innebär att forskningen tar vår politiska och sociala föreställning 
för givet om handikapp. Handikappforskningen riskerar att fängslas i det som 
denna forskning borde ifrågasätta, handikapp som en för givet tagen kategori. 
Vår föreställning om funktionshinder är, att det är en tragedi. Risken är att om 
man accepterar att handikapp är en tragedi blir det närmast omoraliskt att 
inte inrikta sin forskning på att förändra/lindra dess konsekvenser. 

Den del av forskningen som specifikt handlar om utvecklingsstörning skil-
jer sig inte nämnvärt från bilden ovan. Gustavsson & Söder redogör för den 
teorilöshet och det nyttoperspektiv som den sociala forskningen om utveck-
lingsstörning utmärks av, den: 

 
… domineras av en sorts redovisningar av aktuella problem, stödprogram 
och utvecklingstrender av betydelse för personer med psykiskt utvecklings-
störning och deras anhöriga. Många av dessa redovisningar karaktäriseras 
av ett utpräglat nyttoperspektiv.191 
 

Fokus och syfte i avhandlingen är riktat mot de utvecklingsstörda aktörernas 
erfarenheter och upplevelser av en teaterverksamhet. Ambitionen är dels att 
återge de erfarenheter och upplevelser som förmedlats till mig dels att genere-
ra teoretisk förståelse av dessa erfarenheter.  

Den sociala interaktion och de sociala relationer personer med utvecklings-
störning upplever och erfar, sker i hög grad med andra personer med utveck-
lingstörning, omsorgspersonal, anhöriga och närstående.192  

                                            
188 Albrecht m.fl. (2001). 
189 Hjelmquist m.fl. (1994) Sid. 11. 
190 (1995). 
191 (1990) sid. 2. 
192 Gustavsson (1997), Söder (1997). 
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När det gäller relationen och interaktionen mellan personal och personer med 
utvecklingsstörning, är den vid sidan om att den kan vara långvarig, betydelse-
full och nära, många gånger inbäddad av den kontext i vilken relationen sker 
och av den uppgift som personalen har i denna kontext. Denna kontext (bl.a. 
rådande ideologi, vad utvecklingsstörning är, hur det ska hanteras, hur stöd 
och service ska förmedlas) står under inflytande av den sociala konstruktion 
som råder av utvecklingsstörning. Den påverkas vidare av den realiteten att 
personal är avlönade omsorgsarbetare. Relationerna är således, i vart fall till 
en början, inte byggda på vänskapsband. Denna bakgrund gör att komponenter 
som t.ex. asymmetri, makt och tolkningsföreträde alltid, i olika grad, finns 
närvarande i relationen. Som tidigare har nämnts är aktörerna på teatern socia-
liserade i en sådan kontext. De har, menar jag, förståelser och bilder av sig 
själva som hämtar sin näring från denna kontext. Aktörernas självbild bär på 
ingredienser hämtade från det skafferi som den kontext som ovan redogörs för 
utgör.  

Teatern som de verkar i utgör en annan arena och en annan kontext, en are-
na och kontext som influeras av andra komponenter och andra konstruktioner 
än den de erfarit tidigare. På teatern är målet och syftet ett annat än den mer 
traditionella omsorgsverksamhet som aktörerna är socialiserade i.  
 

 
Teoretiska perspektiv på funktionshinder  

 
Solvang193 menar att funktionshinder är en blandning av tre olika förhållanden. 
Det första utgörs av dikotomin avvikelse (funktionshinder) och normalitet 
(icke-funktionshinder), det andra förhållandet handlar om ekonomi och resur-
ser och det tredje utgörs av relationen mellan vi (funktionshindrade) och de 
(icke-funktionshindrade). 

Solvangs194 beskrivning av funktionshinder är utvecklad utifrån en diskurs-
analys av hur man kan förstå, den för samhällsvetenskapen klassiska, motsätt-
ningen mellan individen och samhället. I analysen, som redogörs för av Sirnes 
195, förstås denna motsättning medels tre diskurser; jämlikhet/ojämlikhet (liks-
kap/ulikskap), normalitet/avvikelse (normalitet/avvik) samt vi/de (oss og dei 
andre). Jämlikhets/ojämlikhetsdiskursen är en materiell eller ekonomisk-
diskurs och handlar om att realisera idén om det goda livet antingen genom att 
maximera ekonomisk tillväxt eller genom politik. För skandinavisk del åter-
finns denna strävan t.ex. i välfärdsstatens utopi om att skapa ett samhälle för 
alla. Denna diskurs hamnade under 1970-talet i en kris när välfärdsstatens 
ekonomiska gränser nåddes. Jämlikhets/ojämlikhetsdiskursen har inte heller 
lyckats med att skapa identitet i motsatts till de två andra diskurserna.  

                                            
193 (2002b). 
194 Solvangs beskrivning är utvecklad tillsammans med Jan Froestad och Thorvald Sirnes. 
195 (1999). 
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Normalitets/avvikelsediskursen är en normativ diskurs, där historiskt sett det 
positiva varit förlagt till normaliteten och där samhället först strävat efter att 
segregera det avvikande från det normala för att senare via behandling norma-
lisera eller återföra det avvikande till normaliteten, människovetenskaperna 
(medicin, psykologi, psykiatri etc.) har varit betydelsefulla i denna diskurs då 
de kategoriserat och klassificerat det avvikande och utvecklat olika åtgärder 
för att hantera det. Medicinens uppgift har, historiskt sett, varit att dra gränsen 
mellan det normala och det avvikande, senare har också normaliteten kommit 
att bli till en dikotomi i form av sjuk/frisk.  

Vi/de -diskursen bygger historiskt på nationsbyggande och drog upp en 
gräns mellan folk, en gräns som var starkare än diffusa kulturella och språkli-
ga gränser. De som utgör ”de” i dikotomin är inte avvikande snarare utgörs de 
av ”de andra”, för oss främmande och annorlunda. Diskursen bygger på det 
moderna projektet att skapa identitet. Ett tydligt historiskt exempel på hur en 
grupp i Europa exkluderats från ”vi - kategorin” och blev till det främmande 
och icke önskvärda är judarna. Diskursen handlar om att bygga mentala grän-
ser, skapa samhörighet och identitet. Den mentala muren mellan ”vi” och ”de” 
möjliggör för politiken att cementera den nationella identiteten skriver Sirnes.  
Denna diskurs är en identitetsdiskurs som talar om för människor vilka de är 
och att de är del i en större social och kulturell storhet.  

Diskurserna är dock i relation till olika grupper i samhället inte statiska. 
Grupper som definieras som avvikande i normalitets/avvikelsediskursen t.ex. 
de funktionshindrade kan röra sig mellan olika diskurser. Funktionshinder kan 
förstås i termer av en eftersatt materiell och ekonomisk klass (då de generellt 
har lägre utbildningsnivå, högre arbetslöshet etc. än övrig befolkning) och då 
har funktionshinder förflyttat sig till jämlikhets/ojämlikhetsdiskursen. Men de 
kan också, menar Sirnes, ta språnget över till vi/de -diskursen, Sirnes skriver: 

 
I så fall definerer dei seg som ei etnisk gruppe – t.d önsker dövskolen å bli 
samanlikna med muslimske skolar – og tenderer på dette viset mot å bli ein 
’mininasjon’. 196 
 

Sirnes diskursanalys utgör underlaget för tre diskurser Solvang197 menar finns 
i studiet av de funktionshindrades sociala position. De tre diskurserna be-
nämns av Solvang med samma begreppspar som Sirnes använder i sin text: 1) 
normalitet - avvikelse (med fokus på re/habilitering och integration), 2) jäm-
likhet - ojämlikhet (med fokus på ekonomisk välfärd och lika rättigheter) och 
3) vi - de (med fokus på identitet och tillhörighet/etnicitet).  

                                            
196 Sid. 67. 
197 Solvang (2000b). 
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Discourse                Important examples          Core concept 
 
Normali-
ty/deviance 

Rehabilitation 
Prevention of disability 
Normalization policy 

 
Human sciences 

 
Equal-
ty/inequality 

Client role in the welfare 
state 
Redistribution  for democ-
ratic Participation 
Political suppression 

 
Money 

Us/them Celebration of difference 
Embracing stigma 

Identification 

 
Tablå 3.1 Diskurser i studiet av funktionshinder (efter Solvang 2000b, sid. 5). 

 
Min redogörelse för de olika teoretiska perspektiven på funktionshinder är 
strukturerad efter dessa tre diskurser. Alla diskurser är, enligt Solvang, viktiga 
för att förstå vad funktionshinder handlar om. Solvang skriver no groups of 
disabled people are able to operate in relation to only one of the discourses.198 
Funktionshinder kan således inte enbart förstås från en av diskurserna. En 
funktionshindrad person måste underkasta sig rollen som avvikare (normali-
tets/avvikelsediskursen) för att få omsorgsinsatser som syftar till att hantera 
konsekvenserna av funktionshindret, t.ex. i form av svårigheter med praktiska 
bestyr i vardagen. Samtidigt som funktionshindret i andra sammanhang inte är 
av någon betydelse eller är det som förenar och utgör grund för identifikation 
och gemenskap (vi/de-diskursen). För att personer med funktionshinder skall 
kunna vara delaktiga i samhällslivet och få sina rättigheter tillgodosedda krävs 
att välfärdsstaten möjliggör detta via resursfördelning (jämlikhets/ojämlik-
hetsdiskursen). 

 Välfärdsstaten betonar avvikelsen, funktionshindret, i sin politik och ut-
formningen av lagstiftning på området medan den enskilde individen kan be-
tona det normala - det icke- funktionshindrade – i sitt vardagsliv. Man skulle 
kunna säga att Solvangs diskurser utgör tre olika dimensioner av funktions-
hinder och handikapp och att alla tre dimensionerna är viktiga i förståelsen av 
funktionshinder. Men de tre diskurserna utgör samtidigt tre olika sätt att tänka 
på och om funktionshinder och handikapp. I framställningen nedan kommer 
de tre diskurserna att redogöras för skilda från varandra, längre fram i texten 
diskuteras hur dessa tre dimensioner av funktionshinder hänger ihop.  

Solvangs tre diskurser kretsar implicit kring normalitetsbegreppet och sär-
skilt tydligt är det i normalitets/avvikelsediskursen. Ljuslinder199 menar att 
normalitetsbegreppet utgör en av de mest betydelsefulla tankemodellerna i vår 
samtid. Det har genomslagskraft på hur vi betraktar och bedömer vad som är 
                                            
198 Sid.16. 
199 Ljuslinder (2002). 
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önskvärt och som Ljuslinder skriver vår tids syn på människovärde. Alalehto 
diskuterar, med referens till Durkheim, att det avvikande inte bara utgör något 
som skiljer sig från det normala det utgör också en bevarare av den sociala 
ordningen.  

 
… för att den ”normale” skall förstå att han är ”normal” så fordras det en 
värdepreferens om vad som är en avvikelse, så att denne kan värdera ifall 
han/hon är avvikande… eller ”normal”… 200 
 

Normalitet som tankemodell, menar Ljuslinder, präglar synen på funktions-
nedsättningar. En syn som bygger på distinktionen mellan det normala och det 
avvikande. Det är mot bakgrund av hur vi uppfattar vad som är normalt som 
funktionshinder framstår. En central dimension i förståelsen av vad utveck-
lingsstörning är utgörs således av normalitet som tankemodell. 

 Normalitetsbegreppet är dock problematiskt och vi refererar ofta till olika 
förståelser, eller blandar ihop dem, när vi uttalar oss om vad som är normalt. 
Sandvin samt Tideman201 menar att det i stort sett finns tre olika perspektiv på 
normalitet: statistisk normalitet, kulturell normalitet (Tideman använder be-
greppet normativ normalitet) samt individuell eller medicinsk normalitet. Alla 
tre förståelser refererar till någon form av norm och den statiska normaliteten 
avser det genomsnittliga, det mest vanligt förekommande, ett exempel är en 
normalfördelningskurva. Den kulturella normaliteten utgår ifrån normen om 
vad som är idealt, högt värderat eller socialt accepterat. Den medicinska nor-
maliteten utgår ifrån det icke patologiska dvs. det normala är det friska/den 
normala kroppen. En person med en kromosomavvikelse, t.ex. Downs syn-
drom, är utifrån denna norm således icke normal.  

Dessa tre olika normalitetsbegrepp blandas dock ofta ihop, Sandvin exemp-
lifierar det med homosexualitet. Påståendet att homosexualitet är onormalt kan 
referera till att det är ovanligt (statistisk normalitet) eller till att det är strid 
med moralen (kulturell normalitet) eller till att det är onaturligt (medicinsk 
normalitet). Alla tre normalitetsuppfattningar har dock konsekvenser för per-
soner med utvecklingsstörning, de finns alla nedlagda i handikappomsorgens 
praktiker och de har, vilket nedan redogörs för, olika betydelse för hur arbetet 
med personer med utvecklingsstörning gestaltar sig.202 På så sätt blir också de 
tre normalitetsbegreppen betydelsefulla för hur enskilda individer med utveck-
lingsstörning upplever sin egen situation. I kommande kapitel återfinns en för-
djupad redogörelse för hur normalitetsbegreppet och normaliseringsarbetet 
omsätts i praxis inom omsorgen om personer med utvecklingstörning.  

Normalitets/avvikelse diskursen handlar om frågor om normalisering och 
integrering och är grundad i ett medicinskt tänkande. Den funktionshindrade 

                                            
200 Alalehto m.fl. (2003). 
201 Sandvin (1992), Tideman (2000 och 2004), samt Tideman m.fl. (2004) se också Ljuslin-
der (2002). 
202 Se Sandvin (1992), Mallander (1999) samt Tideman (2000). 
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betraktas inte primärt som sjuk men avvikande eller annorlunda. Vårdens upp-
gift är att via behandling, hjälpmedel och träning åtgärda funktionshindret. 
Oliver 203 uttrycker det på följande sätt: 

 
The aim of returning the individual to normality is the central foundation 
stone upon which the whole rehabilitation machine is constructed. If, as 
happened to me following my spinal injury, the disability cannot be cured, 
normative assumptions are not abandoned….they are re-formulated so that 
they not only dominate the treatment…but also totally colour the helper’s 
perception …The rehabilitation aim now becomes to assist the individual to 
be as ‘normal as possible’.  
 

Denna diskurs finns, inte bara i medicinen, drag av den finns också inom den 
praktiska utövningen av specialpedagogik och omsorg, hur denna diskurs om-
sätts i handling i vardagspraktiken på arenor där personer med utvecklings-
störning vistas redogörs för längre fram i kapitlet. Normalisering och integre-
ring är två viktiga uppgifter inom dessa fält. Normaliseringsprincipen204 och 
integreringsprincipen har sin utgångspunkt i detta sätt att förhålla sig till funk-
tionshinder. Normaliseringsprincipen som har varit ett av de viktigaste ideolo-
giska begreppen på handikappområdet har en statistisk normalitets förståelse 
som referens.205 Syftet har varit att inrikta arbetet mot att normalisera levnads-
villkoren för de funktionshindrade samt att integrera de funktionshindrade i 
samhället. Utgångspunkten för bägge principerna har varit den sociokulturella 
förståelsen som samhället har av vad som är normalt för människor. Det över-
gripande målet har inte och är inte att normalisera individen, ambitionen har 
varit att normalisera levnadsvillkoren. Det handlar således om att personer 
med utvecklingsstörning skall leva under normala materiella, ekonomiska och 
sociala villkor.206 Sandvin formulerar det på följande sätt: 

 
Normalisering anses som det å bringe livsmönster, levekår og velferd for 
mennesker med psykisk utviklingshemming mest mulig i pakt med det som 
er vanlig i samfunnet forövrig.207 
 

Denna förståelse har väglett formulerandet av en handikappideologi och han-
dikappolitik.  

I denna diskurs kan också, menar jag, det epidemiologiska perspektivet på 
utvecklingsstörning208 placeras. Detta perspektiv säger att utvecklingsstörning 
                                            
203 (1990) sid.54. 
204 Principen har formulerats i olika tappningar av Nirje (se Nirje & Söder 2003 samt Nirje 
1992) och Bank- Mikkelsen samt Wolfensberger. 
205 Sandvin (1992), Mallander (1999), Nirje (1992) samt Tideman (2000). 
206 Askheim (2003), Tideman (2000), Nirje & Söder (2003), Nirje (1992). 
207 (1992) sid 183. 
208 Söder (1989) och Sonnander (1997) redogör för tre perspektiv på utvecklingsstörning; det 
epidemiologiska, det relativistiska och det social konstruktivistiska. 
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innebär en hämning i förståndsutvecklingen som orsakas av en biologisk de-
fekt. 

 
…the relation between disability and environment is seen in causal terms. 
The basic assumption is that disability is an abnormality, situated within 
the person. Such a disability can have many causes. 209 
 

Det perspektiv som redogörs för här har paralleller till den individuella eller 
medicinska modellen av funktionshinder.210 Funktionshindret är individualise-
rat, betraktas som en personlig tragedi och som individens enda karaktäristis-
ka. Oliver hävdar att det medicinska synsättet har dominerat och dominerar 
fortfarande synsättet och forskningen om funktionshinder. Den funktionshind-
rade ses som ett offer som är beroende av samhället och i behov av hjälp, stöd 
och omsorg. Lösningen enligt modellen är medicinsk expertis och rehabiliter-
ing.211 

 
Not only do these definitions medicalise and individualise the problems of 
disability but they do the same to the solutions (policies) that are applied.212 
 

Detta perspektiv har det individuella eller medicinska normalitetsbegreppet 
som referens och ambition är att göra det avvikande mer normalt. Tideman 
beskriver det på följande sätt: 
 

Strävan är att bli ”frisk”, vilket tar sig uttryck i särskilda träningsprogram 
eller rehabiliterande insatser som har som mål att göra de avvikande mer 
normala.213 
 

Jämlikhets/ojämlikhetsdiskursen är en materialistisk och ekonomisk diskurs. 
Funktionshinder skapar materiella och ekonomiska problem eller utmaningar, 
som har betraktas på olika sätt i olika tider och av olika politiska ideologier. 

Den skandinaviska välfärdsmodellen är ett exempel på hur man sökt efter-
sträva materiell och ekonomisk jämlikhet för utsatta grupper t.ex. genom soci-
alpolitiska transfereringssystem och genom förmedlandet av insatser i form av 
vård och omsorg.214 I denna diskurs ryms också de funktionshindrade grup-
pernas krav på ökad demokrati, inflytande och sociala rättigheter.215 Funk-
tionshinder betraktas inte som en medicinsk åkomma utan som ett resultat av 
socialt och politiskt förtryck som har inneburit sämre levnadsvillkor. Denna 
                                            
209 Söder (1989) sid 118. 
210 Benämningen har sitt ursprung i det Brittiska Disability studies fältet. Se Barnes m.fl. 
(2000) samt Oliver (1990). 
211 Oliver (1990), Barnes m.fl.(2000), Oliver (1992). 
212 Oliver (1990) sid. 6. 
213 Tideman m.fl. (2004) sid 19. 
214 Esping Andersen (1990), Lindqvist & Borell (1998). 
215 Oliver (1990). 
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diskurs har paralleller till den modell av funktionshinder som benämns som 
The social model. Den sociala modellen216 ser funktionshinder och handikapp 
som en produkt av samhället. 

 
Disability cannot be abstracted from the social world which produces it; it 
does not exist outside the social structures in which it is located and inde-
pendent of the meanings given to it. In other words, disability is socially 
produced. 217 
 

Till skillnad från den medicinska modellen ses ingen relation mellan individen 
och dennes funktionshinder. Samhället skapar funktionshinder och handikapp 
på alla områden; arbetsmarknaden, utbildningssystemet, den fysiska och socia-
la miljön, på det socialpolitiska området och inom vård och omsorg. I denna 
modell är det således samhället som är problemet. Lösningen enligt denna 
modell formuleras därför logiskt på följande sätt: any meaningful solution 
must be directed at societal change rather than individual adjustment. 218                

Den skandinaviska modellen av funktionshinder benämns som det relativis-
tiska eller det miljörelativa och har många likheter med den sociala model-
len.219 Det relativistiska perspektivet på funktionshinder skulle alltså kunna 
placeras i den sociala modellen. Det skandinaviska perspektivet skiljer sig 
dock från både den medicinska och den sociala modellen på en viktig punkt. I 
detta perspektiv betonas relationen mellan individen och dennes funktionsned-
sättning och det omgivande samhället. I den medicinska betonas individens 
funktionsnedsättning och i det sociala samhällets roll i skapandet av handi-
kapp.  

Det relativiserande perspektivet tar som sagt sin utgångspunkt i relationen 
mellan miljö och individen med funktionshinder. Perspektivet säger att det är i 
mötet mellan individen med dennes egenskaper (t.ex. en utvecklingsstörning) 
och det omgivande samhället som handikapp uppstår. Handikapp betraktas 
inte som en egenskap utan som en effekt av interaktionen mellan individen 
och miljön.220  Detta betyder att en individ med funktionshinder är handikap-
pad i vissa miljöer eller situationer men inte i andra.  

Jag ansluter mig till det miljörelativa handikappbegreppet då jag menar att 
en individs egenskaper, t.ex. ett funktionshinder, inte går att förbigå. Funk-
tionshinder får reella och påtagliga konsekvenser för en individ. Dessa konse-
kvenser berör, för att ta ett exempel, vardagliga praktiska sysslor, som att för-
flytta sig eller att se. Kroppen och dess funktionsnedsättningar har i den me-
ningen betydelse för en individ. Handikapp däremot är samhälleligt produce-
rat, att personer med funktionshinder möter hinder och problem i samhället 

                                            
216 Oliver (1990), Barnes m.fl.(2000). 
217 Oliver (1992) sid. 101. 
218 Sid. 27 i Barnes m.fl. (2000). 
219 Se sid. 24 i Albrecht m.fl.(2001) där detta konstateras. 
220 Holme (1999), Söder (1988 & 1987) Calais von Stokkom & Kebbon (2000). 
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genereras av de kulturella och sociala förutsättningarna som råder i ett samhäl-
le. Vidare är den sociala mening vi tillskriver utvecklingsstörning av betydel-
se, det viktiga, menar jag, är vad vi gör av funktionshinder. Hur vi tolkar, vär-
derar och förhåller oss till det.   

Fokus i avhandlingen, vilket framgår i den fortsatta texten, ligger således i 
vilka sociala meningar och innebörder utvecklingsstörning har. Dessa mening-
ar och innebörder influerar starkt välfärdsstaten, organisationers och profes-
sionellas sätt att agera och förhålla sig till utvecklingsstörning och personer 
med detta funktionshinder. Hur man förhåller sig till aktörerna på teatern och 
hur aktörerna på teatern upplever teatern påverkas av den sociala mening man 
tillskrivit aktörerna på teatern. Jag menar dock inte att den sociala modellen av 
handikapp är att förkasta, den utgör ett bra verktyg i analyser av hur handikapp 
skapas och hur de villkor personer med funktionshinder lever under, ser ut och 
produceras.       

Vi/de-diskursen221 handlar om identitet och är nära relaterad till kulturella 
standardiseringsprojekt. Den är också nära relaterad till språk, religion och 
utbildning. Identifiering är huvudkonceptet i denna diskurs, menar Solvang. 
Det handlar om hur grupper, t.ex. de döva, söker sig till sina gelikar och byg-
ger upp en egen subkultur, språk och sätt att tänka.  

Det finns exempel på minoritetsgrupper som gör detta. Goffman222 t.ex. be-
skriver hur vissa grupper inte strävar efter att undgå stigma, tvärtom strävar de 
efter att förstärka det som utgör ett stigma för dem. Detta görs genom t.ex. 
kläder, frisyr och språk. Ett exempel bland gruppen funktionshindrade är döv-
kulturen där man motsätter sig implantat för att skapa hörsel med motivering-
en att man utgör en språklig minoritet och inte en grupp funktionshindrade. De 
har också rättigheter som ligger i linje med detta; tolkning, tv- program för 
både barn och vuxna på tecken språk etc. De döva har utvecklat en kulturell 
identitet utifrån den fysiska egenskapen att inte höra. I denna diskurs utgör 
funktionshindret inget som är skamligt, tvärtom är det funktionshindret som 
förenar och skapar en vikänsla. De som står utanför gruppen blir till de. Ge-
nom subkulturen hämtas näring och trygghet för att motstå det samhället utsät-
ter dem för samtidigt som de utmanar vår förståelse av funktionshinder och 
avvikelse.  

Diskursen handlar alltså om att förstå funktionshinder inte som något avvi-
kande utan som en del av normalvariationen i samhället. I vissa fall handlar 
det om att människor, som vi traditionellt betecknar som funktionshindrade, 
själva strävat mot en omformulering av sin sociala position (de döva). I andra 
fall handlar det om att hylla annorlundaskapet och att vara stolt över sitt funk-
tionshinder och i ytterligare andra handlar det om att inte alls erkänna rollen 
som funktionshindrad.  
Solvang skriver att detta sätt att tänka om avvikelse eller funktionshinder inte 
är nytt (och nämner Goffmans studie om stigma). Dock menar han att diskur-
                                            
221 Solvang (2002) sid.65-67. 
222 Goffman (1990). 
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sen är underutvecklad och föreslår därför en utbyggnad av denna diskurs med 
exempelvis ett etnicitetsperspektiv och/eller subkulturteori och/eller queerthe-
ory.  
 
Det konstruktivistiska perspektivet  

  
Ett ofta använt teoretiskt perspektiv i den sociala- och den relativistiska mo-
dellen är det konstruktivistiska, vilket också FAS pekar på i sin beskrivning. 
Det konstruktivistiska perspektivet bygger på att den sociala verkligheten är 
konstruerad. Sociala fenomen konstrueras och rekonstrueras av människor när 
de skall förstå verkligheten. Vi betraktar dock ofta dessa konstruktioner som 
om de vore fakta, som objektiva ting. Konstruktionerna organiserar våra tan-
kar, språk och handlingar och ger oss vägledning i hur vi ska uppfatta verklig-
heten.223 De sociala konstruktionerna utgör en kollektiv överenskommelse som 
gör att vi i ett samhälle förstår vad vi menar när vi t.ex. uttalar oss om handi-
kapp. Genom en konstruktion blir verkligheten hanterbar och vi kan förstå 
den. Vi tillskriver sociala fenomen benämningar, innebörder, karaktäristiska 
och egenskaper. En sådan konstruktion är i detta perspektiv utvecklingsstör-
ning. Manion och Bersani 224 skriver: 

 
The concept of mental retardation thus becomes a sociological construct 
used (1) to describe the behavioural inadequacy of a person, and (2) to ex-
plain their incompetence in terms of intellectual deficits.  
 

Utgångspunkten för konstruktionen av utvecklingsstörning är dessa männi-
skors annorlunda, jämfört med föreställningen om vad som anses vara nor-
malt, beteende och begåvning. Konstruktionen bygger på detta ”råmaterial” 
men blir också till en beskrivning, som om de vore fakta, av utvecklingsstör-
ning. Men som Söder menar, denna beskrivning är något som vi tillskriver 
utvecklingsstörning. 

 
…disability is defined by the meaning we attach to different kinds of physi-
cal and mental deviations. Disability is, so to speak ’in the eye of the be-
holder’. 225 
 

Ett sätt att åskådliggöra det socialkonstruktivistiska perspektivet på funktions-
hinder, är att dra en parallell till en annan grupp som brukar benämnas som 
funktionshindrade. Vardagligt brukar de döva betecknas som funktionshindra-
de, detta då vi utgår ifrån att det är normalt att höra. Själva betraktar dem sig 
som en språklig minoritet. Att tillhöra en språklig minoritet är en helt annan 

                                            
223 Berger & Luckman (1991). 
224 (1987) sid. 236. 
225 Söder (1989). 
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kategori än funktionshinder.226 Bland de funktionshindrade har de döva stått i 
frontlinjen för att utveckla en kulturell identitet som utgår ifrån deras fysiska 
karaktäristiska 

Även Barnes 227 hävdar detta. De döva har utvecklat en egen kultur och re-
fererar till sig själva som en minoritet bland andra minoritetsgrupper och som 
på grund av detta utsätts för exkludering och marginalisering. 

Det intressanta i sammanhanget här är vems kategorisering och definiering 
som skall få vägleda hur insatser och rättigheter skall utformas. De dövas hi-
storia utmärks av att de tillskrivits den sociala meningen funktionshindrade. 
De var den grupp som först uppmärksammades och också till vilka man allra 
först gav riktade insatser t.ex. specialskolor. Senare utsattes de döva för ora-
lismen228, att lära sig läsa på läppar och att tala.  Det var först i början på 1970 
talet som man i Sverige officiellt erkände teckenspråket som ett språk. Paral-
lellen till de döva visar tydligt att när man betonar det som avviker (dövhet) så 
följer insatser som syftar till att åtgärda.  

Det jag vill tydliggöra är att vilken mening eller betydelse dövhet – eller 
funktionshinder- har, beror på hur vi konstruerat dess sociala innebörd. Visser-
ligen hör man inte om man är döv men därav måste inte följa att man är ”funk-
tionshindrad”. Av kategorin eller konstruktionen följer nämligen någonting 
mer än själva funktionsnedsättningen, man blir också en avvikare.   

Egenskaper som sjukdom, skada och funktionsnedsättning blir något mer än 
bara biologiska/fysiska egenskaper när de förs in i ett socialt sammanhang. De 
benämns, tolkas och värderas.229 Eller som Jarhag skriver konstruktioner gör 
saker med människor och konsekvenserna får påtagliga följder för den enskil-
de.230 Söder m.fl. menar att den sociala mening vi tilldelat ett funktionshinder 
också är innebörder som ingår i den funktionshindrades socialisering, den ut-
vecklingsstörde lär sig vad utvecklingsstörning socialt innebär. Genom inter-
aktion skapas innebörder av utvecklingsstörning, innebörder som inverkar på 
den utvecklingsstördes identitet.  

 
Reproduktionen av konstruktionen 

 
En annan viktig källa till den konstruktion av utvecklingsstörning som råder 
och som också anspelar på den konstruktion vi har är massmedias, spelfilmer-
nas och litteraturens framställning av funktionshinder.231 Den forskning och 
teoribildning som finns på detta område är användbar i avhandlingen då det 
handlar om hur man i den kultur vi lever i framställer funktionshinder. Ett sätt 

                                            
226 Se Solvang (2000). 
227 Barnes m.fl. (2000).  
228 Gustavsson (1999). 
229 Söder (1990b) sid. 127.  
230 (1998) sid. 106. 
231 Barnes m.fl. (2000). 



71 

att förstå en kultur på är att studera hur denna framställer, förhåller sig till och 
uttalar sig om olika fenomen, t.ex. funktionshinder.   

 
The representation of disabled people in the media….is then regarded as 
confirming what it means to be a disabled person in this society. In this 
sense, media representation are a primary source of disability as well as a 
rationalization for treating disabled people as ´deficient`. 232 

 
Sirnes233 menar att massmedia är samhällets främsta normaliseringsinstans. 
Massmedia laborerar dock inte med dikotomin normalitet/avvikelse utan med 
begreppsparet skandal/icke-skandal. Skandal/icke-skandal kan förstås som en 
specificering och nydaning av normal – avvikande, media har en förmåga att 
hitta skandaler, göra dem offentliga och verkar på så sätt som en moralisk 
övervakare för vad som är tillåtet och accepterat. I ljuset av detta blir det in-
tressant att ställa den forskning och den teoribildning som finns kring medias, 
filmens och litteraturens sätt att framställa funktionshinder i kontrast till de 
upplevelser aktörerna har av sin egen kulturproduktion. 

De flesta av oss har både läst romaner, sagor och sett filmer eller teaterpjä-
ser där funktionshinder användes i ett bestämt syfte.234 Vi har alla således en 
uppfattning eller association till föreställningar om funktionshinder hämtade 
från kulturen. Barnes 235 visar i en genomgång av forskningen på området att 
medias framställning av funktionshinder sker enligt stereotypa mönster. Funk-
tionshinder och handikapp framställs som något ont och icke-attraktivt. Indi-
viden framställs som om funktionshindret är dennes enda egenskap, de är be-
roende och osjälvständiga.    

Ljuslinder236 som studerat SVT: s gestaltning av funktionshinder och han-
dikapp menar att televisionens representation av funktionshinder sker inom 
ramen för en hegemonisk normalitetsdiskurs. Det är mot normaliteten som 
norm som funktionshinder gestaltas i TV. Hon menar att syftet med normalise-
ringsuppvisningarna är att framställa personer med funktionshinder som lika 
normala som alla andra, men att gestaltningen huvudsakligen skildrar det an-
norlunda. Detta görs genom att (den funktionshindrade) kroppen får visualise-
ra det som avviker från det normala eller genom gestaltningar av, på vilket sätt 
den funktionshindrade personens liv och leverne skiljer sig från normen. Nor-
maliseringsuppvisningarnas effekt blir att personer med funktionshinder fram-
står som onormala. Då massmedia har en stor betydelse i skapandet av katego-
rier och sociala meningar bidrar de till reproducerandet av de funktionshindra-

                                            
232 Barnes m.fl. (2000)  sid. 191. 
233 (1999). 
234 T.ex. Elefantmannen, Ringaren i Notre Dame, Blecktrumman, Dvärgen, Idioterna, Tv – 
serien Riket.  
235 Barnes m.fl. (2000). 
236 Ljuslinder (2001). 
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des roll som avvikare. Detta får också betydelse för de sociala positioner funk-
tionshindrade får i samhället. 

Saetersdal237 har studerat hur funktionshinder gestaltas i skönlitteraturen 
och pekar på liknande resultat som Ljuslinder. Funktionshinder används ofta i 
ett metaforiskt syfte, många gånger för att konkretisera ondska eller för att 
illustrera svåra existentiella problemställningar. Liksom i medias framställning 
av funktionshinder används funktionshinder i litteraturen som ett verktyg för 
att symbolisera ondskan, medlidandet eller offret. När de inte får spela ”skurk-
rollen” i litteraturen framställs de funktionshindrade som de goda, hjälplösa 
eller emotionellt rörande.  

Ljuslinders menar i sin analys att det är normalitetsbegreppet som är pro-
blemet. Det är ”normalitet” som förgivet tagen norm och ideal som bör disku-
teras och problematiseras, inte de funktionshindrades avvikelse från det nor-
mala. Normalitet som tankemodell vad gäller funktionsnedsättningar präglas 
av åtskillnaden mellan det normala och det som avviker, menar Gustavsson.238  

Så länge måttstocken, mot vilken man mäter funktionshindrade människors 
situation, är förställningen om det normala, kommer alltid personer med ut-
vecklingsstörning att avvika. Gustavsson menar att samhällets insatser till dem 
som faller utanför det normala, de som avviker, utmärks av strävan efter nor-
malisering.  Målet att integrera människor med funktionsnedsättningar kan ses 
som en strävan efter detta ideal. 239 Barnes m.fl.240 menar mot bakgrund av de 
studier man gått igenom att medias representation av funktionshinder är en 
form av förtryck och förmedlar en bild av de funktionshindrade som är negativ 
och stereotyp. 

 
Funktionshinder som en balansakt 

 
Temat i fokus här rör sig kring det som bl.a. Solvang samt Askheim 241 beskri-
ver i termer av de funktionshindrades balanserande mellan avvikelse och nor-
malitet. 

Det handlar i mångt och mycket, menar jag, om en rörelse mellan avvikelse 
och normalitet. En rörelse för de funktionshindrade men också för de olika 
aktörerna som sammantaget utgör det vi förstår som välfärdsstaten. För en 
individ med funktionshinder kan det handla om att å ena sidan underkasta sig 
definitionen som avvikande (klient/brukare) för att få rätt till stöd och service 
och å andra sidan uppfatta sig själv som en icke-avvikande medborgare. Väl-
färdsstaten och dess aktörer både bidrar till skapandet av ”det avvikande”, t.ex. 
genom att på olika sätt bestämma (t.ex. via lagstiftning) vem som är utveck-
lingsstörd och därmed har rätt till insatser och omsorg, och bidrar till möjlig-

                                            
237 (1999). 
238 (1999). 
239 Gustavsson (2000) sid. 21. 
240  (2000). 
241 Solvang (2000a), Askheim (2003). 
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görandet av förverkligandet av enskilda och gruppers livsprojekt. Livsprojekt 
som kan förstås i termer av vad som ”är normalt”. (T.ex. att bo självständigt 
och att ha ett arbete att gå till).  

I skapandet av denna rörelse eller balansakt mellan normalitet och avvikelse 
finns således flera olika aktörer, det är välfärdsstaten, dess organisationer och 
de professionella samt de funktionshindrade själva, deras närstående, deras 
handikapporganisationer och andra som på olika sätt för deras talan.  

Välfärdsstaten 242 har skapat kategorier av behövande till vilka resurser i 
form av t.ex. insatser kan destineras. För att kunna administrera och förmedla 
sociala insatser och omsorg behöver välfärdsbyråkratin olika kategorier att 
utgå ifrån. Solvang243 menar att kategorin funktionshindrad är en välfärdsstat-
lig konstruktion, en konstruktion som har sin bakgrund i uppbyggnadsskedet 
av välfärdsstaten. I en tid då det fanns behov av att definiera ut olika grupper 
av hjälpbehövande t.ex. funktionshindrade från fattiga. Utifrån dessa kategori-
er har sedan i olika tider, beroende på varierande ideologiska utgångspunkter 
och föreställningar om kategorierna, olika lösningar – t.ex. omsorger – skapats 
för dem som ingår i kategorierna.244 Det som är utgångspunkten för skapandet 
av kategorin utvecklingsstörning är att denna grupp av människor avviker från 
det som betraktas som normalt. Även om funktionshinder och handikapp är 
välfärdsstatliga konstruktioner och kategorier så har människor i alla tider ka-
tegoriserat och skapat begrepp för dem som i dag benämns som funktionshind-
rade.  

Olsson245 menar att det i huvudsak funnits två synsätt som bestämt betrak-
tandet av funktionshindrade, det ena är det folkliga och det andra det veten-
skapliga. Olsson visar hur folkliga föreställningar bestämt kategoriseringar i 
det svenska bondesamhället, under 1800 talet och början på förra seklet domi-
nerade fortfarande begrepp som krympling, vanför och svagsint. I takt med 
industrialiseringen, vetenskapens framväxt och välfärdsstatens uppbyggnad 
tog sedan vetenskapen och experterna över och ersatte dessa folkliga föreställ-
ningar och kategorier med instrumentella och vetenskapliga kategorier. Skill-
naderna i konsekvenser av det folkliga och vetenskapliga synsättet för de 
funktionshindrade beskriver Olsson på följande sätt: 

 
… skillnaden mellan folkliga och lärda synsätt avspeglades i behandlingen. 
Medan föräldrarna uppfostrade barnen inom ramen för familjen och 
grannskapet valde experterna att separera och isolera. Därmed framhävdes 
de funktionshindrades särart…246 
 

                                            
242 I diskussionen här avses med välfärdsstaten en mer vardaglig förståelse dvs. allt från den 
politiska nivån, ideologiska överväganden, olika organisationer till professionella och väl-
färdsbyråkratin.   
243 (2002). 
244 Solvang (2002) samt Stone (1985). 
245 Olsson (1999a), (1999b) samt (1992). 
246 Olsson (1992) sid. 5. 
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De funktionshindrade själva, som antytts ovan, kan både behöva ha en tillhö-
righet till det avvikande, till t.ex. kategorin funktionshindrade, och vilja frigöra 
sig från den eller omformulera den förståelse som råder av tillhörigheten. Via 
tillhörigheten erkänns den funktionshindrade individens rätt till insatser, stöd 
och omsorg, vilket kan behövas för att kunna hantera konsekvenser av funk-
tionsnedsättningen i den dagliga livsföringen. En del grupper av eller enskilda 
individer med funktionshinder väljer hellre att, med Goffmans ord, passera 
som normala och strävar efter att inte välja tillhörigheten. Andra grupper, som 
de döva, har valt att omformulera förståelsen av tillhörigheten till det avvikan-
de. Deras omformulering innebär att de döva förstås i termer av en döv- eller 
språkligminoritetskultur och inte i termer av funktionshinder och handikapp.    

 
Konstruerandet av den välfärdsstatliga kategorin utvecklingsstörning  

 
Funktionshinder och handikapp, kan konstateras, handlar om tre olika förhål-
landen, om ekonomiska resurser, om relationen mellan avvikelse och normali-
tet samt om personer med funktionshinder i relation till personer utan funk-
tionshinder. Solvang247 menar att personer med funktionshinder balanserar 
mellan dessa tre olika förhållanden och framförallt balanserar de på gränsen 
mellan avvikelse och normalitet.  

En person med funktionshinder måste vara tillräckligt avvikande för att få 
rätt till insatser, stöd och hjälp samtidigt som individen strävar efter att uppnå 
status som normal i meningen självständig, jämlik medborgare och ha rätt till 
samhällsgemenskapen.248  

Stödet, omsorgen, som en person med utvecklingsstörning behöver för sin 
dagliga livsföring har en dubbelfunktion.249 Det utgör å ena sidan en möjlighet 
och en väg att hantera de konsekvenser och hinder som följer med funktions-
hindret, å andra sidan är det stigmatiserande. Samtidigt som det utgör ett stöd, 
talar det om för individen och det omgivande samhället att denna person skil-
jer sig från det ”normala”. För att vara övertydlig kan man illustrera denna 
dubbelhet med den klassiska symbolen för handikapp, rullstolen. Samtidigt 
som rullstolen möjliggör förflyttandet för en individ pekar den ut personen 
som ”handikappad” och blir på så vis till stigmagivare. Rullstolen blir till ett 
kännetecken som gör att vi kan uttala oss om att individen är funktionshind-
rad.  

Hydén m.fl. 250 introducerar begreppet olikhet som ett analytiskt alternativ 
till ”impairment” (skada/sjukdom som föranleder funktionsnedsättning), ut-
gångspunkten är att vi alla är psykologiskt och kroppsligt olika. Denna olikhet 
är i sig inte problematisk men den blir det p.g.a. de kulturella och sociala för-
utsättningarna i ett samhälle. Ett exempel är att samhället inte är utformat för 

                                            
247 (2002) och (2000). 
248 Solvang (2000a). 
249 Alalehto m.fl. (2003). 
250 (2003). 
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personer med utvecklingsstörning ett annat är att miljön inte är utformad för 
rullstolsburna. Socialt samspel, vardagligt och institutionellt liv bygger, menar 
Hydén m.fl., på normaliseringar och standardisering och i denna kontext ska-
par olikheter problem. När olikheten blir till problem hänvisas vi till profes-
sionella för att få hjälp att hantera problemet. Här blir problemet definierat och 
klassificerat genom en diagnos. Dessa diagnostiserade problem, menar Hydén 
m.fl., blir också föremål för hantering på en samhällelig nivå t.ex. genom lag-
stiftning eller genom skapandet av särskilda samhälleliga institutioner, t.ex. 
särskolan. 

För att kunna hantera och kontrollera sociala problem i samhället konstrue-
rar och rekonstruerar således välfärdsstaten kategorier av behövande251 eller 
med Hydén m.fl. ´s begrepp, bärare av problematiska olikheter. Dessa katego-
rier, t.ex. utvecklingsstörning, blir till administrativa verktyg för välfärdsbyrå-
krater och organisationer i destinerandet av insatser i form av stöd, hjälp och 
omsorg.   

Ett tydligt exempel är lagstiftningen på området. I LSS252 anges vilka grup-
per (personkretsar) som har rätt till insatser. Detta innebär att organisationer 
och professionella som verkar i dem måste identifiera och avgöra om en indi-
vid tillhör kategorin för att sedan kunna avgöra om individen har rätt till insat-
ser. Identifierandet av en person som tillhörande en sådan kategori, vilket of-
tast sker via en medicinsk diagnos, är betydelsefull på flera sätt.  

Diagnosen fungerar som dörröppnare, via diagnosen öppnas dörren till in-
satser, stöd och hjälp. Diagnosen kan också fungera som skuldavlastare för 
föräldrar till barn med utvecklingsstörning (t.ex. utvecklingsstörningen orsa-
kades inte av mitt beteende). Solvang253 beskriver hur diagnosen kan fungera 
som lindrare av stress, detta då diagnosen ger individen kunskap om tillstån-
det, vad det heter samt en prognos för den. Diagnosen – eller identifierandet 
av individen som funktionshindrad – medför dock också att individen blir till 
avvikare, en administrativ kategori av behövande i välfärdssystemet.      

Hugemark254 beskriver hur konstruerandet och identifierandet av en sådan 
kategori ser ut via en studie av personlig assistans. Lagen är konstruerad så att 
en individ med funktionshinder måste ansöka om insatsen och ha bedömts ha 
rätt till den. Det finns flera kriterier som måste vara uppfyllda för att få rätt till 
denna insats. Kriterier som talar om att en viss (stor) grad av hinder, pga. av 
funktionsnedsättningen, i det dagliga livet måste föreligga. I detta konstrue-
rande spelar den professionella makten och tolkningsföreträdet en avgörande 
roll, det är denne som gör utredningen och som fattar beslut om individen har 
tillräckligt stora behov för att ha rätt till assistans. I denna process måste såle-
des den funktionshindrade individen visa upp sig på sådant sätt att han eller 

                                            
251 Solvang (2000a) & (2002). 
252 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
253 (2000). 
254 (1998). 
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hon övertygar bedömaren om att han/hon har rätt till insatsen. Solvang255 skri-
ver: 

 
Det store flertallet av funksjonshemmede vil helst vare normale, men for å 
kunne gjennomföre dette er de i mange sammenhenger avhengig av å pre-
sentere seg selv som funksjonshemmet på arenaer som fordeler ressurser 
för nödvendig tilrettelegging. 

 
En individ med funktionshinder måste alltså först underkasta sig att andra de-
finierar honom/henne som avvikande (t.ex. utvecklingsstörd) för att komma åt 
insatser som syftar till att åtgärda avvikelsen. Exempelvis boende eller person-
lig assistans, insatser som syftar till att underlätta för individen att leva så 
självständigt som möjligt. Att inte på egen hand leva självständigt, t.ex. p.g.a. 
en utvecklingsstörning, är ju det som utgör det som avviker.  

Skau 256 redogör för vad som sker med individen i den process som leder 
till att man går från att vara privat person till att bli klient. Det är en process 
som utgör en livshistorisk och livslång förändring för individen. I denna pro-
cess blir individens privatliv till allmänt, offentligt gods och individen blir fö-
remål för professionellas definiering, tolkande och hanterande av ens eget till-
kortakommande, individen förflyttas från subjektstatus till objektstatus. Pro-
cessen att bli klient är irreversibel, individen kan aldrig helt befria sig från rol-
len som klient. Rollen som klient sätter också avtryck på identiteten: … klient-
rollen kommer för all framtid att vara en del av personens sociala identitet, 
skriver Skau.257       

 
Normaliseringsideologin och relationen mellan personal och personer med 
utvecklingsstörning 

 
Den roll som personer med utvecklingsstörning utvecklar innefattar, som ovan 
beskrivs, en position som kan kännetecknas som asymmetrisk. En aspekt i 
denna ojämlikhet grundas i att brukarna, per definition, saknar de kunskaper 
som de professionella besitter.258 Den eviga barndomen är ett begrepp som kan 
användas för att beskriva den position funktionshindrade innehar. Myten om 
den eviga barndomen innebär att man som funktionshindrad, likt ett barn, är 
beroende av andra, inte bara när det gäller hjälp med praktiska göromål utan 
också när det gäller att fatta stora och små beslut om sitt liv. 259 En konsekvens 
av detta är att de professionellas definitioner av behov och önskemål och val 

                                            
255 (2000) sid.174. 
256 (1992). 
257 Sid. 45, se också Hydén m.fl. (2003) samt Solvang (2002) som menar detta. 
258 Se t .ex. Barron (1995a & 1996), Hugemark (1996), Chaib (1995), French (1993a & 
1993b), Turnball & Turnball (1988).  
259 Se Kelley (1998), Jenssen (1988), Barron (1995b & 1996). 
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av sociala strategier anses mer riktiga och sanna.260  Det har riktats kritik mot 
detta professionella tolkningsföreträde som betonat ”uppfostring” och där 
självständighet beskrivs i termer av praktiska färdigheter och kompetens att 
klara vardagliga uppgifter. Oliver 261 menar t.ex. att: 

 
Although the interventions of professionals and the objectives of disabled 
people may espouse the same goal (notably independence), they are actu-
ally talking at cross purposes. For professionals, independence refers to 
self-care activities, such as washing and dressing; for disabled people it re-
fers to autonomy and being able to control one’s life.  
 

En annan viktig aspekt av relationen mellan professionella och deras brukare 
är den ideologi som finns inbäddad i handikappomsorgen. Välfärdsstaten for-
mulerar och omformulerar den handikappideologi som ska vägleda de insatser 
som förmedlas till olika grupper av behövande. En sådan viktig ideologi på 
handikappområdet är normaliseringsideologin. Den har kommit att bli både en 
ideologi och ett sätt för professionella att förhålla sig till funktionshindrade på 
i sitt yrkesutövande. När normaliseringsideologin formulerades syftade (syf-
tar) den till att skapa normala levnadsvillkor för personer med utvecklings-
störning. 262 Ambitionen var (är) också att de utvecklingsstörda genom till-
gången till normala levnadsvillkor skulle uppfattas mer som medborgare i 
samhället än som avvikare. Principen har haft en mycket stor betydelse i re-
formeringen av omsorgerna, den medverkade till avinstitutionaliseringen och 
integrering, kort och gott, den handikappomsorg vi känner igen från idag. 

Normalseringsprincipen har dock också skapat en spänning mellan den 
normativa utgångspunkten för vad som skall anses vara normalt och friheten 
för den enskilde individen att gestalta sitt liv.263 Spänningen handlar alltså om 
konformitet och individuell frihet. Spänningen eller dilemmat, menar Ask-
heim, handlar om att vi å ena sidan menar att utvecklingsstörda har rätt till det 
som normativt anses vara normalt (boende, arbete, skola etc.), så som männi-
skor i allmänhet har det, och att vi å andra sidan menar att de också har rätt att 
leva på ett sätt som bestäms av de individuella valen och livsprojekten.  

Denna spänning finns närvarande för alla sorts människor (inte bara funk-
tionshindrade) i ett samhälle, vi tolererar avvikelser från den sociala ordningen 
inom vissa ramar. Spänningen blir dock tydligare och satt på sin spets i många 
omsorgssammanhang. Man kan säga att toleransen för en annan social ord-
ning, än den normativt föreställda, hos personer med utvecklingsstörning, i 
högre utsträckning än för andra villkoras. Detta villkorande görs av omsorgs-
givare och den kontext i vilken omsorgen förmedlas. Personal på olika om-

                                            
260 Se t.ex. Finkelstein (1980), Söder m.fl. (1990b). 
261 (1989) sid.14. 
262 Nirje & Söder (2003), Nirje (1992). 
263 Askheim (2003). 
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sorgsinrättningar ramar in den sociala ordningen för personer med utveck-
lingsstörning.  

Personer med funktionshinder, som för hanterandet av sitt dagliga liv måste 
förlita sig på hjälpare och omsorger, måste många gånger underkasta sig hjäl-
parnas föreställning om vad som är ”normalt”, eftersträvansvärt samt socialt- 
och kulturellt accepterat.  

Mallander264 beskriver hur de individuella valen och den individuella auto-
nomin hos boende med utvecklingsstörning på ett vårdhem och i gruppbostä-
der omgärdades och villkorades av omsorgsgivarnas uppfattningar om vad 
som är acceptabelt eller bra för de boende. Men personalens förhållningssätt 
och relation präglades samtidigt av närhet, respekt och omtanke. Personalens 
förhållningssätt kan således förstås i termer av pendling mellan närhet och di-
stans. Mallander redogör också för den ambivalenta hållning personalen hade 
gentemot de boende. Denna ambivalens utmärkte både personalen på vård-
hemmet och på gruppbostäderna, den var dock mer tydlig och uttalad på 
gruppbostäderna. 

 
Personalens syn på de boende på gruppbostäderna utmärktes av en grund-
läggande ambivalens. Å ena sidan förekom ett avståndstagande till 
funktionshindret, å andra sidan fanns sympatin med ”bäraren” av 
detsamma. Denna kluvenhet skapar en inneboende spänning som, beroende 
av sammanhanget, röjer skilda sätt att förhålla sig till personen.265 

 
Folkestad 266 karaktäriserar personalens förhållningssätt på gruppbostäder i 
termer av att rama in (ramme in) och ge handlingsutrymme (gi handlingsrom) 
för de personer med utvecklingsstörning som bebor gruppbostäderna. Persona-
len ramar in de boendens olika val och inflytande i den vardagliga livsföring-
en. Det är frågan om ett dilemma som handlar om hur mycket och hur lite man 
ska rama in de boendes handlingsutrymme. Om inramningen är för omfattande 
kan det vara frågan om förmynderi och är den för liten riskerar den att vara en 
underlåtelse av hjälp och stöd. Folkestads beskrivning ligger nära den redogö-
relse, som Eliasson267 ger, av den inneboende konflikt (och balans) mellan 
respekt för självbestämmandet och ansvaret för enskilda som omsorgsarbetare 
har att hantera.  

Eliasson268 menar att omsorgsarbetet innebär en balansakt och konflikt 
mellan respekten för enskildas självbestämmande och ansvaret för enskildas 
väl och ve. Om man betonar respekten i för hög utsträckning kan den medföra 
underlåtenhetssynder (individen far illa för att man ej griper in och ger om-

                                            
264 (1999). 
265 Mallander (1999) sid. 202. 
266 (2000b). 
267 (1994). 
268 (1994) se också Askheim (2003).  
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sorg) å andra sidan kan en betoning på ansvaret medföra förmynderi (att indi-
videns självbestämmande åsidosätts).  

Folkestad beskriver att omfattningen på inramningen beror på vad det är för 
slags situation samt hur omfattande hjälpbehovet är hos den boende. Inram-
ningen kan vara en pedagogisk strategi, ett sätt att anpassa hjälpen så att den 
boende får ett anpassat handlingsutrymme. Individen klarar på så sätt av att 
utföra en vardagssyssla p.g.a. inramningen. I andra situationer kan inramning-
en förstås i termer av auktoritär styrning och då blir den till ett förmynderi. I 
andra sammanhang tillåts de boende en stor grad av handlingsutrymme och 
den kan då, om uppgiftens karaktär är för svår för personen att utföra, innebära 
en underlåtelse av hjälp och stöd.  

Ett annat exempel, som också är kopplat till den välfärdsstatliga ideologi 
som styr verksamheten, hämtas från Sandvin (m.fl.)269 De redovisar en studie 
som handlar om det sociala livet på gruppbostäder för personer med utveck-
lingsstörning. Livet beskrivs med begreppen; normaliseringsarbete, makt och 
ambivalens. På gruppbostäderna strävar personalen efter att upprätthålla 
”normala” beteenden och livsmönster för de boende. Det som personalen upp-
fattar som det normala är det för givet tagna, en slags gemensam common – 
sens uppfattning om vad som är normalt: Samtidigt, menar Sandvin m.fl., ut-
gör detta outtalade förhållningssätt (att sträva efter att upprätthålla det norma-
la) den ideologi som till stor del styr verksamheten. Begreppet normaliserings-
arbete avser att fånga den paradox som detta innebär. Söder skriver: 

 
”Normalitet” blir samtidigt ett medvetet rationellt projekt – en strävan att 
lägga livet tillrätta så att det blir så lite avvikande som möjligt – och ett 
förlitande på de vardagliga commonsense uppfattningarna om vad ”nor-
malt” egentligen innebär.270 
 

Personalens makt är en ofrånkomlig aspekt av omsorgsarbetet, deras arbete 
handlar ju om att upprätthålla det ”normala”. Denna makt kommer tydligast 
till uttryck i personalens strävan efter att ge de boende bestämmanderätt över 
sitt liv. De boendes möjligheter att bestämma över vardagliga ting villkoras 
dock av personalens uppfattning av vad som är önskvärt och normalt. Norma-
liseringsarbetet blir på så vis ett sätt att disciplinera de boende till det normala, 
menar Sandvin m.fl. Denna disciplinering till det normala är dock inget med-
vetet av illvilja genererat förhållningssätt från personalen. Det är ett resultat av 
den ambivalens som i mycket hög utsträckning kännetecknar arbetet. 

Ambivalens handlar om att man både strävar efter det normala och accepte-
rar det avvikande; personalen måste ständigt förhålla sig till vad som är nor-
malt och till var gränserna för det normala går. Personalen brottas med att det 
som normaliseringsideologin föreskriver av och till kolliderar med vad som 
anses vara rimligt.  
                                            
269 (1998). 
270 Söder (2000) sid. 45. 
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Ett exempel på ovanstående skulle kunna vara att personalen med olika strate-
gier ”tvingar”, en utvecklingsstörd person att åka iväg till sin dagliga verk-
samhet. (Det är normalt att ha ett jobb att gå till). Detta trots att daglig verk-
samhet är en rättighet och ingen skyldighet och att individen högst troligt är 
förtidspensionerad och således inte behöver arbeta (här måste påpekas att det 
inte utgår lön för arbete inom ramen för daglig verksamhet) för sin försörj-
ning. Detta ”tvingande” upplevs troligen också av personalen som orimligt 
och en begränsning av den individuella autonomin. Här kan kanske också 
tilläggas att själva organiseringen av omsorgsarbetet på många gruppbostäder 
förutsätter att de boende befinner sig på den dagliga verksamheten dagtid. Det 
finns således ingen personal på boendet som skulle kunna vara den boende 
behjälplig om denne stannade hemma.     

Sammanfattningsvis kan, utifrån de ovan refererade studierna, omsorgsgi-
varnas relation till de utvecklingsstörda karaktäriseras i termer av å ena sidan 
asymmetri, tolkningsföreträde och makt samt å andra sidan av närhet, respekt 
och omtanke för de boende. Personalen måste hela tiden, med hänsyn till kon-
text, situation och grad av hjälpbehov balansera mellan maktutövning och att 
ge handlingsutrymme. Detta balanserande genereras av att arbetet går ut på att 
bidra till normala levnadsvillkor, inflytande och självbestämmande för männi-
skor som i varierande grad p.g.a. sitt funktionshinder och i olika situationer 
har svårt för att på egen hand uppnå just detta.   

Den spänning mellan konformitet och individuell frihet, mellan beroende 
och autonomi och mellan behovet av stöd och att kunna klara sig själv som 
studierna redovisar är till stor del genererade, menar jag, av den balans mellan 
avvikelse och normalitet som Solvang beskriver.   

 
Personer med utvecklingsstörning, social interaktion och självbild 

 
Ovan redogörs för hur den sociala meningen med, innebörden i, utvecklings-
störning konstrueras socialt. Utgångspunkten är således att en individs upple-
velse av sig själv till stor del skapas i den dagliga sociala interaktionen med 
andra. För många personer med utvecklingsstörning handlar denna interaktion 
till stora delar om interaktion med representanter för olika omsorgsgivare, an-
höriga samt kamrater som själva har en utvecklingsstörning.271  

Fokus i avhandlingen och de teoretiska utgångspunkterna rör sig kring soci-
alt samspel med andra och hur deltagandet i teaterverksamheten inverkar på 
aktörernas upplevelser. Den individuella, mer psykologiskt orienterade, teori-
bildningen på området ligger således lite vid sidan av avhandlingens fokus. 
Men det är av intresse att kort säga något om den individpsykologiska aspek-
ten av utvecklingsstördas självuppfattning. Redogörelsen här innebär inte en 
skiftning i fokus, den finns med för att den säger något om den egenskap – 
funktionshindret utvecklingsstörning – som den sociala konstruktionen av ut-
vecklingsstörning vilar på.  
                                            
271 Gustavsson (1999) och (1997) samt Söder (1997). 
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Ett viktigt begrepp i detta sammanhang är identitetsbegreppet. Det är dock ett 
besvärligt begrepp som är komplext och svårdefinierat. Ett sätt att definiera 
identitet 272 på är att säga att det utgör den sammanhållande enheten hos en 
individ. Denna enhet utgörs av en individs historia, aktuella sociala situation 
och framtidsplaner. Identiteten utvecklas under en individs hela livslopp och 
bygger på interaktionen med andra människor och medfödda egenskaper.  

Identitetsutvecklingen, enligt litteraturen, hos personer med utvecklings-
störning sker efter samma mönster som hos andra människor. Däremot, menar 
man, påverkas identiteten av en rad omständigheter som skiljer utvecklings-
störda från andra.273 Dessa omständigheter utgörs av begåvningen, beroendet, 
tillkommande funktionshinder och hinder i strävan efter självständighet. Svå-
righeter att uttrycka sig verbalt och motoriskt under uppväxten, det omfattande 
beroendet av föräldrar och olika omsorgsgivare och negativa erfarenheter av 
interaktionen med andra i skolan och i vardagen är faktorer som många gånger 
utgör hinder för en positiv utveckling av identiteten. Vuxenblivandet är, enligt 
litteraturen, många gånger kantat med svårigheter och hinder. Litteraturen pe-
kar på att skolstarten, de första åren i skolan samt tonåren många gånger utgör 
en besvärlig tid för personer med utvecklingsstörning.274 Hos många upptäcks 
utvecklingsstörningen i samband med skolstarten, den nya miljön, de kogniti-
va kraven samt förväntan på barnet som ställs i skolan kan vara svåra att leva 
upp till och hantera. Tonårsperioden innebär att nya och andra framtidsplaner 
måste formuleras och insikten i att beroendet till andra inte upphör kan vara 
svåra att bemästra. När andra förbereder sig för ett självständigt vuxet liv med 
drömmar om familj och karriär, förbereder sig många personer med utveck-
lingsstörning för ett liv med (inom) stort stöd från omsorgen.    

Granlund m.fl.275 beskriver utvecklingsstördas utveckling av självuppfatt-
ningen. De menar att jagets uppfattning av sig själv består av vår självkunskap 
och självkänsla. Vår uppfattning av oss själva påverkas av vår förmåga till 
introspektion och erfarenheter av interaktion med andra. Genom introspektion 
kan vi förhålla oss till vår egen identitet under olika faser av livet, barndomen, 
tonåren, nuet och framtiden. Den kognitiva förmågan hos personer med ut-
vecklingsstörning påverkar förmågan att kunna kliva ur sig själv och förhålla 
sig till sig själv. En gravt utvecklingsstörd person har ingen kognitiv förmåga 
att kunna reflektera över sig själv medan en lindrigt utvecklingsstörd person 
har denna förmåga. Vidare spelar omfattningen av den kognitiva funktions-
nedsättningen en betydelsefull roll i interaktionen med omgivningen. Det kan 
vara mer eller mindre svårt att tolka och förstå de reaktioner man erhåller från 
den sociala miljön. Det kan också vara svårt att påverka omgivningen och den 
sociala miljön kan ha svårt att tolka den utvecklingsstördes handlingar. Flera 

                                            
272 Se Liljeroth & Danielsson (1987). 
273 Bakk & Sommarström (1993), Rören (1982), Liljeroth (1976). 
274 Bakk & Sommarström (1993), Rören (1982), Liljeroth (1974). 
275 (1984). 



82 

författare276 nämner också att personer med utvecklingsstörning många gånger 
har oklara uppfattningar om sin roll i samhället och om sig själva. Denna 
oklarhet sägs bero på de bilder av dem själva som förmedlats till dem av den 
sociala miljön.  

Det ovan redogjorda utgör en, utifrån ett individorienterat perspektiv, av 
många aspekter av hur den sociala interaktionen mellan personer med utveck-
lingsstörning och andra ser ut. Min utgångspunkt är att den sociala interaktio-
nen med personer med utvecklingsstörning är inramad av flera komplexa för-
hållanden. Några betydelsefulla aspekter av denna komplexitet består av; den 
sociala konstruktionen av utvecklingsstörning som råder, hanterandet (hos 
allmänheten, välfärdsstaten och professionella) av dikotomin avvikelse – nor-
malitet, det Solvang 277 beskriver som balanserandet på gränsen mellan avvi-
kelse och normalitet och slutligen det kontextuella sammanhang i vilken inter-
aktionen sker. Den sociala interaktionen mellan icke funktionshindrade och 
funktionshindrade är alltså komplex och motsägelsefull.  

Forskning som handlar om integrering, attityder och sociala relationer har 
gett viktiga bidrag till förståelsen av det sociala samspelet mellan människor 
med utvecklingsstörning och andra. 

Det finns många studier, både kvantitativa och kvalitativa,278 som visar att 
människor i allmänhet har negativa attityder till funktionshindrade. Integre-
ringsforskningen279 har sitt ursprung i det sociala reformarbete som påbörjades 
på 1960-talet. I en forskningsöversikt om svensk handikappforskning280 sägs 
att integreringsforskningen menar att det är de föreställningar och det bemö-
tande funktionshindrade möter som till stor del bestämmer de utvecklingsstör-
das situation. Resultaten visar att man inte lyckats särskilt väl i strävandena 
efter en ökad integrering medan man lyckats mycket väl med avseende på den 
fysiska integreringen. Detta sägs bero på samhällets negativa attityder, 
bristande information och kunskap samt negativa inställning till utvecklings-
störda. 

Denna forskning kritiseras av bl.a. Gustavsson & Söder281 för att gå refor-
matorns ärenden dvs. forskningen handlar om att utvärdera om man lyckats 
uppnå syftet med reformen och att det är det sociala ingenjörstänkandet satt i 
system. Hjelmquist m.fl. skriver: 

 
Denna forskning har dock i sin tur kritiserats för att förenkla och bortse 
från komplexiteten och motsägelsefullheten i andra människors förhåll-
ningssätt till funktionsnedsättning och handikapp.282 

                                            
276 Se bl.a. Elofsson (1987) och Bakk & Sommarström (1993). 
277 Solvang (2000a & 2002). 
278 Se t.ex. SOU 1998:16 och Gustavsson (1999). 
279 Söder (1995), Gustavsson & Söder (1990). 
280 Hjelmquist m.fl. (1994). 
281 (1990). 
282 (1994) sid. 13. 
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Ett värdefullt bidrag till att försöka förstå denna komplexitet och motsägelse-
fullhet görs, menar jag, av ambivalensteorin. Den ambivalenta hållning till 
utvecklingsstörning hämtar sin näring från de motstridiga föreställningar om 
utvecklingsstörning som vi hyser. Här finns föreställningen om; utvecklings-
störning som något annorlunda, konstigt eller t.o.m. farligt, utvecklingsstörda 
som personer som behöver omsorg, vård och stöd, att utvecklingsstörda är 
personer som vi ska vara empatiska och solidariska med samt uppfattningen 
att personer med utvecklingsstörning har rättigheter och sin givna plats i sam-
hällsgemenskapen. Eller för avhandlingens fokus, är aktörerna i första hand 
skådespelare eller är de brukare, personer med utvecklingsstörning, till handi-
kappomsorgen? I interaktionen med utvecklingsstörda förmedlas till dem des-
sa motstridiga föreställningar. 

 Söder283 menar att människor i interaktionen med personer med utveck-
lingsstörning i grunden förhåller sig ambivalenta. Å ena sidan är vi bärare av 
de värderingar, den sociala konstruktion av utvecklingsstörning, som råder i 
ett samhälle, å andra sidan väcker personer med utvecklingsstörning vår sym-
pati och empati. Söder är kritisk till de attitydstudier som gjorts och som alla 
pekar på att vi är fördomsfulla och hyser negativa attityder till utvecklings-
störda. Dessa studier bygger på skalor där respondenterna skall gradera olika 
påståenden. Påståendena refererar till allmänna, generella och abstrakta före-
ställningar om funktionshinder. De tar dock inte hänsyn till kontext, situation 
och relationer. Söder284 menar att dessa studier är studier om vår inställning till 
funktionshinder och handikapp och inte studier om vår inställning till personer 
med funktionshinder. 

 Vår inställning till personer med utvecklingsstörning eller andra avvikare 
är i hög grad beroende av vilken relation vi har till dem, i vilken situation vi 
interagerar med dem och i vilken kontext interaktionen sker. En far till ett barn 
med utvecklingsstörning torde hysa andra värderingar till utvecklingsstörning 
än en person med liten erfarenhet av umgänge med personer med utvecklings-
störning. Vårt förhållningssätt måste förstås som ett utslag av en värderings-
konflikt mellan oförenliga emotioner. I interaktionen med utvecklingsstörda 
uppstår många känslor. Vi blir osäkra på hur vi ska agera, känner skuld för att 
vi har negativa känslor när vi borde vara positiva. Inte minst blir vi också på-
minda om att det är fullt möjligt att vi själva hade kunnat vara i den utveck-
lingsstördes skor. 

 
People are ambivalent because of conflicting values that are both deeply 
felt and not easily handled in concrete situations. Ambivalence means that 
people have no fixed cognitive presumptions or emotions about persons 
with disabilities. 285   
 

                                            
283 (1990). 
284 Som refererar till Altman, sid.231. 
285 Söder (1990a) sid.236. 
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Den konstruktion av utvecklingsstörning som vägleder vårt handlande i inter-
aktionen med eller förmedlandet av omsorgsinsatser till utvecklingsstörda gör 
saker med dem, som Jarhag uttrycker det. Genom vårt handlande förmedlas 
till dem vad utvecklingsstörning socialt innebär. Goffmans286 stigmateori är ett 
värdefullt bidrag till förståelsen av hur de utvecklingsstördas sociala position 
och status skapas. Bogdan och Taylor 287 menar att stigmaperspektivet genere-
rat fyra viktiga insikter i förståelsen av utvecklingsstörning. Den första insik-
ten är att funktionshinder är en social och kulturell konstruktion. Utvecklings-
störning är inget objektivt fysiskt tillstånd som någon har, menar Bogdan och 
Taylor, det är ett sätt att tänka om andra. Detta sätt att tänka finns hos dem 
som stämplar människor som utvecklingsstörda. Bogdan och Taylor skriver: 
 

As a concept, mental retardation exists in the minds of those who use it as a 
term to describe the cognitive states of other people. It is a reification – a 
socially created category…288 

 
Stigmatisering sker utifrån en individs eller en grupps synliga eller osynliga 
egenskap, en egenskap som innebär att individen urskiljer sig, avviker, från 
andra. Denna egenskap är, i omgivningens ögon, misskrediterande. Stämplan-
det av en individ som avvikare sker alltså utifrån det stigma som individen är 
bärare av.  

För att förstå stigmatiseringen av avvikare t.ex. personer med utvecklings-
störning är det angeläget att kort redogöra för Goffmans identitetsbegrepp. 
Såsom jag uppfattat Goffman så menar han att en individs identitet består av 
tre aspekter, social identitet, personlig identitet samt jag identitet. Dessa tre 
aspekter utgör dock inga för sig själv stående storheter, de är alla delar av 
samma storhet (identiteten). Goffman använder dessa tre begrepp för att analy-
tiskt kunna förhålla sig till stigmatiseringsprocessen. 

Den sociala identiteten utgörs av den sociala roll en person tillhörande en 
viss kategori, t.ex. psykiskt funktionshindrade eller personer med utvecklings-
störning har i ett samhälle. Den sociala identiteten byggs upp av den värde-
ring, föreställning, och status tillhörigheten i kategorin har. En person som har 
det stigma som utmärker kategorin stämplas således i social interaktion utifrån 
den sociala identiteten som en grupp människor har.     

Stämplingen innebär att den stämplade individen förflyttas till en lägre so-
cial position vilket också innebär en moralisk degradering av individen.  Detta 
påverkar individens värdering och uppfattning av sig själv. Under den sociali-
seringsprocess, som stämplingen innebär, övertar individen de föreställningar 
och attityder om sitt stigma som omgivningen förmedlar. 

 

                                            
286 (1963). 
287 (1995). 
288 Bogdan och Taylor (1982), sid. 7. 
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En fas i denna socialisationsprocess är den varigenom den stigmatiserade 
personen lär sig och tillägnar sig de normalas inställning och därvid också 
tillägnar sig de identitetsföreställningar som råder inom samhället…289 
 

Jagidentitet utgör individens uppfattning av sig själv, individens förståelse av 
sig själv. Men då identiteten skapas i interaktion med andra utgör den sociala 
identiteten, utifrån vilken den sociala interaktionen hämtar sin näring, en bä-
rande del av jagidentiteten. Det betyder att de föreställningar – den sociala 
identitet – som utvecklingsstörning har också utgör element i den enskilda in-
dividens bild av sig själv. 

Den andra insikten, Bogdan & Taylor menar att stigmaperspektivet ger, är 
att själva stämpeln utvecklingsstörd i sig bär med sig ett stigma som innebär 
en misskreditering av personen. Bogdan och Taylors tredje insikt är att stämp-
landet av någon som utvecklingsstörd dessutom skapar en självuppfyllande 
profetia. Avvikelse skapas av reaktioner från en individs omgivning. Omgiv-
ningen stämplar, genom att benämna en individ som utvecklingsstörd. Genom 
stämplandet socialiseras personen in i rollen som utvecklingsstörd. Denna 
stämpel skapar en förväntan hos omgivningen att personen skall uppträda som 
utvecklingsstörd. Detta i kombination med individens socialisering till rollen 
som utvecklingsstörd leder till att denna roll vidmakthålls.  

 
The label might, from the perspective of the labeller, be seen as a neutral, 
descriptive or scientific diagnosis, but in fact it is something much more. It 
puts the person in a category that is loaded with social meanings and pre-
conceptions. 290 
 

Slutligen menar Bogdan och Taylor att de omsorgsinrättningar som ger om-
sorger till personer med utvecklingsstörning snarare förstärker de beteenden 
(att avvika) som utmärker föreställningen om utvecklingsstörning än motver-
kar dem.   

Den personliga identiteten handlar om det en individ kommunicerar med 
och till omgivningen. I interaktionen med andra visar vi upp inför andra vem 
vi vill vara. I detta kommunicerande spelar den sociala identiteten och jagiden-
titeten en betydelsefull roll. Att vara bärare av stigmat utvecklingsstörning kan 
upplevas som negativt, skamligt och mycket misskrediterande, för att hantera 
detta kan individen visa upp, kommunicera, en annan sida. Goffman redogör 
för hur stigmatiserade individer väljer denna strategi för att sträva efter att pas-
sera som normala i ögonen på den man interagerar med. 

Det stigma, t.ex. utvecklingsstörning, som en individ är bärare av kommer 
att överskugga alla andra egenskaper individen har, individen blir så att säga 
ett med sin avvikelse. Både den stigmatiserade individen och omgivningen 
utvecklar olika strategier för att hantera stigmat.  Många gånger känner sig den 
                                            
289 Goffman (1972) sid. 40. 
290 Söder (1989). 
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stigmatiserade underlägsen och osäker på hur han ska agera. Men bägge parter 
i interaktionen strävar efter att upprätthålla interaktionen, för att detta skall ske 
kan bägge parter normalisera det avvikande beteendet. Den icke funktions-
hindrade kan bortse från de synliga tecken på stigmat och den funktionshind-
rade kan i sin tur leva upp till rollen som normal.  

En annan strategi är att lyfta upp och vara stolt över den stigmatiserade 
egenskapen. Stigmat – t.ex. den fysiska egenskapen – utgör något som förenar 
andra individer med samma egenskap och liknande erfarenheter av social 
bortvaldhet. Den egenskap som utgör grogrunden för stämplingen och degra-
deringen i sociala sammanhang utgör för individerna som är bärare av egen-
skapen en anledning till identifikation och gemenskap. Ett tydligt, tidigare 
nämnt, exempel är de döva och dövkulturen. De döva har ändrat den sociala 
identiteten, från att vara handikappade till att vara en språklig- och kulturell 
minoritet. De väljer tillhörigheten i denna kultur och kommunicerar det som 
kännetecknar denna kultur till det omgivande samhället.  

 
 
 
 



87 

Kapitel 4 Mot nya förståelser av utvecklingsstörning 
 

Om ett kulturperspektiv på funktionshinder  
 
Den för i kapitel tre redogjorda spänningen eller balansen mellan avvikelse 
och normalitet får konkreta uttryck i det praktiska omsorgsarbetet. På en väl-
färdsstatlig nivå har diskussioner, som bl.a. hämtat sin näring från den spän-
ning eller balans som det här talas om, också inneburit en reformering av den 
lagstiftning och de omsorgsformer som riktas till personer med funktionshin-
der. Vissa grupper av funktionshindrade riktade stark kritik mot den profes-
sionella dominansen, mot det professionella tolkningsföreträdet och mot nor-
malisering som ett sätt att normalisera individen (här utgör de döva ett tydligt 
exempel menar Askheim 291).  De funktionshindrade uppfattade välfärdsstatens 
utformning under slutet av det förra seklet som byråkratiskt, paternalistiskt 
och att den omsorg och det stöd som förmedlades inte var anpassat efter de 
individuella behoven. Individen blev behandlad som en i mängden, som en del 
i den förgivet tagna kategorin ”handikappade”. Men välfärdsstaten blev, från 
både medborgare och politiskt håll, också kritiserad för den höga graden av 
centralstyrning.  

Reformeringen av välfärdsstaten har inneburit decentralisering, betoning på 
valfrihet och individualisering.292 På det ideologiska planet har det skett en 
förskjutning mot ett mer uttalat krav på rätten till individualitet och rätten till 
kontroll över sitt eget liv.293 Independent livingrörelsen, som strävar efter en 
maktförskjutning, valfrihet och autonomi, är ett exempel på en rörelse och 
gruppering bland de funktionshindrade som växt sig stark under 1990 – ta-
let.294 Reformeringen medförde decentralisering samt ökade frihetsgrader både 
för de professionella och för organisationerna.295 Dagens landskap av handi-
kappomsorg rymmer bl.a. privata omsorgsalternativ, brukarkooperativ, alter-
nativa omsorgsformer och möjligheter för funktionshindrade att själva bli ar-
betsgivare (t.ex. via assistansreformen) för sina hjälpare. Det har också inne-
burit en högre grad av frihet för organisationer och kommuner att variera och 
lokalt anpassa utbudet av olika omsorgsformer. Möjligen kan det ökade intres-
set (se inledningskapitlet) för teaterverksamheter med personer med utveck-
lingsstörning förstås mot bakgrund av detta. 296 Det ligger i tiden och det är 
möjligt på ett annat sätt i dag än tidigare.  

                                            
291 (2003). 
292 Askheim (2003), Lindqvist & Borell (1998), Hanssen m.fl.(1996), SOU 1992:52, LSS 
SFS 1993:387 samt Sandvin & Söder (1996). 
293 Gough & Modig (1996), Gough (1994), Davis (1993), Barron (1995b & 1996).  
294 Gough (1994). 
295 Lindqvist & Borell (1998). 
296 En sökning med sökordet teater och utvecklingsstörning på Googel gav drygt 400 träffar. 
Många träffar handlar inte om teaterverksamheter med personer med utvecklingsstörning. 
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Välfärdsstaten av idag kan således inte längre bara kännetecknas via dess tra-
ditionella karaktäristiska, den kan också förstås som möjliggörare och bidraga-
re till empowerment för de funktionshindrade.297 Välfärdsstaten och de profes-
sionella som verkar i den, blir på det sätt som ovan redogörs för, en betydelse-
full medskapare av den balansgång mellan normalitet och avvikelse som funk-
tionshindrade måste hantera. Välfärdsstaten och dess aktörer både fokuserar 
avvikelsen (t.ex. vid konstruerandet av klienter) och bidrar till att funktions-
hindrade kan förverkliga sina livsprojekt.  

Önskan om normalitet och identifikation med kategorin funktionshinder 
kan många gånger existera sida vid sida hos individen, menar Solvang.298  
Tillhörigheten i kategorin blir viktigt i relation till välfärdsstatens organisatio-
ner och professionella medan den i andra sammanhang är mindre viktig. I väl-
färdsstatliga sammanhang är den viktig för att få insatser i form av stöd och 
hjälp för att kunna hantera den dagliga livsföringen. I andra sammanhang är 
det andra egenskaper och kvaliteter hos individen som är av betydelse.      

Den undersökta teatern och de aktörer som finns i den balanserar också på 
gränsen mellan normalitet och avvikelse. De är både skådespelare och perso-
ner med utvecklingsstörning. För att få möjlighet att arbeta på Ållateatern 
krävs att individen tillhör kategorin utvecklingsstörda. Detta då verksamheten 
regleras av LSS och utgör en del av det utbud av dagliga verksamheter som 
socialtjänsten tillhandahåller. Man kan säga att det på ett formellt plan är ut-
vecklingsstörningen, inte skådespelarkvalifikationer, som kvalificerar aktörer-
na till deltagandet i teatern. 

 Utifrån de olika administrativa kategorierna av behövande skapas, vilket 
ser olika ut beroende på varierande ideologiska utgångspunkter och föreställ-
ningar om kategorierna, olika lösningar – t.ex. omsorger – för dem som ingår i 
kategorierna. För socialtjänsten, i vilken Ållateatern är inordnad, är teaterverk-
samheter för personer med utvecklingsstörning en sådan lösning. Teatern är ett 
exempel på lösning på problemet ”daglig verksamhet för personer med ut-
vecklingsstörning”.  

De döva har kunnat formera sig till att uppfattas som en språklig- och kultu-
rell minoritet, deras funktionshinder fungerar både som dörröppnare till rättig-
heter (t.ex. teckentolkning) och som identifikator för tillhörigheten i subkultu-
ren.  

För personer med utvecklingsstörning är dock funktionshindret (utveck-
lingsstörningen), menar Solvang, av betydelse i de flesta sociala sammanhang 
och den utgör en generell identitetsformande källa. Det är mot bakgrund av 
vår förståelse, konstruktion av utvecklingsstörning som vi förhåller oss till 
personer med utvecklingsstörning. På så sätt bidrar vi också till byggstenar i 
dessa individers förståelse av sig själva. 

                                                                                                                            
Men flera gör det, här återfinns teatergrupper (se kapitel 1), utbildningar i teater och drama 
som riktas sig till gruppen, kommunala kulturarrangemang etc. 
297 Askheim (2003). 
298 (2000). 
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 I jämförelse med de döva har personer med utvecklingsstörning inte nått lika 
långt med att ändra den sociokulturella förståelsen av utvecklingsstörning el-
ler, för att tala med Goffmans språk, förändra den sociala identiteten. När vi 
förhåller oss till de döva är föreställningen att de utgör en kulturell- och språk-
lig minoritet inte alls främmande för oss, dvs. vi kan - och gör det – uppfatta 
de döva och dövhet som något annat än ett funktionshinder. Funktionshindret 
utvecklingsstörning medför ett annat beroende av välfärdsstatliga arrange-
mang och förlitande på att andra för deras talan i den offentliga debatten. Inte 
desto mindre finns tecken och exempel på att även denna grupp strävar efter 
en omdefiniering av sin sociala identitet. Denna strävan är också något som 
finns bland flera andra grupper av funktionshindrade.  

Askheim beskriver detta i termer av att de funktionshindrade avvisar nor-
maliseringstänkandet, ett slags uppror mot, den från praktiken och välfärdssta-
ten pådyvlade, förståelsen av vad funktionshinder är och hur det skall hante-
ras. Askheim refererar till tre olika studier (av döva, personer med utveck-
lingsstörning samt ungdomar med olika former av funktionshinder) som visar 
att den välfärdsstatliga normaliseringsambitionen möter motstånd, den löser 
inte längre de problem som dagens samhälle uppvisar och den uppfattas som 
hindrande och disciplinerande. Askheim 299 skriver: 

 
Samtidig vil generasjonen av funksjonshemmede som har vokst opp med en 
politikk der normalisering har stått i fokus, frigjöre seg fra en slik tanke-
modell fordi de selv vil bestemme hvilke verdier de vil legge til grunn for li-
vet sitt. De vil selv bestemme hva som skal vaere riktig for dem, og hva 
verdsatte roller skal innebaere.    
 

Flera grupper av funktionshindrade strävar således efter en annan förståelse av 
sig själva än den för givet tagna förståelsen av dem som funktionshindrade. I 
det empiriska materialet finns på flera ställen beskrivningar som ligger i linje 
med detta. Utsagor och beskrivningar som handlar om att aktörerna lyfter fram 
andra egenskaper och aspekter av sitt liv än sitt funktionshinder och där en 
gemenskap mellan aktörerna på teatern står i centrum. Denna gemenskap har 
också genererat en gryende rörelse mot att tala för sin sak i olika sammanhang 
samt krav på att få göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Jag menar således att 
det är möjligt och intressant att belysa det empiriska materialet i via en kultur-
analytisk orienterad förståelse. Det är också mot bakgrund av detta som av-
handlingens teoretiska referensram består av denna beståndsdel. Det som här 
beskrivs kan placeras i den diskurs som Solvang benämner som vi/de-
diskursen. Det finns en växande litteratur, inte minst vad gäller studiet av döv-
kulturen, om ett subkulturellt perspektiv i förståelsen av handikapp och funk-
tionshinder.  

                                            
299 (2003) sid. 98-99. 
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Sirnes 300 menar att samhällsutvecklingen kommit dithän att individer nu ska-
par sina egna individuella livsprojekt, ett slags individuell frigörelse. Livspro-
jekt som inte bestäms av den sociala och kulturella position som man erhåller 
vid födelsen. Vi har inte längre någon given plats i samhället som ges oss via 
utbildning, yrke och social status. Vi rör oss i samhället och globalt och kan 
välja både utbildning och yrkesbana. Denna individualisering innebär också att 
det nationsbyggande elementet i vi/de-diskursen löses upp. Det finns idag 
andra och viktigare saker än nationen som vi vill identifiera oss med. Vi lever 
idag i en social och kulturell heterogenisering. Sirnes menar att det uppstår 
nya deloffentligheter runt t.ex. livsstilar, religiösa riktningar, kulturella rörel-
ser och patientupplevleser. Dessa subkulturer skapar nya kollektiv och identi-
teter som i motsatts till de gamla klasser som fanns (bonde, präster etc.) är 
valda av dem som identifierar sig med den. Subkulturerna är därför skiftande, 
flexibla och ökande. De är också ofta globala och skär igenom både nationella 
och kulturella gränser och många gånger lägger subkulturen beslag på hela 
individen. Sirnes skriver: 

 
Rocke- og hiphop-rörsla er sentrale döme på dette. Sjölv om dei har 
utgangspunkt i musikken, handlar dei samtidig om mykje meir. Dei 
inkluderer måtar å kle seg på, kropputtrykk, forbruk, psykologiska 
tilstandar, rus, mytiske dimensjonar, fortolkningar av fortid og framtid og 
til dels generelle levemåtar. Slik etablerer dei ei omfattande grense mellom 
”oss” og ”dei andre” 301 
 

Sirnes menar också att flera av dessa subkulturer får karaktären av ”mininatio-
ner” och istället för att vi/de-diskursen upplöses så blir den finfördelad och 
utspridd. Vi lever i dag i ett samhälle som består av flera subkulturer och en 
pluralism där alla möjliga grupper kan hitta sin plats, gemenskap och identitet.  
”De” i vi/de-diskursen fungerar nu som en produktiv abstraktion eller generell 
beteckning, menar Sirnes, på all de som inte tillhör ”vi” dvs. subkulturen. Det-
ta har också möjliggjort det för olika grupper av avvikande att ta språnget över 
till vi/de-diskursen.  De döva har, kan man säga, lyckats med att bli förstådda 
som en slags ”minination” och denna ”mininations” krav tillfredställs med 
legala rättigheter som skolor, teckentolkning etc.  

Ur ett etnologiskt perspektiv302 består en subkultur av en gemensam kosmo-
logi; koder, föreställningar och värden som de som ansluter sig till subkulturen 
delar. Det handlar om hur individer, t.ex. de döva, identifierar sig med var-
andra, utvecklar en gemenskap, ett sätt att tänka på om sig själva och sin om-
värld samt uttrycka allt detta till sin omvärld. Det är genom subkulturens sätt 
att ge uttryck, genom konst, kulturföremål, musik, litteratur, sexualitet, dans, 
kroppen etc. som ”de” i dikotomin vi – de skapas.  Kanske kan man säga att, 
                                            
300 (1999). 
301 Sid. 74. 
302 Se Ehn & Löfgren (2001). 
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den mentala gräns som Sirnes talar om, och som skapades i nationsbyggarpro-
jektet mellan vi och de, idag återfinns mellan de som är i och utanför en sub-
kultur.  

Här skall också tydliggöras att användandet av detta perspektiv i avhand-
lingen inte handlar om att utmåla utvecklingsstörning som ett exempel på en 
subkultur. Personer med utvecklingsstörning kan inte sägas omfatta en sådan 
delad kosmologi som det ovan talas om och de kan därmed ej tillskrivas statu-
sen som en subkultur. Avsikten med användandet av perspektivet är explora-
tivt och heuristiskt och tanken att se om också de personer med utvecklings-
störning som arbetar på Ållateatern tillvaratagit möjligheten, som Sirnes be-
skriver, att skapa sina egna individuella livsprojekt. Livsprojekt som inte är 
bestämda och givna p.g.a. den status som avvikande/funktionshindrade som 
givits dem i samband med födseln. Man kan också säga att ambitionen är att, 
såsom Solvang 303 frågar sig, försöka förstå utvecklingsstörning som ett värde-
fullt och viktigt annorlundaskap som inte behöver vara en utgångspunkt för 
normalisering och omsorg.    

 
Funktionshinder och det subkulturella perspektivet  

 
I den anglosaxiska kontexten används termen disability culture som en sam-
manhållen beteckning på de funktionshindrades formerande i riktning mot en 
subkultur. Barnes m.fl.304 ställer frågan om det är möjligt att säga att funk-
tionshindrade som grupp utvecklat en sådan alternativ kultur eller en subkul-
tur. En kultur som kännetecknas av att den står i opposition till, eller en kultur 
som är separerad från, majoritetskulturen. Svaret utgår ifrån tre exempel varav 
det första är dövkulturen. Då dövkulturen diskuterats tidigare lämnas detta 
exempel här därhän med konstaterandet att de erhållit status som en lingvis-
tisk- och kulturell minoritet.  

Det andra exemplet som, menar de, möjliggör att man kan tala om en disa-
bility culture uppstår ur de olika specialarrangemang som riktas till funktions-
hindrade. Här exemplifierar Barnes m.fl. det med de olika miljöer och inrätt-
ningar som riktar sig till bl.a. gruppen personer med utvecklingsstörning. De 
olika institutionella miljöer (t.ex. specialskolor, habiliteringsinrättningar, bo-
ende etc.) som utgör de omsorgsarenor i vilka funktionshindrade socialiseras 
under sin uppväxt och som de under livet är hänvisade till, blir till specifika 
erfarenheter hos de funktionshindrade. Erfarenheter som skiljer de funktions-
hindrade från andra grupper i samhället. Det handlar om erfarenheter av hur 
professionella, välfärdsstaten och andra aktörer hanterar mig som funktions-
hindrad. Mycket av den diskussion som förts ovan; om vad funktionshinder är, 
hur balanserandet mellan avvikelse och normalitet gestaltar sig samt socialise-
ringen till rollen som utvecklingsstörd utgör olika aspekter av den specifika 
erfarenhet man har som funktionshindrad.  Här finns också alla de upplevelser 
                                            
303 (2003). 
304 (1999). 
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och erfarenheter som genereras av de innebörder som följer av dessa institu-
tionella miljöer som t.ex. rutiner, regler, den fysiska miljön, sättet att organise-
ra vård och omsorg på.  I dessa miljöer lär man sig vad funktionshindret inne-
bär och hur livet gestaltar sig om man har ett funktionshinder. 

Det tredje exemplet är utvecklandet av disability arts. Det framväxande di-
sability arts fältet utgör en sociokulturell rörelse och konstnärlig uttrycksform 
där konstnärer med funktionshinder inom poesi, konst, drama, teater, litteratur 
etc. hämtar kraft och näring. Denna näring används för att hantera de erfaren-
heter man har av social bortvaldhet. Disability arts utgör också, för de funk-
tionshindrade, ett medium för att förmedla till andra sin kultur och sina speci-
fika erfarenheter. Disability arts utgör dock inte bara ett sätt att uttrycka sig 
konstnärligt den utgör framförallt ett: 

 
Disability arts is the development of shared cultural meanings and the col-
lective expression of the experience of disability and struggle. It entails us-
ing art to expose the discrimination and prejudice disabled people face and 
to generate group consciousness and solidarity. Disability cabarets can 
empower people in much the same way as going on a direct action demon-
stration.305   
 

Disability arts har växt upp ur de delade erfarenheterna, (som det talas om 
ovan) och utgör ett sätt att via konst till omvärlden förmedla en annan presen-
tation, än den gängse, av vad funktionshinder är och innebär. En presentation 
som betonar den andra sidan av dikotomin avvikelse – normalitet något som 
betonar drömmar, erfarenheter och livsprojekt. Men presentationen kan också 
handla om, som Barnes m.fl. menar, de upplevelser av diskriminering och för-
domar som man upplevt p.g.a. sitt funktionshinder. 

Traditionellt har, menar Barnes m.fl., konstnärliga aktiviteter riktats till 
funktionshindrade som ett led i en terapeutisk verksamhet. Konst och kultur 
har använts som ett instrument i behandling, habilitering och rehabilitering. 
Disability arts handlar inte om terapi, inte heller om att tillgängliggöra (genom 
handikappanpassning) den ”vanliga” kulturen för funktionshindrade. Disabili-
ty arts handlar om att funktionshindrade via konst ger uttryck för sina erfaren-
heter, historier och upplevelser av de livsomständigheter de lever under (de 
sociala och kulturella innebörder som genereras av funktionshindret). 

Barnes m.fl.´s jakande svar på frågan om det finns en disability culture (här 
kommer jag också framledes att använda begreppet handikappkultur) grundar 
sig alltså på följande tre argument; etablerandet av dövkulturen, de funktions-
hindrades unika upplevelser och erfarenheter, vilka är genererade av det fak-
tum att de är funktionshindrade samt utvecklandet av disability arts. Dessa tre 
exempel utgör också temana för den diskussion och beskrivning av handi-
kappkulturen som återfinns i stora delar av den övriga litteraturen som jag ta-

                                            
305 Barnes m.fl. (1999) sid. 206. 
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git del av.306 Således tar Peters307 fasta på erfarenhets och upplevelsedimensio-
nen i diskussionen om vad som utgör handikappkulturen. Hon menar att 
handikappkulturen is a thriving concept and lived experience in the hearts and 
minds of many disabled people. Även för Brisenden 308 är denna aspekt av 
handikappkulturen det centrala: 

 
So what is disability culture? It is, in general terms, that which is common 
to our lives and which informs our thoughts and activities. …It is the 
schools we went to, the day centres we inhabit, but it is also the art we pro-
duce and the organisation we have built. It is so many things but it is no 
one particular thing. 309 
 

Handikappkulturen konstitueras av två saker, menar Brisenden, de färdigheter 
som funktionshindrade utvecklat för att hantera de omständigheter de lever 
under samt utvecklandet av disability arts som ger uttrycksmöjligheter för de 
specifika erfarenheter som man som funktionshindrad har. 

Även Swain och French310 tar fasta på erfarenheterna av funktionshinder 
som utgångspunkt för formerandet av och skapandet av en handikappkultur 
och kommunicerandet av den via disability arts. De gör det via argumenteran-
det för behovet av utvecklandet av en ny förståelse, en ny modell, av funk-
tionshinder och handikapp. De benämner denna modell för ”The affirmative 
modell” (den bejakande/bekräftande modellen, min övers.) Vilken innebär ett 
icke-tragiskt perspektiv på funktionshinder och som bygger på en positiv indi-
viduell och kollektiv identitet. I denna syn på funktionshinder ställs förtjäns-
terna med erfarenheterna och upplevelser man har av att vara funktionshindrad 
centralt. Vidare, menar författarna, motsätter sig modellen kategoriseringen av 
människor som funktionshindrade/icke-funktionshindrade och den sociala 
modellens problemseende. Den sociala modellen medför (genom distinktionen 
mellan ”impairment” och ”disability”) att även om ”disability” skulle över-
byggas i ett idealt samhälle så kvarstår ”impairment”. Vidare, menar de, kan 
en uppdelning inte göras utifrån förtryck (förtryckare/förtryckt) många icke-
funktionshindrade kan vara förtryckta genom fattigdom, rasism etc. och funk-
tionshindrade kan själv förtrycka genom t.ex. rasism. 

I den affirmativa modellen läggs fokus på upplevelse- och erfarenhetsnivå 
av att vara funktionshindrad. Den frustration och de erfarenheter av social 
bortvaldhet man upplevt p.g.a. att man är funktionshindrad kan förmedlas till 
omvärlden via handikappkulturen t.ex. genom disability arts, menar Swain och 
French. Man kan konstatera att begreppet disability culture är mångfacetterat 
                                            
306 Här redogörs bara för tre ”talande” exempel. Stora delar av de publikationer som avsnittet 
bygger på är identifierats via den litteratursökning som gjorts och som redovisas avslut-
ningsvis i kapitlet.  
307 (2000). 
308 (1990). 
309 Sid. 14. 
310 (2000). 
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och komplext. Det innefattar den sociokulturella rörelse, från vissa grupper av 
funktionshindrade, som strävar efter att funktionshinder skall förstås och upp-
fattas som ett subkulturellt fenomen. Vidare omfattar begreppet också de 
konstnärliga uttrycksformer (disability arts) i form av konst, teater, poesi, mu-
sik, litteratur som funktionshindrade personer står för. 

Begreppet omfattar således olika nivåer, en nivå som handlar om en social 
och kulturell rörelse med politiska förtecken och som strävar efter att omdefi-
niera innebörden i begrepp som” handikapp” och ”funktionshinder”. En omde-
finiering som innebär att funktionshinder snarare skall uppfattas och förstås 
som en grund för tillhörigheten i en minoritets- eller subkultur. En annan nivå 
är den praktiska, på denna nivå befinner sig de funktionshindrade kulturarbe-
tarna som genom sin konstnärliga produktion uttrycker de funktionshindrades 
livserfarenheter. Nedanstående citat, hämtat från VSA (Vision, Strenght and 
Artistic Expression) arts hemsida, illustrerar hur de två nivåerna är samman-
länkad.  

 
Culture is defined as the sense of a collective identity, a group of individu-
als who share related formative experiences and who are influenced by a 
common history. A culture finds expression in many ways, such as through 
the arts or through social organization. People with disabilities demon-
strate these common experiences through their personal struggles, writings 
and histories. 311 
 

Av ovanstående framgår att disability culture byggs upp och utgörs av de 
funktionshindrades gemensamma kollektiva identitet, en identitet som utgörs 
av funktionshindrade individers delade erfarenheter och historia. Dessa ge-
mensamma erfarenheter uttrycks via konst (art) och/ eller genom social orga-
nisering. D.v.s. disability culture förmedlas till omgivningen på flera sätt. Det 
kan ske via konstnärliga och kulturella aktiviteter såsom teater, musik, poesi, 
litteratur, konst etc., vidare sker det genom social organisering i form av orga-
nisationer, festivaler, klubbar, idrottsevenemang etc. Förmedlandet kan också 
ske genom politiska manifestationer t.ex. via debatt, politisk organisering, op-
position och kommunicerandet kan ske genom att man på andra sätt offentligt 
sprider sitt budskap.  

Man kan här göra paralleller till den i kapitel 1 redogjorda beskrivningen av 
hur kulturbegreppet används i avhandlingen. Kulturbegreppet sades bestå av 
två dimensioner. Den ena utgörs av kultur som konst och den andra dimensio-
nen av kultur i termer av gemenskap, identitet och gemensam upplevelserymd. 
Disability Culture kan förstås som ett begrepp som innehåller dessa bägge di-
mensionerna av kultur, vilket nedanstående figur avser att illustrera. Disability 
culture används för att beteckna den gemenskap, de delade erfarenheter samt 
den sociala verklighet som följer av funktionshindret. Ett sätt att i socialt 
handlade ge uttryck för detta görs via konst, det som benämns som disability 
                                            
311 VSA arts, http://www.vsarts.org 2002-09-27. 
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arts. Här finns alla de olika konstnärliga uttrycksformer som individer med 
funktionshinder använder sig av för att förmedla den sociala verklighet som 
genereras av att leva i samhället med ett funktionshinder.  

För att få inblick i hur funktionshindrade presenterar och framställer disabi-
lity culture och disability arts gjordes en naiv sökning på Internet. Via msn.sök 
och sökordet disability arts identifierades sju relevanta webbplatser. En sök-
ning, (sökordet var disability arts) via sökmotorerna Googel och Alta vista gav 
en enorm mängd träffar, något som inte på något som helst vis rättvisande då 
de bägge sökmotorerna registrerar träffar på både ordet Disability och ordet 
art. Några få nedslag i träffarna gjordes dock och en del träffar innehöll länkar 
till hemsidor, publikationer, annonser etc. för olika typer av aktiviteter som 
seminarier, festivaler, föreställningar, kurser etc. som direkt kan placeras in i 
sökorden Disability arts eller Disability culture. 

De webbplatser, som erhölls via msn. sök kontrollerades.312 Hemsidornas 
hemvist är Storbritannien och USA, innehållet utgörs av information om re-
spektive organisation, dess aktiviteter, budskap, kurser som erbjuds och inter-
netutställningar.  

VSA (www.vsart.org) Vision, Strength and Artisitic Expression, sidan in-
nehåller information om organisationen, ett online galleri/utställning, förmed-
lar kunskaper etc. Denna organisation förmedlar också på ett tydligt sätt kopp-
lingen till den sociokulturella rörelsen som ovan beskrivs. På hemsidan kan 
man läsa om disability culture (se citatet ovan) och här framgår den strävan 
efter att omdefiniera handikapp till ett kulturellt fenomen: People with disabi-
lities recognize the fact that they are different people, with divers back-
grounds... Men, menar man, den gemensamma erfarenheten som man delar 
som funktionshindrad brings persons with disabilities together och disability 
culture is a movement that embraces disability as a necessary, valued part of 
peoples lives. På hemsidan beskrivs också det värde konstnärlig verksamhet 
har för personer med funktionshinder. Funktionshindrade har, skriver man, 
länge kämpat mot negativa och stereotypa föreställningar om funktionshinder 
samt blivit diskriminerade. Nu kan funktionshindrade, tack vare konst, bryta 
ny terräng. Konst (arts) representerar för de funktionshindrade möjligheter och 
resurser för personlig, akademisk och professionell framgång. Vidare: 
…because art is an infinite and unconditional field, people with disabilities 
are free to express themselves without physical, social, or attitudinal barriers.        

NADAC (http://nadc.ucla.edu) National Arts and Disability Center är ett 
projekt kopplat till University of California i Los Angeles. Projektets mål är 
att verka för full inclusion av funktionshindrade i the visual-, preforming-, 
media, and Literary- arts communities. Man erbjuder kurser, internetbibliotek, 

                                            
312 De som ej redovisas återfinns på följande addresser: Writing/Art for Disabled 
(www.suite101.com), Nwdaf (http://disc.server.com) North West Disability Arts Forum 
Bulletin Board, London Disability Arts Forum (www.ldaf.net), samt WMDAF 
(www.wmdaf.org) West Midlands Disability Art Forum. 
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länkar och konferenser i syfte att ge support till konstnärer/kulturarbetare med 
funktionshinder och öka tillgängligheten till kulturella institutioner. Denna 
hemsida förefaller ligga vid sidan av det som faller inom ramarna för den sub-
kulturella rörelsen disability culture. Min bedömning är att man mer strävar 
efter att bistå funktionshindrade i deras konstnärliga produktion och tillgäng-
lighet till kulturella aktiviteter. 

Niadart (www.niadart.org) (National Institute of Art & Disabilities) presen-
terar sig på följande sätt: NIAD´s mission is to provide an art program for 
people with developmental disabilities which promotes creative expression, 
independence, dignity and community integration. Via hemsidan kan man ta 
del av bl.a. ett online galleri, information om niadart.     

Efter denna genomgång av disability culture och olika sätt att betrakta funk-
tionshinder med en subkulturell förståelse är det dags att säga något om hur 
detta perspektiv kan användas i forskningen av personer med utvecklingsstör-
ning.  

 
Ett försök att förstå utvecklingsstörning ur ett kultur perspektiv 

 
Ett av de ideologiska målen med handikappomsorgen och särskilt med verk-
samheter som riktar sig till personer med utvecklingsstörning har varit integre-
ring. Ambitionen har varit att personer med utvecklingsstörning skulle integre-
ras (fysisk och social integrering etc.) i det vanliga samhället. Integrerings-
principen har sin bakgrund i de i hög grad segregerande verksamheter (t.ex. i 
form av institutioner) som erbjöds denna grupp fram till 1960-1970-talen. Den 
forskning313 som studerat integreringsreformen har på olika sätt försökt be-
skriva, utvärdera och kartlägga hur man lyckats i detta arbete. Ett underförstått 
mål och ambition med integreringsreformen var att personer med utvecklings-
störning inte bara fysiskt skulle integreras i samhället de skulle också uppnå 
sociala relationer till ”vanliga”, icke- utvecklingsstörda människor.   

Söder pekar dock på att integreringen ej medfört att personer med utveck-
lingsstörning etablerat relationer till personer utan funktionshinder. Personer 
med utvecklingsstörning har dock ofta gott om betydelsefulla, sociala relatio-
ner med andra personer med utvecklingsstörning.314 Många personer med ut-
vecklingsstörning har också viktiga, långvariga, relationer med personal, rela-
tioner som många gånger stäcker sig utöver den roll personalen har. Andra 
viktiga relationer personer med utvecklingsstörning har, är de som finns inom 
den egna familjen. Söder menar att dessa relationer för det mesta inte riktigt 
räknats i forskningen om integreringen och i vissa studier har det tagits som 
intäkt på att den sociala integreringen inte varit framgångsrik. 

 Söders beskrivning av denna forskning och diskussion av den sociala 
integreringen är av intresse för avhandlingen. Den är intressant, menar jag, ur 
ett perspektiv som försöker förstå utvecklingsstörning ur en subkulturell 
förståelse och inte minst ur ett interaktionistiskt perspektiv. En viktig aspekt                                             
313 Se Söder (1997). 
314 Se också Gustavsson (1997). 
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se och inte minst ur ett interaktionistiskt perspektiv. En viktig aspekt av en 
subkulturell förståelse är att det finns en identifikation med dels tillhörigheten 
i en minoritetskultur dels en gemenskap med andra ”av samma sort”. Det är 
den senare delen som jag här vill ta fasta på. Andra personer med utvecklings-
störning, personal samt anhöriga utgör ett viktigt socialt kit och tillhörigheten i 
en social gemenskap för en individ med utvecklingsstörning. Här har man sina 
vänner, förälskelser och förebilder. Här finns personer som förstår en och här 
finns personer som inte bara ger en omsorg utan stöd, uppmuntran och som 
bistår individen i sina strävanden efter att erhålla acceptans och en plats i sam-
hällsgemenskapen. Genom denna sociala gemenskap etableras också bilder 
och förståelser av en själv vilka blir till viktiga och positiva ingredienser i den 
egna självförståelsen.   

Gustavssons315 redogör i studier för det ovan beskrivna och menar att de få 
sociala relationer utvecklingsstörda har med andra icke - utvecklingsstörda 
kan förstås som ett utslag av vardagslivets naturliga segregering, vilket inne-
bär att annorlunda människors svårigheter att etablera kontakter med ”vanliga” 
människor, i vårt samhälle bottnar i att de helt enkelt väljs bort. Att välja bort 
sociala relationer med utvecklingsstörda bottnar dock inte i negativa attityder 
till dem utan i att vi, generellt, väljer socialt umgänge med människor som vi 
anser oss få ett värdefullt socialt utbyte av. Gustavsson skriver: 

 
Det börjar nu bli allt tydligare att det handlar om ett ”tyst” avståndstagan-
de … Hindren ligger till stor del i att relationer i allt flera sammanhang 
knyts på basis av parterna ömsesidigt väljer varandra och att personer med 
exempelvis utvecklingstörning sällan passerar denna selektion. 316 
 

Gustavsson menar att de val vi gör görs för att forma och bekräfta våra identi-
teter. I en miljö där vi ständigt möter olika sorters människor väljer vi dem vi 
liknar för att, som Gustavsson uttrycker det, spegla oss och vår identitet emot. 
Likheten med den vi väljer skapar trygghet och en känsla av samhörighet. Det 
är mot denna bakgrund, menar Gustavsson, som man kan förstå varför utveck-
lingsstörda söker sig till sina gelikar (personal, anhöriga och andra personer 
med utvecklingsstörning), här blir de förstådda, känner sig trygga och blir be-
möta på ett bra sätt. Det är också en fråga för de funktionshindrade att hantera 
samhällets stämplande av dem som avvikare.  

 En gemenskap mellan utvecklingsstörda och andra (personal och anhöriga) 
med liknande värderingar från vilken man hämtar kraft för att kämpa för sin 
sak men också tröst och förståelser för de upplevelserna av sociala orättvisor 
och bortvaldhet man får utstå. Denna gemenskap beskriver Gustavsson, som 
en tankegemenskap bestående av individer som är likatänkande. Ur denna ge-
menskap hämtas näring och trygghet som används för att hävda sina rättighe-
ter och rätt till en plats i samhällsgemenskapen. Vidare används den för att 
                                            
315 (1996), (1997), (1999a), (1999b). 
316 Gustavsson (1996) sid.244. 
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erhålla förståelse för upplevelserna av negativt bemötande och stämplande 
från samhället i övrigt. I denna gemenskap framhålls också rätten till stöd, 
hjälp och omsorg för att hantera konsekvenser av funktionsnedsättningen. 
Denna rätt till och själva stödet utgjorde, för individerna, förutsättningen för 
förverkligandet av de livsprojekt man hade. Rätten till och stödet i sig ingick i 
uppfattningen om vad ett självständigt liv innebar. I denna gemenskap uppfat-
tades således självständighet och att personer med utvecklingsstörning är van-
liga människor i termer av att det inkluderar stöd och omsorg. Vilket, menar 
jag, står i kontrast till den uppfattning som ofta finns företräd inom handi-
kappomsorgen. Här är uppfattningen många gånger den att stödet och omsor-
gen är ett led i förverkligandet av självständighet.  Gustavsson skriver: 

 
Huvudpoängen i mitt resonemang är således att de studerade personerna i 
viss mån således lyckats frigöra sig från de utomståendes nedvärderande 
perspektiv på intellektuella tillkortakommanden och upprätthålla ett syn-
sätt, där de uppfattade sig själva som i grunden vanliga människor. En för-
utsättning för det var att deras egna perspektiv fogats samman med andras 
till ett kollektivt förankrat, alternativt synsätt på funktionsnedsättningar. 317 
 

Den tankegemenskap mellan personer med utvecklingsstörning, deras familjer 
och personal förstås av Gustavsson som en mikrokultur eller delkultur. Denna 
delkultur baseras på de speciella synsätten på intellektuella tillkortakomman-
den, som Gustavsson uttrycker det. Detta synsätt på utvecklingsstörning byg-
ger på insikten i den vardagsverklighet som funktionshindret medför, en insikt 
som delas med andra som ingår i delkulturen, och som utgör grunden för tan-
kegemenskapen. Detta synsätt eller denna tankegemenskap handlar vidare om 
denna syn på rätten till stöd och stödets syfte i förverkligandet av det egna 
livsprojektet. Detta synsätt fungerade också som ett försvar mot upplevelser av 
bortvaldhet och dåligt bemötande.  

Delkulturen utgörs av ett begränsat socialt nätverk, menar Gustavsson, där 
medlemmarna delar erfarenheten av att vara utvecklingsstörd och vad det in-
nebär att leva i samhället med detta funktionshinder. Enligt Gustavsson verkar 
familjen ha varit den första kärnan i framväxten av den tankegemenskap som i 
förlängning kom att innefatta andra familjer där en familjemedlem är en per-
son med utvecklingsstörning, andra personer med utvecklingsstörning samt 
personal inom handikappomsorgen.  

Jag menar mig kunna se vissa likheter mellan Gustavssons beskrivning och 
delar av den beskrivning som ovan getts om disability culture. Denna likhet 
utgörs av att, i bägge exemplen, utgör den delade upplevelsen och erfarenhets-
rymden en central aspekt. Det som förenade individerna i den tankegemenskap 
Gustavsson beskriver var deras synsätt på funktionshindret och den insikt i 
den vardagsverklighet som medlemmarna gemensamt tänkte lika om.  

                                            
317 (2003) sid.112. 
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Sammanfattningsvis kan alltså, utifrån ovanstående genomgång, konstateras 
att de erfarenheter och upplevelser individer bär på och som är genererade av 
att individerna har ett funktionshinder utgör en central aspekt i det som kan 
benämnas som handikappkultur. Dessa erfarenheter, även om de är individuel-
la och unika, delar de funktionshindrade kollektivt. Det är p.g.a. funktions-
hindret som denna delade erfarenhetsrymd finns. Det kollektiva eller generella 
består i hur samhället, professionella, omsorgs- och vårdapparaten samt all-
mänheten förstår, hanterar och förhåller sig till funktionshinder och individer 
med funktionshinder. Denna erfarenhet är något som förenar samtidigt som 
det skiljer ut, det förenar människor med funktionshinder (och likatänkande) 
och det skiljer ut icke- funktionshindrade (som ej har dessa erfarenheter). Här-
ur växer också en gemenskap och förståelse för andra i samma situation. Detta 
används både för att hantera den sociala bortvaldhet man kan uppleva och som 
näring för att stå upp för sina rättigheter och sin givna plats i samhällsgemen-
skapen. 

Det är således olikheten – funktionshindret – som förenar och utgör grun-
den för identifikationen med andra ”av samma sort” i något som kan förstås i 
termer av en subkultur, menar litteraturen. De erfarenheter och upplevelser 
man bär på förmedlas till omvärlden via konstnärliga aktiviteter (disability 
arts) och/eller social organisering och olika former av aktivitet (i vissa fall po-
litisk). Hur de olika grupper av funktionshindrade som finns, formerar sig och 
identifierar sig i en subkulturell riktning samt kommunicerar den till omgiv-
ningen, ser olika ut.  

Som tidigare nämnts har dövkulturen hunnit ganska långt och att rakt av 
applicera en subkulturell förståelse med de kännetecken som brukar användas 
för att definiera en subkultur/kultur (såsom gemensamt språk, religion, etnici-
tet, tillverkandet av, för minoritetsgruppen typiska, artefakter samt identifika-
tion med minoritetsgruppen) på gruppen utvecklingsstörda låter sig svårligen 
göras.  Dövkulturen har många karaktäristiska som de delar med andra grup-
per som har status som minoritets- kulturer. Jacobsson 318 beskriver t.ex. hur 
dövkulturen vuxit fram som en protest mot det dominerande hörandeperspek-
tivet och i opposition mot den medicinska definitionen av dövhet. De som fö-
respråkar dövkulturen lyfter i stället fram en kulturell definition. Jacobsson 
redovisar att mycket av forskningen om dövkulturen lyfter fram särdrag i döv-
kulturen, drag som denna kultur har gemensamt med andra minoritetsgrupper 
såsom språket, sociala nätverk, giftermål med gelikar samt distinkta beteen-
demönster. Här kan också tillfogas att de döva har etablerade teatergrupper, en 
etablerad dövidrott (bl.a. finns ett eget OS för döva), TV-program som riktar 
sig till döva, teckentolkning; av samhälls- och nyhetsinformation, offentlig 
och politisk debatt, i skolan, i högskoleutbildning, i TV etc. dvs. de har de rät-
tigheter som kännetecknar andra kulturella (eller språkliga) minoritetsgrupper 
i det svenska samhället. Solvang319 pekar i detta sammanhang (den döva id-
                                            
318 (2000). 
319 (2002). 
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rottsrörelsen) på en intressant paradox, som också anspelar på den balansakt 
mellan avvikelse och normalitet som funktionshindrade har att hantera.  För att 
få delta i de dövas OS måste man, naturligtvis, vara döv och för att ingen ska 
”fuska” med detta stödjer man sig på en medicinsk undersökning av deltagar-
na. 

 
Döve önsker å markere seg som kulturell og språklig minoritet, men må 
stötte seg på en medisinsk defektmålning (defekt mätning, min anm.) for å 
avgjöre om en person skal få delta i lekene (Olympiska spelen, min anm.) 
for döve eller ikke.320 
 

Det är således egenskapen, att inte höra, som utgör grunden för tillhörigheten i 
dövkulturen men för att fastslå att man tillhör kulturen räcker det inte, i alla 
fall inte i idrottsliga sammanhang, med att identifiera sig med kulturen man 
måste förlita sig på medicinsk expertis. Man kanske skulle kunna säga att det 
är den medicinska definitionen (avvikelsen att vara döv) som förutsätter tillhö-
righeten i dövkulturen. Och det är samma medicinska perspektiv som man via 
dövkulturen står i opposition till. 

Att applicera den förståelsen av subkulturer som ovan beskrivits på gruppen 
utvecklingsstörda låter sig svårligen göras. Det man skulle kunna hävda är att 
personer med utvecklingsstörning delar den egenskapen att de kan definieras 
som personer med utvecklingsstörning, något som skiljer oss icke- utveck-
lingsstörda från gruppen. De har dock inget eget språk, har inte erhållit rättig-
heter som utpekar gruppen som en minoritetskultur etc. Det man skulle kunna 
ta fasta på är det som redovisas ovan via det engelska begreppet disability cul-
ture. Min ambition är inte heller att utmåla aktörerna på teatern som en egen 
fristående subkultur, ambitionen är att diskutera det subkulturella perspektivet 
i förhållande till empirin.  

Det aktörerna på teatern ger uttryck för kan, menar jag, diskuteras via ett 
subkulturellt perspektiv eller med Gustavssons begrepp delkultur. Genom den 
sociala arenan som teatern utgör, hämtar de kraft, näring och stolthet. Denna 
kraft och stolthet används dels för att stå upp för sig själv och sitt funktions-
hinder dels för att kräva rättigheter och acceptans för kollektivet utvecklings-
störda. Genom deltagandet i teatern erhåller aktörerna också nya bilder och 
förståelser av sig själva och sitt funktionshinder, aktörerna uppfattar sig själva, 
och tillskrivs av ledarna rollen, som skådespelare, musiker, scenarbetare etc.  
 
Konst och funktionshinder - en litteraturgenomgång 

 
För att erhålla en mer övergripande inblick i området kultur/teater/konst och 
funktionshinder och mer specifikt i det som utgör avhandlingens fokus, teater 

                                            
320 Solvang (2002) sid. 76. 
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och utvecklingsstörning, genomfördes en litteratur- och artikelsökning.321 Syf-
tet var att både få en mer övergripande inblick och att få en bild av hur (och 
om det finns) forskningen på området ser ut. För att göra en så heltäckande 
sökning som möjligt genererades flera sökord så som art, arts, Theatre och 
culture. I sökningen har både nationella och internationella databaser använts. 
En första grov bild av området har redovisats i inledningskapitlet, en bild som 
visar att teater med skådespelare som har ett funktionshinder är något som 
finns i flera länder (i alla fall den västliga delen av världen322) och att teater 
med skådespelare som har en utvecklingsstörning verkar vara något som blivit 
populärt och som väcker uppmärksamhet i massmedia, inte minst i lokalpres-
sen. Sökorden utvecklingsstörning/funktionshinder i kombination med kul-
tur/teater användes i de svenska databaserna och sökordet Disability i kombi-
nation med arts/art/culture/Theatre användes i de internationella sökmaskiner-
na. För att erhålla en jämförelse i kvantitativa termer användes också sökordet 
utvecklingsstörning (utan koppling till något annat begrepp) i de svenska data-
baserna. (För en redogörelse för sökningen och antalet träffar hänvisas till bi-
laga 7).   

Av sökningen framgår att antalet publikationer, i de svenska databaserna, 
med sökordet utvecklingsstörning är relativt omfattande. Här återfinns publi-
kationer om utvecklingsstörning ur ett medicinskt-, socialt-, (special) pedago-
giskt- och psykologiskt perspektiv. När det gäller svenska arbeten som ligger 
inom avhandlingens ramar dvs. publikationer som bedömts kunna identifieras 
med sökorden utvecklingsstörning/funktionshinder i kombination med tea-
ter/kultur så utgör dessa endast 14 st. I de internationella databaserna däremot 
finns det ett relativt omfattande antal publikationer som kan sägas falla inom 
ramen för avhandlingens fokus.323  

En grov översikt av litteraturen visar på i huvudsak 4 olika perspektiv på 
temat. (Här inryms träffar som explicit eller implicit handlar om temat.) Dessa 
perspektiv lägger olika vikt på utvecklingsstörning/funktionshinder och kul-
tur/teater/konst, men också på vad som är intressant att belysa i relationen 
mellan dessa. Perspektiven vilar på skilda antaganden och närmar sig därmed 
temat på skilda sätt. De fyra perspektiv som utkristalliserade sig var; Pedago-
giskt perspektiv, Medicinskt/psykologiskt perspektiv, Empowerment perspekti-
vet samt Socialt perspektiv. 

Det pedagogiskt orienterade perspektivet har fokus på lärande, på individu-
ell och kollektiv nivå. Relationen mellan utvecklingsstörning/funktionshinder 
                                            
321 Själva sökningen, genomgång och sammanställning av publikationerna har genomförts av 
Kajsa Jonsson. Delar av denna sammanställning återges i omarbetad form här. Detta avsnitt 
bygger också på publikationer som jag erhållit på annan väg än via den sökningen som ge-
nomförts.  
322 Jag kan ej redovisa hur det ser ut i andra delar, då jag ej lyckats identifiera hemsidor, tex-
ter och material från t.ex. Asien eller Arabländerna. 
323 Här måste naturligtvis poängteras att både vad gäller de svenska databaserna och de inter-
nationella så kan det faktiska antalet vara lägre. En och samma publikation kan finnas med 
på flera olika databaser och kan vara identifierbar med olika sökord. 
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och kultur/teater/konst beskrivs i termer av pedagogisk förståelse och pedago-
gisk metod samt inlärning. Exempelvis kan det inom detta område antas att 
personer med utvecklingsstörning genom rollspel, drama eller musik som pe-
dagogisk metod kan lära och utvecklas. Det handlar om att använda konstnär-
liga och kulturella metoder i habiliterande eller rehabiliterande syfte.   

Det medicinskt/psykologiska perspektivet förlägger fenomenet i stor ut-
sträckning på individnivå. Utifrån en medicinsk/psykologisk grundförståelse 
utvecklas relationen mellan funktionshinder/utvecklingsstörning och kul-
tur/teater/konst. Här antas att den utvecklingsstörda individen kan förbättra 
sina förmågor och utvecklas genom terapi, exempelvis i form av bild-, musik, 
dramaterapi. Här återfinns exempel på litteratur som företräder ett inlärnings-
psykologiskt perspektiv och litteratur som företräder ett psykoanalytiskt per-
spektiv.  

Empowerment perspektivet handlar om diskussioner om hur funktionshind-
rade i samhället utsatts för en eller annan form av åsidosättande eller förtryck. 
De funktionshindrade har passiviserats och hamnat i beroendeställning i sam-
hället. Relationen mellan utvecklingsstörning/funktionshinder och kul-
tur/teater/konst beskrivs i termer av frigörelse, självständighet, självbestäm-
mande och bemyndigande på kollektiv nivå. Exempelvis kan funktionshindra-
de sluta sig samman i konstnärlig aktivitet och därmed utveckla kraft, själv-
känsla och oberoende. Detta perspektiv ligger nära det sociala perspektivet, 
men då betoningen i litteraturen ligger på just empowerment har dessa publi-
kationer placerats här.  

Det sociala perspektivet kan sägas bestå av två huvudfåror. Den ena belyser 
utvecklingsstörning/funktionshinder som ett socialt problem. Här finns få 
kopplingar till kultur/teater/konst. Den andra huvudfåran utgår från antingen 
den miljörelativa handikappmodellen eller den sociala modellen. Fokus i den 
förra modellen är samspelet mellan individer och miljö, där (den bristande) 
miljön utgör en delförklaring till funktionshinder. Relationen mellan utveck-
lingsstörning/funktionshinder och kultur/teater/konst beskrivs i termer av mil-
jöanpassning utifrån individers behov. Exempelvis installerandet av ramper 
för att ta sig in på teatern överbrygger funktionshindret för den rullstolsburne i 
den situation denne vill se en pjäs. Här återfinns också litteratur som utgår 
ifrån den sociala modellen, som redogjorts för i föregående kapitel, i studier av 
funktionshinder. Här finns också exempel på publikationer där diskussionen 
och teoretiseringen ansluter sig till förståelsen av funktionshinder som ett sub-
kulturellt fenomen och där deras konstnärliga produktion förstås som ett ut-
ryck för denna kultur. Den litteratur som placerats i detta perspektiv har ovan 
redogjorts för, också avsnittet nedan bygger på litteratur hämtade ur detta per-
spektiv. 
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Konst, teater och funktionshinder 
 

En mer noggrann genomgång av valda delar av de publikationer som uttalat 
handlar om utvecklingsstörning/funktionshinder och kultur/teater/konst har 
gett nedanstående grova bild av området. Redogörelsen syftar till att ge en, om 
än förenklad och inte alls rättvisande, karaktärisering av vad detta område kan 
sägas bestå av. Avsikten är således att mer ge en överskådlig bild av vad litte-
raturen på området har varit upptagen med att beskriva och redogöra.  

På det stora hela kan litteraturen på området karaktäriseras genom fyra te-
man. I det första temat, det pragmatiska och/eller terapeutiskt inriktade, finns 
publikationer av karaktären metod eller handböcker. Innehållet är terapi- eller 
praktisktinriktat. Exempel på titlar är: A rationale model for group art therapy 
with mentally retarded adolescents och Perspectives. A handbook in drama 
and theatre by, with and for handicapped individuals’ samt Konstnärliga 
terapier. Publikationerna är arbetsmetods/handboksinriktade och/eller terapeu-
tiskt inriktade. De beskriver hur konstnärliga/kulturella aktiviteter (musik, 
dans, bild, drama etc.) kan användas i habiliterande/terapeutiskt syfte. I denna 
kategori kan också flera kapitel i publikationer placeras samt litteratur som 
renodlat handlar om terapi och där bild, drama, musik etc. beskrivs som ett 
instrument i terapin. En del av publikationerna har en teoretisk förankring 
andra är rena metodhandböcker.  

Det andra temat kan beskrivas som den evaluerande inriktningen. Publika-
tionerna som placerats här utgörs av utvärderingar av enskilda projekt, oftast 
är dessa mer av karaktären kartläggningar och redovisningar. Exempel på titlar 
är; En självständig teater av och med utvecklingsstörda: slutrapport. Publika-
tionerna som kategoriserats i detta tema utgörs av litteratur där projekt eller 
verksamheter utvärderats, ofta initierade av kommuner/landsting. De har ofta 
en svag eller ingen anknytning till teori och evalueringen bygger på intervju-
er/samtal med brukare och eller professionella324, de utgör en form av redovis-
ningar av olika kulturprojekt.   

I det tredje temat, den deskriptiva inriktningen, återfinns projektredovis-
ningar och utredningar (ofta initierade av offentliga myndigheter) som beskri-
ver tillgängligheten till kulturella och konstnärliga aktiviteter. Exempel på tit-
lar: Som ett lyft – om kultur för utvecklingsstörda och Funktionshindrades till-
gång till kultur: kartläggning och handlingsprogram. De publikationer som 
återfinns här har ofta ingen teorianknytning och är av instrumentell karaktär. I 
denna kategori finns två grupper. Den ena gruppen utgörs av redovisningar av 
enskilda projekt (teater, drama, musik etc.) som riktats till utvecklingsstör-

                                            
324 Exempel på titlar: Eldorado för personer med grav utvecklingsstörning: aktivitet & kultur 
& kunskap.  
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da/funktionshindrade.325 Den andra gruppen består av statliga eller andra av 
myndigheter initierade utredningar. 326   

Slutligen så har i det fjärde temat, den teoretiska inriktningen, publikationer 
som för en teoretisk diskussion placerats. (D.v.s. titlarna har ingen uttalat tera-
peutiskt ansats, de med denna ansats har placerat i det första temat och kan 
mycket väl ha en teoretisk förankring). Exempel på titlar är; Developing Inde-
pendence: the experience of the Lawnmowers Theatre Company, Art for 
whose sake samt Disability, culture and normative environments. 

I detta tema finns artiklar, rapporter etc. som antingen är empiriskt basera-
de, teorigenererande eller som renodlat för ett teoretiskt resonemang. Här åter-
finns uteslutande träffar med en engelsk titel. Flera av träffarna har erhållits 
via sökordet Disability i kombination med Culture/art-/s. 

När det gäller publikationer som ligger mitt i fokus för avhandlingens tema 
(teater och utvecklingsstörning) så utgörs mycket av det material som erhållits 
av artiklar publicerade i lokalpressen, oftast är det kortare reportage från nå-
gon föreställning som en teatergrupp satt upp. Vidare återfinns här en del re-
portage, publicerade i tidskrifter, om teatergrupper, deras framväxt, arbete och 
hur de utvecklingsstörda aktörerna utvecklats genom deltagandet. Några få 
publikationer utgörs av projektbeskrivningar och/eller lokalt- och verksam-
hetsanknutna utvärderingar/redovisningar av teatergrupper. Dessa handlar till 
stor del om verksamhetens framväxt, vad man genomfört och hur deltagarna 
upplever sitt deltagande. Någon enstaka metod/handbok har identifierats. In-
nehållet handlar om hur man kan gå till väga i drama och teaterarbetet med 
personer med utvecklingsstörning. Här bör också nämnas att ett flertal publi-
kationer (artiklar, handböcker, kapitel i läroböcker, böcker etc.) finns som alla 
har det gemensamt att de har en terapeutisk/behandlande/habiliterande ut-
gångspunkt. I dessa publikationer beskrivs hur konstnärliga aktiviteter (dans, 
drama, musik etc.) används för att utveckla motorik, begåvning, självkänne-
dom, kroppsuppfattning etc. hos personer med utvecklingsstörning.  

Carrie Sandahl327 redogör i en artikel för en intressant studie av funktions-
hindrade artister som verkar inom den genre som på engelska benämns som 
Solo Autobiographical Performance. Då de studerade artisterna förutom att 
vara funktionshindrade också är homosexuella328 väcker studien på många 
olika plan frågor om normalitet, identitet och konstens roll att utmana förgivet 
tagna sanningar. Den tas upp här just för att den visar hur funktionshindrade 
använder kultur i form av konst för att skapa identitet och föra fram budskap 
om funktionshindrades sociala situation.  

                                            
325 Exempel på titlar: Kvinnor, funktionshinder, kultur och konst/rapport och intervjuer. 
326 Exempel på titlar: Museer för alla – i norden: om tillgänglighet för människor med funk-
tionshinder och Försök med kultur och fritidsverksamhet för personer med omfattande funk-
tionshinder: en redovisning av 24 projekt. 
327 (2003). 
328 De studerade artisterna är dock ej personer med utvecklingsstörning. 
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Solo Autobiographical Performance är en hybrid form mellan stand up-
komedi, poesi läsning och ensam teater. Föreställningarna bygger på berättel-
ser från det egna levda livet och föreställningarna kan beskrivas som ett kolla-
ge av roliga skämt, sorgliga episoder, historier, parodier, poesi och skådespele-
ri. Avsikten med föreställningen är att provocera, mana till eftertanke, ifråga-
sätta invanda och givna antaganden. Vidare finns nästan alltid ett politiskt 
budskap med i föreställningen, det privata livet blir i föreställningarna till poli-
tik. Sandahl menar att det finns flera paralleller och likheter som förenar ”gay 
identiteten/kulturen” med ”Crip- identiteten/kulturen”. Det handlar framförallt 
om relationen till det normala och till majoritetskulturen. Hon skriver: 

 
Their primary constituencies, sexual minorities and people with disabilities, 
share a history of injustice: both have been pathologized by medicine; 
demonized by religion; discriminated against /…/ Both have self-
consciously created their own enclaves and vibrant subcultural practices. 
329  

Artisterna i studien har öppet deklarerat att de anammat både en Queer identi-
tet och en Crip identitet. Begreppet Queer kommer från de homosexuella men 
omfattar idag också grupper som t.ex. transsexuella, bisexuella, könsbytare 
och andra. Begreppet Crip (krympling) används av en del grupper av funk-
tionshindrade i den anglosaxiska kultursfären i en slags omvänd mening. Ge-
nom att ta detta negativt laddade begrepp och använda det vill man värdera 
upp och markera sin stolthet (Pride) över att vara funktionshindrad. Det finns 
här paralleller till hur homosexuella använder begreppet bög och fikus i sam-
ma syfte. I de crip, queer solo autobiografiska föreställningarna som Sandahl 
studerat adresseras innebörder av dessa identiteter och frågor som ofta ignore-
ras (som t.ex. funktionshindrades sexualitet) i samhället väcks till liv. Gemen-
samt för artisterna, menar Sandahl, är att de befinner sig utanför både det som 
anses vara normalt och utanför sina egna subkulturer, de avviker så att säga åt 
alla håll. De passar inte riktigt in i queerkulturen p.g.a. funktionshindret och 
hos de funktionshindrade passar de inte in p.g.a. deras sexuella läggning. Detta 
utnyttjas också i föreställningarna då artisterna ägnar sig åt ”Queering” och 
”Criping” så att de ”queer the crip” och ”crip the queer”. Att ”queera” innebär 
att man häcklar eller gör narr av de konventioner och sociala normer som rå-
der i förhållande till sexualitet. Att ”cripa” har samma innebörd, men här ap-
pelleras till de konventioner och föreställningar som råder i förhållande till 
funktionshindrade. 

Ett annat tema i föreställningarna handlar om att ”komma ut” som funk-
tionshindrad, här används den process som homosexuella genomgår när det 
öppet inför familjen, vänner och samhället deklarerar sin sexuella läggning 
och val av livsstil. Viktiga element i denna process är identitet, identifikation 
och stolthet, att ”komma ut” innebär att man inte längre hemlighåller sin ho-
mosexualitet, att man är stolt över den och många gånger att man identifierar 
                                            
329 Sid.26. 
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sig med gaykulturen. Att komma ut som funktionshindrad innehåller samma 
element men sker i förhållande till det som Sandahl beskriver som stigma ma-
nagement (att i socialt samspel med andra hantera sitt stigma genom att t.ex. 
sträva efter att passera som normal) eller i förhållande till Charity case (tycka 
synd om mentalitet från icke – funktionshindrade) alternativt i förhållande till 
overcomer (att komma över tragedin att vara funktionshindrad och leva ett så 
normalt liv som det är möjligt). Att komma ut som funktionshindrad innebär 
således att ”erkänna” sin avvikelse, vara stolt över den och identifiera sig med 
en handikappkultur.  

Ett tredje tema i föreställningarna är just stoltheten eller ”Crip Pride”, i stu-
dien handlade det om att artisterna reartikulerade den funktionshindrade krop-
pen som en bekönad och sexuell kropp. I de studerade artisternas fall handlade 
det om att göra det i förhållande till det normala (de icke-funktionshindrade 
och heterosexuella), i förhållande till de homosexuella (”criping the queer”) 
samt i förhållande till de funktionshindrade och handikapprörelsen (”queering 
the crip”).  Sandahl menar att artisterna och föreställningarna reser viktiga och 
provokativa frågeställningar om identitet, funktionshinder och sexualitet.  

För avhandlingen är detta av intresse inte bara för att artikeln beskriver hur 
människor med funktionshindrade strävar efter att omdefiniera innebörder i 
funktionshinder och utmana invanda föreställningar om funktionshinder, utan 
också för att den visar på konstens möjligheter till det. Detta tangeras av Sol-
vang330 i en artikel om personer med utvecklingsstörning med den möjligen 
provokativa rubriken Mongoer på offensiven?  Solvang frågar om det är möj-
ligt att utveckla ett perspektiv på utvecklingsstörning som bygger på förståel-
sen av utvecklingsstörning som en värdefull och viktigt annorlundaskap och 
ikke bare som et utgangspunkt for normaliseringsreformer og omsorgsarbeid.  

Det finns en del exempel som tyder på en riktning mot en alternativ förstå-
else av utvecklingsstörning. De exempel Solvang pekar på är alla hämtade från 
den konstnärliga sfären, från film, musik, teater och mode. Via konsten ges en 
annan presentation av - och representation av - vad utvecklingsstörning är, än 
den gängse, här står artisteriet eller skådespelarprestationen i fokus.  

Exemplen handlar om hur personer med utvecklingsstörning presenterar 
modekläder, är musiker i band, är skådespelare i tv- serier, om hur temat ut-
vecklingsstörning används i Von Triers film Idioterna och om en uppsättning 
av Hamlet. Filmen Idioterna handlar om en grupp människor som prövar på att 
leva som personer med utvecklingsstörning och syftet är att leta efter sin egen 
inre ”idiot”, något som man menar är värdefullt och säreget. Solvang menar att 
filmen knyter an till en genomgripande alternativ tolkning av utvecklingsstör-
ning och att den är en ovanlig beskrivning av utvecklingsstörning, en beskriv-
ning som innebär att annerledesheten idiotien representerer finnes det også 
verdifulle ting. I Hamlet uppsättningen, som gavs vid Det Kongelige Danske 
Teater i Köpenhamn, engagerades av regissören en kvinna med Downs syn-
drom i rollen som Ophelia istället för en ung och nyutbildad skådespelerska.  
                                            
330 (2003). 
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De exempel som Solvang redogör för har dock väckt kritik från olika håll. 
Denna kritik handlar i huvudsak om följande; Att använda personer med ut-
vecklingsstörning i teater och andra konstnärliga sammanhang eller som tema 
(som i Von Triers Idioterna) handlar om Freakshow dvs. de är med för att spe-
la en pikant roll något som ska locka publiken och är därmed en nedvärdering 
och ett utnyttjande av individerna.  

En annan form av kritik handlar om att det är oetiskt att låta personer med 
utvecklingsstörning agera i en teaterpjäs då de ej förstår innebörden och räck-
vidden av sitt deltagande (Vilket bl.a. en del av skådespelarna i Hamlet upp-
sättningen i Danmark hävdade). En annan form av kritik som lyftes fram i 
dansk massmedia handlade om att utvecklingsstörda ej har plats på en profes-
sionell teaterscen, skådespeleri är ett yrke som kräver en professionell utbild-
ning. Solvang citerar här skribenten i den danska tidningen som menade att på 
det kongelige teaters scene er de en hån mot seg selv og mot Shakespeare.  

Solvang diskuterar kritiken och menar att det är fullt möjligt, vad gäller fre-
akshowargumentet, att personer med utvecklingsstörning, liksom andra grup-
per gör (utan att det kallas för freakshow), vill profitera på att bli behandlade 
som en speciell sorts individer. När det gäller Hamletuppsättning är teatern en 
konstnärlig arena, en arena där det finns utrymme för utprövning och experi-
ment. Att tänja på gränser och experimentera är, menar Solvang, en av kons-
tens samhälleliga roller. 

Möjligen är det så att konsten och teaterarenan är en arena där utvecklings-
störning och andra grupper av avvikande kan komma till tals på ett annat sätt 
än på andra arenor i samhället. I analyskapitlen kommer detta tema att diskute-
ras utförligare, det empiriska materialet tyder dock på att aktörerna i Ållatea-
tern givit en annan presentation (och blivit betraktade av utomstående) av vad 
utvecklingsstörning traditionellt förstås som. 

Den tyska recensionen 331 av en teaterföreställning där skådespelarna har en 
utvecklingsstörning som nämns i inledningskapitlet skall åter uppmärksammas 
här och det av två skäl. Det första är att den är hämtad från kulturens egna 
domäner, en tidskrift som handlar om tysk konst och kultur. Det andra skälet 
är att den också säger något om vår samtida kulturs föreställning om utveck-
lingsstörning. Artikeln handlar om ett teaterprojekt som genomförts i Basel, 
Schweiz, föreställningarna var välbesökta och mottogs väl av publiken. I re-
censionen tydliggörs den många gånger ambivalenta hållningen vi har till per-
soner med utvecklingsstörning. Artikeln är inte bara en recension, den är ock-
så en redogörelse för vad som sker med åskådaren när denne bevistar före-
ställningen. Detta framkommer redan i artikelrubriken: Människor, annorlun-
da än de andra – spelar teater. 332  

Det intressanta, enligt min mening, ligger just häri, hade det varit icke ut-
vecklingsstörda skådespelare hade recension troligen uteslutande varit en re-
cension av föreställningen. Diskussionen om hur man som åskådare berörs av 
                                            
331 Herbener (2003). 
332 På tyska lyder den: Menschen, anders als die anderen – spielen Theater.  
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föreställningen hade inte varit influerad av de egenskaper som utmärker skå-
despelarna. Artikeln är inte patrenaliserande och inte heller förringas skåde-
spelarprestationerna, tvärtom, men den genomsyras av författarinnans betrak-
tande av en föreställning där skådespelarna har en utvecklingsstörning och inte 
av mötet med föreställningen. Budskapet är således att publiken inte bara får 
ta del av ett stycke kultur, den får också brottas med sina föreställningar om 
utvecklingsstörning. 

 Åskådarens möte, via föreställningen, med de utvecklingsstörda aktörerna 
innebär att de avkrävs en vidgad vy, åskådaren måste vara beredd att acceptera 
”funktionshinder” (”behinderung”) med alla dess konsekvenser som en del av 
den så kallade ”normaliteten”(”normalität”). Vidare beskrivs hur publiken 
rycktes med, blev träffade och begeistrade av föreställningen samt hur de titta-
de in i en spegel och då upplevde hur deras egna gränser på ett ödmjukt sätt 
bringades på fall. Det finns något sympatiskt och tilltalande i recensionen och 
dess budskap som handlar om hur publiken tack vare de utvecklingsstörda 
skådespelarna tvingas till reflektion och eftertanke över sina egna föreställ-
ningar och antaganden. Samtidigt har vi, vilket artikeln är ett exempel på, 
svårt när vi förhåller oss till utvecklingsstördas konstnärskap och deltagande i 
kultursfären att frigöra oss från funktionsnedsättningen, det som avviker från 
den normala teater- och kulturfältet 

I litteraturgenomgången har också två vetenskapliga artiklar identifierats 
som inte har sin förankring i en terapeutisk utgångspunkt. I den ena redogör 
Price & Barron 333 om ett aktionsforskningsprojekt, som genomförts i Storbri-
tannien, projektet visar att teater– och dramaaktiviteter för människor med 
utvecklingsstörning kan ge viktiga möjligheter till lärande, social kontakt och 
upptäckt av disability arts. Aktionsforskningsprojektets främsta metod var del-
tagande observation av Lawnmowers klubbaktiviteter (drama, teater och kaba-
réer) för och av personer med utvecklingsstörning. Syftet var att undersöka det 
praktiska arbetet kring dramaaktiviteterna på workshops och kvällsmöten samt 
efterfrågan på dessa. Man ville även undersöka dramaaktivitetens potentiella 
sociala inverkan på deltagarna.  

Price & Barron beskriver hur teatergruppen arbetat mot de fördomar som 
utvecklingsstörda möter i sin vardag. Arbetet bygger på kooperativa och socia-
la processer som leder till lärande för deltagarna. De arbetar både med utveck-
landet av dramaklubbar för utvecklingsstörda och med uppbyggandet av teater 
som en förmedlare av social kritik och som väg till förändring. The Lawnmo-
wers Theatre group har två huvuduppgifter. För det första arbetar de med an-
vändningen av drama för utvecklandet av personliga färdigheter och självför-
troende hos personer med utvecklingsstörning. För det andra arbetar de med 
teater för att uppnå strukturella förändringar med förbättrade villkor.  

Price & Barron redogör för att projektet öppnade upp för fler valmöjligheter 
för deltagarna genom introducerandet av nya stimuli, möjligheter, informella 
strukturer och kanaler. Deltagarna fick inte bara möjlighet att bli tagna på all-
                                            
333 (1999). 
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var, utan också möjlighet att ses bli tagna på allvar. Att hylla artistiskt uttryck 
på detta sätt är en politisk gest, hävdar författarna. Price & Barron betonar föl-
jande aspekter av projektet som särskilt viktiga. De i huvudsak självstyrda 
klubbarna skapade en inkluderande karaktär samt att aktiviteterna gav, via 
sång, drama och dans, möjlighet till en rad expressiva möjligheter, högt delta-
gande och mycket nöje. 

Ineland 334 rapporterar om en studie som genomförts på en teatergrupp i 
Sverige. Teatergruppen tillkom för att man ville skapa en ny form av daglig 
verksamhet för personer med utvecklingsstörning i kommunen. Då teaterverk-
samheter både ”ligger i tiden” och verkar vara utvecklande för individerna 
valdes just teatern som form av en ny dagligverksamhet. Inelands studie visar 
att teaterverksamheten utmärks av en inneboende ambivalens mellan teater 
som konst och teater som terapi. Ambivalensen bottnar i att personalen i verk-
samheten betonar att teaterverksamheten skall vägledas och kännetecknas av 
konstnärliga och artistiska karaktäristiska samtidigt som de legitimerar verk-
samheten, dess rutiner och praxis, mot bakgrund av det är en verksamhet för 
just personer med utvecklingsstörning. Ambivalens handlar således om att 
verksamheten både vill frigöra sig från rådande omsorgspraxis och använda 
den som ett led i att organisera arbetet på teatern.  

Den studerade teaterverksamheten blir på så vis en hybrid mellan teater (där 
konstnärliga mål och ambitioner styr verksamheten) och en ”traditionell” om-
sorgsverksamhet (där normaliseringsideologin vägleder arbetet). 

 
Engaging in cultural activities as an art form within the municipal social 
services, most certainly legitimises the theatre groups’ deviance from an 
ordinary theatre. It follows, that the issue on theatre as art or therapy 
must…be described as theatre as both art and therapy.335 
 

Denna ambivalens i frågan om vad teaterverksamheten skall syfta till är, me-
nar Ineland, institutionaliserad. Detta kommer sig av att teaterverksamheten är 
byggd på den normativa grund som kännetecknar handikappomsorgen. Tea-
terverksamheten villkoras av de handikappolitiska mål som råder och utgör ett 
led i kommunens handikappomsorg. Samtidigt som ambitionen är att det ska 
handla om teater och inte terapi. Risken med detta är att teaterverksamheten 
kommer att utgöra ett exempel på en gammal praxis men i en ny skepnad. Ine-
land skriver att det finns en: 

 
… potential risk of maintaining a view on practises (e.g. theatres) as a kind 
of normalisation practises in which the aim essentially is focused on realiz-
ing the objectives with the disability policy...336     
 

                                            
334 (2004) samt (2002). 
335 Sid. 11. 
336 Sid. 13. 
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Av litteraturgenomgången kan man dra fem för avhandlingen viktiga slutsat-
ser. Den första är att det finns det tecken på att funktionshinder och utveck-
lingsstörning kan förstås som något annat än den traditionella förståelsen eller 
med Solvangs ord som en verdifull og viktig annerledeshet. Exemplen i denna 
riktning är hämtade från den konstnärliga sfären. Här har möjligheter för per-
soner med utvecklingsstörning getts att framställa sig själva och vad utveck-
lingsstörning är och som något annat än som funktionshindrade och som klien-
ter till välfärdsstaten. Här står deras konstnärliga produktion i fokus inte deras 
funktionshinder.  

För det andra, vi tenderar till att ha en ambivalent hållning till utvecklings-
stördas deltagande i konstnärlig produktion, vi både gillar och ogillar det (som 
i exemplet med Opheliaaffären) och vi brottas med våra egna föreställningar 
om utvecklingsstörning (som i den tyska recensionen). Argument lyfts också 
fram som går ut på att skydda de utvecklingsstörda (t.ex. att de inte förstår 
innebörden av deltagandet i en teaterpjäs och att det därmed är oetiskt), ett 
argument som naturligtvis kan vara rimligt men som också kan vara ett utslag 
av välviljans förtryck. En annan aspekt av denna ambivalens handlar om hur 
vi som publik skall förhålla oss till den konstnärliga prestation som de utveck-
lingsstörda ger. Vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till teater eller musik 
som framförs av personer med utvecklingsstörning, ska vi artigt applådera, likt 
föräldrar på en skolteater eller ska vi värdera det på samma sätt som när vi tar 
del av ett stycke teater som framförs av professionella skådespelare på en eta-
blerad teaterscen?  Man kan också förstå denna ambivalens i termer av frågan 
om hur vi ska betrakta utvecklingsstörningen. Om utvecklingsstörningen beto-
nas ligger det nära till hands att argumentera för att det är oetiskt, om skåde-
speleriet betonas så kan argumentet bli att de ej är professionella skådespelare. 
Det förefaller vara svårt att tänka bort utvecklingsstörningen i det hela. 

Den tredje slutsatsen handlar om att det privata blir politiskt, vilket också 
kommer att framgå i kommande kapitel, konst i form av teater, musik, poesi 
etc. utgör ett forum och ett medium med vilket konstnärer med funktionshin-
der kan föra fram politiska budskap som handlar om den sociala position indi-
vider med funktionshinder befinner sig i. Via konsten kan funktionshindrade 
provocera, utmana och ifrågasätta för givet tagna sanningar men också väcka 
insikt och mana till eftertanke. Konsten är på ett sätt ett frirum, en möjlighe-
ternas och experimentens arena, där normalitet och rådanden sociala konven-
tioner kan ifrågasättas. Detta frirum används av funktionshindrade, vilket både 
Sandahls och Solvangs artikel beskriver, just i syfte att föra fram budskap och 
att ifrågasätta förgivet taganden.  

Den fjärde slutsatsen handlar om att konst och konstnärliga uttrycksformer 
används i ett terapeutsikt syfte i arbetet med funktionshindrade. Då musik, 
teater, drama etc. bygger på mer än en verbal kultur involveras andra sinnen 
hos människan. På så sätt blir konsten ett bra instrument i det habiliterande 
och terapeutiska arbetet. Syftet är dock inte konst för konstens skull utan för 
dess terapeutiska verkan.  
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Den femte slutsatsen handlar om organisatoriska och välfärdsstatliga över-
väganden. Det finns svårigheter för teatergrupper med utvecklingsstörda skå-
despelare som bildas inom ramen för handikappomsorgen att finna sin plats i 
tillvaron, de brottas med frågan om det ska vara en teater där det konstnärliga 
arbetet ska stå i centrum eller om det ska vara en form av den traditionella 
handikappomsorgen där terapeutiska syften står i centrum. I den studie som 
Ineland redovisar leder denna fråga till att teatergruppen blir till en hybrid 
mellan teater och omsorgspraktik. Inelands studie visar att den rådande ideo-
login och praktiken sätter avtryck i tillskapandet av en verksamhet där ambi-
tionen är att producera kultur i form av teater. Det verkar vara svårt att helt 
villkorslöst, inom ramen för handikappomsorgen, skapa en verksamhet som 
gör något annat än att försöka förverkliga det som vägleder handikappomsor-
gens praxis och dess ideologi. Att tillskapa en teaterverksamhet med personer 
med utvecklingsstörning behöver ju inte betyda att den ska vara ett led i reali-
serandet av handikappolitiska mål och överväganden, det kan ju helt enkelt 
”bara” få handla om teater.  

Man kan här dra paralleller till diskussionen om spänningen mellan avvi-
kelse och normalitet. Å ena sidan betonar man att deltagandet i teaterverksam-
heten är ett led i att arbeta med kultur och skådespeleri (teater för teaterns 
skull) samtidigt som förverkligandet av dessa kulturella ambitioner i praxis 
tenderar till arrangeras enligt den omsorgspraxis som råder p.g.a. att deltagar-
na är utvecklingsstörda (avviker från det normala).    

Om man omsätter dessa fem slutsatser till mitt empiriska material så kan 
det sägas att även Ållateatern brottas, om än på ett annat sätt, med det som 
Ineland redogör för. I Ållateaterns fall handlar det inte så mycket om en ambi-
valens mellan konst och terapi snarare handlar det om att man (framförallt le-
darna) uppfattar socialtjänsten som en hämsko som i alltför hög grad villkorar 
och sätter gränser för de konstnärliga ambitionerna. När det gäller Ållateaterns 
relation till de övriga slutsatser som ovan gjorts så återfinns i mitt empiriska 
material också detta. Genom Ållateatern och framförallt Carmenuppsättningen 
gavs en annan presentation av vad utvecklingsstörning är än den traditionella. 
Detta kan ses, vilket redogörs för i kapitel 5, i den massmediala rapporteringen 
av Carmenprojektet och hos de upplevelser aktörerna har av sitt arbete på tea-
tern. Vissa tecken på att det privata blir till politik via teatern finns också i det 
empiriska materialet. Det handlar framförallt om ledarnas ambitioner om att 
använda teatern som ett medium att till åskådare förmedla vad det kan innebä-
ra att vara funktionshindrad i samhället.  

Även den ambivalenta hållning som vi ofta intar till funktionshindrades 
konstnärliga arbete återfinns i allra högsta grad i mitt material. Detta kommer 
att utförligare redogöras för i analyskapitlen. Här kan dock kort sägas att detta 
återfinns i massmedias bevakning och när det gäller aktörernas egna upplevel-
ser. Aktörerna ställer sig t.ex. undrande till varför publiken applåderar deras 
skådespelarprestationer på teaterscenen samtidigt som de blir utpekade och 
uttittade när de vistas på gator och torg. 
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Avslutningsvis skall nu ett försök att binda ihop dessa bägge kapitel, som re-
dogör för den teoretiska referensramen, göras. Avsnittets ambition är dels att 
sammanfatta kapitel tre och fyra dels att tydliggöra avhandlingens förhållande 
till det socialkonstruktivistiska- och kulturperspektivet.    
 
Avhandlingens teoretiska referensram 

 
Avhandlingens teoretiska referensram utgörs av beståndsdelar hämtade från 
det konstruktivistiska perspektivet, från utgångspunkten att funktionshinder 
kan förstås som en balans mellan avvikelse och normalitet, ambivalensper-
spektivet samt från det perspektiv som söker förstår funktionshinder ur en kul-
turanalytisk utgångspunkt. De teoretiska utgångspunkterna utgör en väv mot 
vilket det empiriska materialet förstås, denna teoretiska väv har under forsk-
ningsprocessen skapats i takt med att den fortskridit och har således ej be-
stämts på förhand. 

Perspektivet på och förståelsen av utvecklingsstörningens sociala innebörd 
är att den är socialt konstruerad. Jag ansluter mig till den form av konstrukti-
vism337 som säger att den sociala kontexten inverkar på de kunskaper vi har. 
Kunskaper om verkligheten erhålles och reproduceras genom språket. Via 
språket skapar vi mening och innebörder av de fenomen vi erfar. Denna form 
av konstruktivism menar dock inte att det inte finns en oberoende verklighet. 
Wennerberg skriver … det existerar en kunskapsoberoende fysisk värld samt 
att denna värld kan påverka oss då vi formulerar våra kunskapsutsagor.338  

Detta betyder således att utvecklingsstörning finns som en objektiv verklig-
het men att de innebörder och meningar vi tillskriver utvecklingsstörning är 
socialt konstruerade. Jag menar inte att den hjärnskada eller den kromosomav-
vikelse som ligger bakom en persons utvecklingsstörning skulle vara en kon-
struktion, inte heller att man inte har en annan intellektuell kapacitet. Jag an-
sluter mig till det perspektiv som Söder339 beskriver som det kontextuellt kon-
struktivistiska. Detta säger oss att det finns en faktisk existerande verklighet 
som utgör råmaterialet för en konstruktion. Utvecklingsstörning finns och låter 
sig empiriskt studeras och beskrivas. Men hur vi benämner eller vad vi gör av 
denna oberoende verklighet är en konstruktion.  

Omsatt till min utgångspunkt: utvecklingsstörning och dess konsekvenser 
låter sig empiriskt beskrivas men hur man utformar verksamheter (som tea-
tern) eller insatser till eller vilka egenskaper vi menar utmärker, samt hur vi 
talar om och benämner utvecklingsstörning är däremot en konstruktion. Även 
Bogdan och Taylor 340 hävdar en liknande ståndpunkt. De menar att perspekti-
vet inte förnekar att intellektuella eller organiska skillnader mellan icke ut-

                                            
337 Denna form av konstruktivism benämns av Wenneberg (2001) som socialkonstruktivism 
som kunskapsteori. 
338 Sid. 154 (2001). 
339 Söder (1999) sid.214 med referens till Lindgren (1993). 
340 (1989) & (1982). 
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vecklingsstörda och utvecklingsstörda existerar. Perspektivet betonar dock att 
den sociala meningen med skillnaden - det annorlunda, samt om och hur 
stämplingen av någon som annorlunda sker, är beroende av samhälleliga och 
kulturella processer.     

Det intressanta är alltså, enligt min mening, vilken social mening vi tillskri-
ver utvecklingsstörning. Beroende på vilken social mening utvecklingsstör-
ning tilldelas följer också olika sätt att organisera och förmedla omsorg på. Av 
den tilldelade sociala meningen följer också gemene mans sätt att förhålla sig 
till och interagera med personer med utvecklingsstörning. De sätt professionel-
la, olika myndigheter och allmänheten bemöter utvecklingsstörda på utgör 
också fundament i individens sätt att förstå sig själv. 

Min utgångspunkt är således att de sociala innebörderna av utvecklingsstör-
ning är socialt konstruerade och att dessa konstruktioner influerar hur väl-
färdsstaten destinerar olika arrangemang för denna grupp, hur handikappoli-
tiska mål formuleras samt hur olika grupper av personal agerar gentemot och 
interagerar med personer med utvecklingsstörning. Tidigare har diskuterats 
hur olika konstruktioner av samma fenomen, t.ex. funktionshinder, kan existe-
ra parallellt. Detta har belysts med exemplet de döva. I en välfärdsstatlig kon-
text kan dövhet förstås i termer av funktionshinder samtidigt som det i andra 
sammanhang förstås som en språkligminoritet.  

Inledningsvis har i kapitlet också beskrivits hur välfärdsstaten både kan för-
stås som skapare av det avvikande (kategorin brukare) och som möjliggörare 
av individuella livsprojekt, något som kan förstås i termer av det normala. 
Med andra ord är det värdefullt att med denna utgångspunkt analysera hur den 
sociala innebörden av utvecklingsstörning gestaltar sig på Ållateatern. Vidare 
är det fruktbart med denna utgångspunkt med avseende på att social interak-
tion utgör ett viktigt led i skapandet av människors förståelse av sig själva. De 
sociala konstruktioner som finns i den kontext som omger personer med ut-
vecklingsstörning blir också till viktiga ingredienser i enskilda utvecklings-
stördas bild och förståelse av sig själva. Vad gäller det kulturanalytiska per-
spektivvalet, så är ambitionen att belysa teaterverksamheten via en kulturana-
lytisk orienterad förståelse av teatern. 

Jag menar att de ovan redogjorda teoretiska perspektiven möjliggör en tolk-
ning av aktörernas upplevelse av teaterverksamheten. Tidigare har jag beskri-
vit att aktörerna är socialiserade i en förståelse av vad utvecklingsstörning är. 
Detta har gjorts via deras karriärer inom omsorg och vård. De befinner sig, 
genom teaterverksamheten, på två arenor samtidigt. Den ena kan benämnas 
som en omsorgsarena och representeras av alla de omsorgs- och vårdinrätt-
ningar som de vistas i. Den andra arenan utgörs av teatern. På denna arena lär 
de sig andra och nya saker om vad utvecklingsstörning är. På teatern har aktö-
rerna utvecklat en gemenskap och anda som utgör en kulturgemenskap. Tea-
tern är både en konstnärlig praktik och en omsorgspraktik, denna med Inelands 
ord, hybridtillvaro, mellan en konstnärlig praxis och en omsorgspraxis kan 
därför också förstås medels Solvangs beskrivning av funktionshinder som en 
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balansakt mellan det avvikande och det normala. Detta perspektiv omsatt till 
avhandlingen motsvaras av att aktörernas position kan beskrivas i termer av att 
balansera mellan rollen som brukare till handikappomsorgen (det avvikande) 
och rollen som skådespelare (det normala) på teatern.  
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Kapitel 5 Verksamheten, aktörerna och historien 
 
Inledning 

 
Avhandlingens resultat och analys är sorterad i fyra kapitel. I detta, det första, 
uppehåller sig analysen och redogörelsen kring frågor om teaterverksamheten 
som sådan, dess historia och historiens betydelse för Ållateatern så som den 
ser ut idag. Nästa kapitel handlar om den fysiska miljön på teatern och dess 
betydelse för verksamheten och aktörerna. Därefter diskuteras Ållateaterns 
relation och förhållande till den omgivande miljön och den socialtjänst i vilken 
teatern är inordnad.  

Avsikten med detta kapitel är således att berätta historien om Ållateatern, 
dess tillkomst, miljö, verksamhet och aktörerna, samt hur den sätter avtryck på 
dels verksamheten vid teatern dels på de upplevelser aktörerna har av teatern. 
Kapitlet är disponerat på sådant sätt att först följer en presentation av verk-
samheten och av avhandlingens undersökningspersoner, därefter följer en be-
skrivning av och diskussion om Ållateaterns historia. En viktig del i Ållatea-
terns historia är Carmenprojektet som föregick Ållateaterns tillkomst. Här 
skall också upplysningsvis nämnas att den grupp som satte upp Carmen be-
nämnde sig själva som Ållateatern dvs. namnet Ållateatern är inget som upp-
stod i samband med tillskapandet av den teatergrupp som jag studerat. Ållatea-
tern bildade också en förening, Ållaföreningen, i vilkens namn man sökte eko-
nomiska medel från olika håll för arbetet med Carmenprojektet, detta då soci-
altjänsten, enligt Jenny (teaterns producent), i sin ordinarie verksamhet inte 
stödde projektet. I en analys av Ållateatern kan således ej den uppsättning av 
Carmenoperan, som stora delar av dem som idag utgör Ållateaterns medlem-
mar medverkade i, lämnas därhän. Elva av de nitton undersökningspersonerna 
var med i Carmenprojektet. Detta operaprojekt var starten på det som utgör 
avhandlingens studieobjekt – Ållateatern.  

Redogörelsen och analysen som följer i detta och de efterföljande kapitlen 
bygger på den kodning av det empiriska materialet som gjorts medels 
NUD*IST.  

I tablån nedan återges det kodschema som konstruerades i initialskedet av 
kodningen. Schemat innehåller både de Corecodes och Subcodes som använ-
des. Schemats Corecodes formulerades i den process som benämns som öppen 
kodning och subkodernas tillkomst härrör från den selektiva kodningen. Den 
öppna kodningen innebär att ur det empiriska materialet vaskas begrepp eller 
teman fram och att deras omfattning och dimensioner gås igenom. Subkoder-
nas uppgift är att fånga de olika dimensionerna och aspekterna av huvudko-
derna. Några av schemats corecodes och subcodes benämningar har ändrats 
jämfört med det schema som först skapades. Detta då de första benämningarna 
som gavs koderna varit av karaktären naiva och skapats för att ha ett första 
begrepp att utgå ifrån. Under kodningsarbetet och analysprocessen har sedan 
mer adekvata benämningar formulerats. Ett exempel är subkoden konstnärlig 
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rational/administrativ rational, i inledningsskedet av kodningen benämndes 
denna som teater vs. handikappomsorg. Dock har inte själva innehållet eller 
innebörden i koderna ändrats. Vidare har i en del fall vissa subkoder slagits 
ihop, då det under kodningsprocessen visade sig att de omfattade samma inne-
börder och aspekter av huvudkoderna 

 
CORECODE   SUBCODE 

Fysisk miljö 
 

 

Social miljö Interaktion 
Kommunikation 
Kreativitet 
Kulturgemenskap 

Konstnärligverksamhet Konstproduktion 
konstnärlig ratio-
nal/administrativ rational 

Konstnärligt arbete 
 
 

Kulturarbete 
Konstnärliga och estetiska ut-
trycksformer 

Självbild Bemyndigande 
Medarbetarroll 
Skådespelare 
Delaktighet 
Synen på aktörerna hos ledarna 
Betydelsen av deltagandet  

Kommunicerandet av  
kulturgemenskapen 
 

Konstproduktioner 
Ställa krav 
 

 
Tablå 5.1 Kodschema 
 
Analysen och redogörelsen i detta och i kommande kapitel är dock inte struk-
turerade efter kodschemat. Strukturen har följt en ordning, där teatern som 
sådan och dess verksamhet föregår aktörernas upplevelser. Därefter följer av-
handlingens ambition att begreppsliggöra aktörernas upplevelser och erfaren-
heter. Denna ordning har medfört att empiri lyfts ut ur koderna som redogörs i 
enlighet med den ovan beskrivna ordningen, t.ex. har i kapitel sju empirin 
strukturerats efter nio teman som alla genererats ur koderna i kodschemat.  

 
Verksamheten och aktörerna 

 
I undersökningen ingår totalt 19 personer, fjorton personer med utvecklings-
störning samt fem ledare. Av dessa medverkade 11 (alla fem ledarna och sex 
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av de fjorton aktörerna med utvecklingsstörning) i Carmenprojektet.  Detta 
innebär att 8 av undersökningspersonerna inte deltog i Carmenprojektet. Av de 
fjorton aktörerna med utvecklingsstörning är 5 män och 9 kvinnor.341 Ledarna 
är alla kvinnor. Presentationen av aktörerna bygger på det de berättat för mig, 
den är på intet sätt heltäckande eller rättvisande mot personerna men den ger 
en bild av de olika aktörerna.  

De fjorton aktörerna med utvecklingsstörning hade inga klara, tydliga och 
stabila yrkesroller och arbetsuppgifter dvs. det går inte att entydigt säga att en 
viss person är skådespelare och att en annan är musiker. Möjligen kan, enligt 
min upplevelse, kanske arbetsuppgifterna och rollfördelningen på Ållateatern 
liknas vid en amatörteatergrupp där individerna har flera olika uppgifter och 
roller, de är både skådespelare, tillverkare av kostymer, scenarbetare, admi-
nistratörer etc. Undantaget är de roller ledarna hade, de var både ledare för en 
teaterverksamhet där det arbetar personer med utvecklingsstörning och kultur-
arbetare. Den uppgift ledarna har i sin kulturarbetarroll redogörs för i presenta-
tionen nedan. 

Under den tid som studien genomfördes satte Ållateatern inte upp någon 
produktion av det format som Carmenoperan utgjorde. Verksamheten kan mer 
karaktäriseras som arbete med konstnärliga och estetiska uttrycksformer. Un-
der studien producerades dock några, jämfört med Carmenoperan, mindre tea-
terproduktioner. En sådan var när man under en hamnfestival i staden gav en 
gatuteater, där temat var cirkus. En annan produktion var en gatumusik- före-
ställning. I dessa produktioner involverads alla aktörer på olika sätt och olika 
arbetsgrupper hade olika uppgifter. En grupp arbetade med kostymer, en an-
nan med scenografi och dekor, en grupp arbetade med musiken osv.  

Detta arbete kan beskrivas inte bara i termer av att aktörerna tillverkade ko-
stymer, repeterade låtar och tillverkade dekor. Arbetet kan också förstås som 
en process av lärande, där aktörerna inte bara instrumentellt sydde kostymer 
för att ta det som ett illustrativt exempel. Den grupp som ansvarade för kosty-
merna, sökte inspiration via litteratur och andra källor. Man ville också att ko-
stymerna skulle gestalta det som var temat för produktionen samt inte minst 
individualiseras. Det sistnämnda handlar om att kostymen också skulle passa 
personlighetsmässigt med den som skulle bära kostymen. Gruppen arbetade 
också med själva materialet, man lärde sig om tyget, hur det kan bearbetas och 
hanteras etc. Ett annat exempel på hur lärandet var en del av arbetsprocessen 
på teatern är den resa till Storbritannien som gjordes. En resa som företogs 
dels för att knyta kontakter med en teatergrupp som också utgörs av skådespe-
lare med utvecklingstörning dels lära känna miljön i det landet. Det sistnämn-
da målet hade att göra med att man planerade en teaterproduktion, som dock ej 
under studien förverkligades, som är hämtat från detta land. Arbetet med för-
beredelserna inför resan handlade mycket om att söka kunskap om landet, dess 
kultur, geografi m.m.  

                                            
341 Hur dessa personer deltagande i undersökningen ser ut redogörs för i metodkapitlet. 
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Ett annat lite större projekt under studien var teaterns arbete med att skapa ett 
kostymförråd. Arbetet med detta låg i linje med den idé om lärande som jag 
sökt beskriva ovan. Teatern hade sedan arbetet med Carmen och andra pro-
duktioner en hel del, kostymer, dekor, rekvisita m.m. som fanns i en annan 
lokal i en annan geografisk del av staden. Man ville nu samla allt detta till tea-
tern och fick tillgång till en lokal i källaren i den fastighet man håller till i. Ak-
törerna och ledarna skapade i princip hela förrådet själva, från renovering till 
att bygga upp ett arkivliknande förråd där olika kostymer, rekvisita, dekor och 
andra saker ordnades efter en logisk ordning. Arbetet med förrådet startade 
visserligen med själva renoveringsarbetet, ett arbete som jag vid ett tillfälle 
själv deltog i, men det fanns en idé bakom arbetet. Man diskuterade och sökte 
kunskap om kostymförråd, åkte på studiebesök på stadsteatern, hur olika mate-
rial bäst förvaras och hur ordningen skulle vara.  

Överhuvudtaget kan verksamheten på teatern karaktäriseras som en slags 
process där lärandet var en viktig del. Man inte bara gjorde något utan att det 
fanns en bakomliggande idé, man sökte kunskap om konstnärer, musiker, mil-
jöer i vilka olika teaterstycken utspelare sig, material.  

Mer om just detta kännetecken på innehållet i verksamheten följer i kom-
mande kapitel, här skall dock sägas att detta sätt att bedriva verksamhetens 
innehåll på förstås som ett utslag av den konstnärliga rational som finns ned-
lagd i teaterns arbete. En rational som kan sägas kännetecknas av att via 
konstnärliga och estetiska uttrycksformer förmedla och ge uttryck för berättel-
ser, budskap, erfarenheter, upplevelser och känslor. För att kunna genomföra 
förmedlandet krävs att skådespelaren, musikern eller poeten på något sätt har 
en inblick i den miljö, sociala situation, erfarenhet eller vad det nu är man vill 
förmedla. Det är när förmedlandet, skådespelandet, känns trovärdigt som man 
som publik låter sig förflyttas till den miljö eller erfarenhet som gestaltas. Det 
är också då som man som publik blir berörd eller på ett annat sätt blir tagen av 
föreställningen. Det jag försökt beskriva här är en annan form av beskrivning 
av samma sak som görs i inledningen i kapitel ett, där benämndes just detta 
som den magiska gränsen, en tyst överenskommelse som publiken och skåde-
spelaren ingår och som innebär att publiken låter sig förflyttas till den miljö 
eller händelse som teaterpjäsen utspelar sig i. För att denna överenskommelse 
skall komma till stånd krävs dock att skådespelarna genomför förmedlandet på 
ett trovärdigt sätt samt att publiken accepterar det ”som om det vore på riktigt” 
och det är när detta inträffar som så att säga magin inträffar.  

Som nämnts ovan genomfördes, under studien, inga större teaterproduktio-
ner dock har Ållateatern under våren 2004 satt upp en performance-
föreställning som också uppmärksammades av en lokaltidning. Orsaken till att 
Ållateatern, under den period som studien företogs, inte arbetade med någon 
större teaterproduktion måste troligen sökas i flera bakomliggande orsaker. En 
handlar om att Ållateatern startade som en verksamhet inom ramen för den 
dagliga verksamheten under 1999, flera nya aktörer jämfört med Carmentiden 
tillkom och en del fick inte sin dagliga sysselsättning på teatern. Mycket av 
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den första tiden på den nystartade teatern handlade om att lära känna varandra, 
hitta rutiner, arbetssätt och former för den dagliga vardagen. Vidare fanns en 
stor nyfikenhet, hos andra verksamheter och dagliga verksamheter i trakterna 
kring kommunen, för denna nya teaterverksamhet vilket genererade en hel del 
studiebesök som man tog hand om. En del av dessa studiebesök deltog jag i 
och de var alla omsorgsfullt och noggrant planerade och genomförda. 

Dessutom blev ju Ållateatern nu en del av socialtjänstens utbud av dagliga 
verksamheter för personer med funktionshinder i kommunen. Detta var något 
nytt för gruppen och ledarna. Arbetet med Carmen skedde med frivilliga kraf-
ter och med mycket ideellt arbete och ledarna arbetade med denna produktion 
på sin fritid.  

Man kan säga att allt detta nu skulle inordnas i den kommunala handikapp-
omsorgen med administration, byråkrati och ekonomiska överväganden något 
som man inte var van vid. Min upplevelse var att en hel del energi ägnades åt 
detta under teaterns första tid som en daglig verksamhet. Möjligen kan också 
arbetet med och den genomslagskraft Carmenoperan hade vara en bidragande 
del. Denna produktion hade nog inte en paralyserande effekt för arbetet på den 
då nyetablerade verksamheten när det kommer till i formatet större teaterpro-
duktioner, men det kanske upplevdes av gruppen som svårt att bräcka och 
därmed också möjligen lite avskräckande.   

Arbetet och arbetsuppgiften på teatern var, under den tid studien företogs, 
organiserat kring grupper och teman som varierade, det har varit flera olika, 
varav några teman varit Afrika, dans, drama och inspiration, kostymförråd. En 
helt vanlig dag på teatern, så som jag upplevde den, kan beskrivas på följande 
sätt. Vid åtta tiden anlände de första aktörerna och ledarna och man samlades 
för att starta upp arbetsdagen med kaffe och lite prat. Vid runt nio- tiden sam-
lades man och hade ett möte där dagens arbete diskuterades och fördelades 
och där andra viktiga saker togs upp. Efter denna samling gick aktörerna till 
sina respektive arbetsuppgifter och grupper. I grupperna arbetade man sedan 
med olika konstnärliga och estetiska arbeten såsom, musik, drama, kostym, 
dekor etc. Förmiddagens arbetspass bröts för lunch och vid ett - tiden samla-
des man och forstsatte förmiddagens arbete eller tog tag i nya arbetsuppgifter. 
Dagen avslutades med att man fikade tillsammans innan alla begav sig av 
hem. Denna vardag bröts dock ganska ofta av studiebesök, olika projekt, ut-
flykter etc. Här måste också nämnas att det, för mig, i början var ganska svårt 
att genomskåda vilka rutiner som rådde och hur vardagen gestaltade sig på 
teatern. Mellan mina besök på teatern hände hela tiden saker, i den fysiska 
miljön, arbetsuppgifter, nya projekt, nya idéer. På ett sätt var det en ny verk-
samhet jag kom till varje gång. Jag beskriver verksamheten i mina fältanteck-
ningar som flexibel och föränderlig där inga fastlagda rutiner fanns och där 
innehållet ständigt förändrades. Till stor del bestämdes detta av, är min tolk-
ning, att det är en konstnärlig verksamhet och verksamheten organiserades 
efter kultur i form av konst som idé.  
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Min egen erfarenhet spelar här också en roll, även om min praktiska yrkes-
verksamhet inom handikappomsorgen ligger några år tillbaka i tiden. Den er-
farenheten innehåller mer av rutinbundenhet och liten grad av flexibilitet. Min 
erfarenhet handlar om en ganska traditionell dagcenterverksamhet med mono-
tona legoarbeten för de utvecklingsstörda. Jag är medveten om att det ser an-
norlunda ut idag, men det är mot denna erfarenhet och föreställning om arbete 
för personer med utvecklingsstörning som jag i början betraktade Ållateatern.   

Grupper, kring vilka arbetet varit organiserat, var under undersökningen 
musik, kostym & dekor samt administration. Dessa grupper fanns kontinuer-
ligt under studien och bestod av en fast stomme av personer, under tiden som 
studien företogs har dock en del personer byt grupper och en del bytt tillbaks. 
Av och till har grupper skapats beroende på den arbetssituation som rått samt 
av både inifrån (från Ållateatern) initierade projekt t.ex. musik -framträdanden 
samt utifrån initierade projekt såsom förfrågningar efter arrangemang i form 
av musik-, teater- eller andra konstnärliga föreställningar. Följande dialog illu-
strera hur arbetet på teatern är organiserat: 

 
LS: Det finns ju olika grupper här, men de verkar inte var så fasta, folk kan 

vandra ut och in ur dem  beroende på en massa omständigheter? 
Ylva: Ja och sen så är det ju så att dom där grupperna byts ju ut hela tiden 

man ... det beror alldeles på vad vi gör. När vi skulle göra i ordning källaren 
då frågade vi ju vilka som var intresserade av att jobba med kostym och sce-
nografi och få i ordning i vårt förråd och vissa vill var i musiken så det varvas 
hela tiden. Det är ingenting man väljer för hela tiden, det beror alldeles på 
vad vi gör. 

 
När jag frågat aktörerna om vad de har för roll eller arbetsuppgifter på teatern 
har de flesta aktörer med utvecklingsstörning spontant presenterat sig som mu-
siker eller skådespelare (eller någon annan av de yrkesroller som finns på tea-
tern), man har naturligtvis också berättat om vad man arbetat med för tillfället. 
Att presentationen klätts i ord som musiker och skådespelare är intressant. Det 
är det, enligt min mening, för att det har gjorts med en stolthet och många 
gånger mot bakgrund av vad man tidigare arbetat med på dagliga verksamhe-
ter. En sådan talande passage är: På dagcenter var jag arbetstagare här är jag 
skådespelare.  

Mer om verksamhetens innehåll följer löpande i detta kapitel. Det är nu 
dags att presentera aktörerna på Ållateatern och den börjar med de fem ledare 
som fanns på teatern under den tid jag studerade den. 

Siv är teaterns scenograf. Hon är utbildad scenograf och har yrkeserfarenhet 
från att arbeta med kultur och teater. Siv har arbetat med många olika kultur-
uppdrag på frilansbasis; teater, film, TV, amatörteater, teater med skolungdo-
mar. Siv kom i kontakt med arbetet med utvecklingsstörda genom de Cabareér 
som Jenny ansvarade för att sätta upp i regi av omsorgens fritid i början på 
1990–talet. I samband med kommunaliseringen av omsorgen i Västernorrlands 
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läns landsting fick Siv i uppdrag att utforma en utställning som handlade om 
att berätta om hur man som utvecklingsstörd har det i arbetet, i boendet och 
på fritiden. Siv var med i Carmenprojektet och kom med i det genom Jenny. 
Jag höll på att jobba med en musikal… Jenny kom och hälsade på ... så stod vi 
och pratade om opera, vad häftigt det skulle vara med opera… sen dess har 
Carmen och Ållateatern varit ett eget spår i mitt huvud. På min fråga vad som 
gjort att hon valt att arbeta med kultur och personer med utvecklingsstörning 
svarar Siv att det handlar om den värme och gemenskap som hon erhåller i 
samarbetet med de utvecklingsstörda. Men också utmaningen att få bidra till 
människors utveckling utgör en viktig aspekt i valet av att arbeta på Ållatea-
tern. Att känna gemenskap på ett speciellt sätt med värme och kärlek… Att 
man får så mycket tillbaka och sen är det roligt också att få se, lära känna 
dom här människorna och se vad jag kan stödja dom och plocka fram det dom 
har inom sig. 

Kristin är teaterns musikledare och utbildad musikhandledare vilket är en 
musikpedagogisk utbildning som förbereder för yrkesverksamhet inom om-
sorg, vård, skola och psykiatri. Kristin har en mångårig erfarenhet som musik-
terapeut från psykiatrin. Sin första kontakt med personer med utvecklingstör-
ning har hon från lägerverksamheter för utvecklingsstörda som anordnades av 
kyrkan. 1993 började Kristin arbeta inom omsorgen som musikhandledare. 
For runt på olika gruppbostäder, vårdhem, dagcenter, lekotek, jag hade hela 
biten. Jag träffade Jenny på fritiden och hon hade ju en idé om att göra en 
opera så då hamnade jag med i den svängen och så satte vi upp Carmen. Kris-
tin tog tjänstledigt från sin anställning inom psykiatrin för att arbeta i Ållatea-
tern då verksamheten var ett projekt. Hon sa upp sig för att stanna kvar på tea-
tern. Ja det här är ju någonting speciellt. Det här kan jag inte hoppa av utan 
det här är en resa som jag måste göra. 

Karin342 var Ållateaterns teaterledare och är utbildad dramapedagog. Jag 
har egentligen inte jobbat så väldigt mycket med teater utan var mer pedago-
giskt inriktad. Jag har hållit på med teater och tycker det är kul, jag har dock 
inga skådespelardrömmar. Efter utbildningen har jag kuskat runt, haft studie-
cirklar med utvecklingsstörda, både barn, ungdomar och vuxna. Innan utbild-
ningen till dramapedagog arbetade Karin med utvecklingsstörda. Karin har 
också mycket erfarenhet från arbete med drama och studiecirklar med ungdo-
mar, tjejgrupper och andra människor. Att Karin valt att arbete med personer 
med utvecklingsstörning beskriver hon på följande sätt: Jag tycker det är jätte-
kul och jättegivande… Och är kanske mer intresserad av utvecklingen hos var 
och en, att alla får chansen att få lära känna sina resurser, sin egen förmåga, att 
kunna, att se sig själv och se andra… Karin var med i Carmenprojektet 

Jenny är Ållateaterns producent. Hon började arbeta som fritidsledare inom 
omsorgen 1989 och ansvarade för cirkelverksamhet, utbildning, kultur och 
musikaktiviteter riktade till personer med utvecklingsstörning. Vid 1990-talets 
början ansvarade hon för de Cabaréer som sattes upp av handikappomsorgens 
                                            
342 Karin blev under avhandlingsarbetet föräldraledig och intervjuades därför bara en gång. 
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fritidsenhet. Jenny var också den stora drivkraften bakom Carmenprojektet 
och också drivkraften bakom Ållateaterns tillkomst.      
Ylva 343 arbetade som ledare på teatern under ett år då undersökningen före-
togs. Hon är utbildad vårdarinna med mångårig erfarenhet från omsorger om 
personer med utvecklingsstörning. Jag har jobbat i 21 år, jag började i sär-
skolan och har sedan dess varit på massor av olika ställen. Var under anställ-
ningen på teatern tjänstledig från en vårdarinnetjänst på en gruppbostad. Ylva 
kom med i Carmenprojektet december 1995.  

Efter denna presentation av ledarna är det dags att ge en liten presentation 
av dem som står i centrum i den avhandling, Ållateaterns aktörer.  

 
Aktörerna 

 
De fjorton aktörerna utgjorde en mycket heterogen grupp. De har alla en ut-
vecklingsstörning som varierar från måttlig till lindrig, åldersspridningen var 
från straxt under 30 till dryga 50 år, de flesta är verbalt kommunikativa, en del 
använder tecken som stöd och några har tillkommande funktionshinder. Då art 
och grad av funktionshindret (i termer av diagnos eller grad av utvecklings-
störning) och dess konsekvenser inte ligger i fokus för avhandlingen och då 
det inte är av större intresse för förståelsen av teatern och aktörernas upplevel-
se av den ges ingen utförlig presentation av just detta.    

Ulf medverkade i Carmenuppsättningen och sökte sig till Ållateatern när 
han såg en annons om det i tidningen. Förutom att delta i det kulturella arbetet 
på teatern har han en vaktmästarroll och är lite av alltiallo. En roll som han 
utför med ett sådant ansvar att han ibland på helgerna tittar till teatern. Han 
trivs mycket bra på teatern, både med arbetet och med sina arbetskamrater. 
Han bor i en egen lägenhet i en gruppbostad och har innan han började arbeta 
på teatern haft daglig sysselsättning på olika verksamheter inom ramen för 
daglig verksamhet enligt LSS. Han trivs bra på boendet och har många fritids-
aktiviteter. Ulf är bl.a. aktiv i en närradiostation, som en idrottsförening för 
utvecklingsstörda driver och deltar i flera olika fritidsaktiviteter. Ulf har i 
egenskap av radioprogramledare vid ett tillfälle intervjuat mig om min forsk-
ning på teatern.  

Inger medverkade inte i Carmen. Inger bor i en egen lägenhet i en grupp-
bostad, hon trivs bra med sitt boende. Hon arbetar på teatern främst med dekor 
& kostym. Hon trivs bra med sitt arbete på teatern. 

Jan medverkade i Carmen. Han bor i egen lägenhet i en gruppbostad. Jan 
trivs bra med sitt arbete på teatern och arbetar där främst med drama, dekor 
och kostym. Han har bra relationer till sina arbetskamrater och ett rikt fritids-
liv. 

Åke medverkade inte i Carmenuppsättningen. Han bor i egen lägenhet i en 
gruppbostad och trivs bra med sitt boende. På teatern arbetar han främst med 

                                            
343 Ylva vikarierade för Karin under hennes föräldraledighet. 
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dekor, kostym och andra på arbetet förekommande arbetsuppgifter Han trivs 
bra med jobbet och har goda relationer till medarbetarna. 
Anette medverkade inte i Carmenuppsättningen, hon bor i egen lägenhet i 
gruppbostad och på teatern arbetar hon främst med musik. Anette trivs bra 
med jobbet och boendet. 

Barbro medverkade också i Carmenuppsättningen, hon ansvarar för tea-
terns telefonväxel, reception och post, vidare arbetar hon med administrativa 
uppgifter. Barbro är också läsombud för stiftelsen Lätt Läst 344(LL) och har på 
teatern ett bibliotek bestående av litteratur från LL. Hennes engagemang för 
litteratur har inneburit att hon på helgerna anordnat bokcafé för personer med 
utvecklingsstörning och hon skriver dikter. Hon trivs mycket bra med sitt ar-
bete på teatern.  

Pär var också en av aktörerna i Carmen och han tycker mycket om att spela 
teater, att sjunga, spela och lyssna på musik. Han gillar rockmusik, går på kon-
serter och sjunger kända låtar vid fikapauser eller under arbetet. Hans skåde-
spelartalanger ger Pär uttryck för då han ofta klär ut sig till olika sagofigurer 
och roller, han kan många strofer ur pjäser och sagor utantill som han citerar 
samtidigt som han teatraliskt agerar iförd en kostym. Han är också mycket 
bevandrad i teatervärldens terminologi. Förutom musikarbetet arbetar Pär med 
scenografi och andra förekommande arbetsuppgifter på teatern. Han benämner 
sig själv som musiker och skådespelare. Pär bor i en egen lägenhet i en grupp-
bostad och trivs med sitt boende, kamrater och arbetet på Ållateatern.  

Emma medverkade inte i Carmenuppsättningen. Hon bor i egen lägenhet 
och arbetar främst i musikgruppen. Emma trivs bra med sitt arbete och sitt 
boende. Hon tycker om musik och trakterar rytminstrument. 

Ulrika medverkade inte i Carmenuppsättningen, hon bor i egen lägenhet i 
en gruppbostad. Ulrika trivs bra med jobbet och boendet och på teatern arbetar 
hon främst med kostym. 

Lotta deltog inte i Carmenprojektet. Lotta tycker mycket om att agera, spe-
la musik och sjunga. Lotta har en förmåga att imitera kända artister och tycker 
om att stå i rampljuset.  Hennes musikintresse är mycket stort, på fritiden bru-
kar hon lyssna på musik samt träna på att imitera artister och kända roller. Hon 
sökte till teatern för Jag ville spela teater och smink och så. På teatern arbetar 
Lotta framförallt med musik i musikgruppen och Lotta benämner sig själv som 
musiker. Hon bor i en egen lägenhet i en gruppbostad och trivs bra med boen-
det, kamraterna och arbetet på teatern. Om arbetet säger hon Jag trivs bra här, 
bra tjejer, bra kamrater. 

Jakob var en av aktörerna i Carmenuppsättningen. Han sökte sig till teatern 
för att han ville jobba med musik. Jakob är mycket intresserad av musik, 
sjunger och spelar olika instrument – företrädesvis trummor i musikgruppen 

                                            
344 Stiftelsen Lätt läst ger ut tidningen 8-sidor (tidning med lättlästa nyheter) samhällsinfor-
mation, skönlitteratur, poesi, faktaböcker, talböcker mm samt ordnar kurser och utbildning 
på uppdrag av riksdagen. Syftet är att göra nyheter och litteratur tillgängliga för människor 
som har svårt att läsa. Se www.llstiftelsen.se samt Qvarsell, B & Johannesson, L (1995).  
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på teatern. Jakob bor i en egen lägenhet i en gruppbostad i stadens centrum. På 
fritiden lyssnar han på musik och deltar i olika fritidsaktiviteter arrangerade av 
FUB. 

Ulla medverkade inte i Carmenuppsättningen. Hon bor i egen lägenhet i en 
gruppbostad. Ulla tycker mycket om att dansa och sjunga och arbetar på tea-
tern främst i musikgruppen.  

Lena bor också i en egen lägenhet i en gruppbostad. Hon trivs bra med sitt 
boende och visar stolt fotografier på inventarier, personal, kompisar m.m. för 
mig. På fritiden träffar hon sin kontaktperson eller deltar i olika fritidsaktivite-
ter. Lena deltog inte i Carmenprojektet men blev intresserad av teater och skå-
despeleri genom Carmenprojektet. På teatern arbetar Lena en hel del med kos-
tym, dekor och scenografi. 

 Lisa medverkade i Carmenuppsättningen. Hon bor i en egen lägenhet i en 
gruppbostad i vilken hon trivs bra. I samma gruppbostad bor också en annan 
av aktörerna på teatern. Lisa har ett rikt fritidsliv och är medlem i en handi-
kappidrottsförening i vilkas aktiviteter hon deltar. Hon är självständig och 
strävar efter autonomi. Jag bestämmer själv, jag vill leva mitt liv som jag vill 
göra berättar hon för mig. Denna strävan präglar också hennes upplevelser av 
tidigare omsorger. På andra boenden har hon varit tvungen att inordna sig i de 
kollektiva ramarna som omgett boendena och på tidigare dagliga verksamheter 
hon arbetat inom har personalen bestämt för mycket som hon uttrycker det. 
Hon sökte sig till arbetet på teatern för att hon tycker om att spela musik. På 
teatern arbetar hon främst i musikgruppen. Lisa har goda relationer till sina 
arbetskamrater och tycker om att ge de aktörer som har ett mer omfattande 
funktionshinder stöd och hjälp.  

 
Från Carmen via ett kulturprojekt till Ållateatern 

 
Som framgår i inledningen på detta kapitel föregicks Ållateatern och dess 
verksamhet av en uppsättning av Carmen och ett kulturprojekt. Avsnittet som 
följer här syftar till att berätta historien före Ållateatern dvs. bakgrunden till 
Ållateaterns tillkomst.  

Ållateaterns tillblivelse har sin bakgrund i den uppsättning av Carmenope-
ran som man satte upp under 1990 talet. Carmenprojektet resulterade i att so-
cialtjänsten startade ett kulturprojekt, i vilket teatern ingick som en del. Pro-
jektet blev senare en permanent del av socialtjänstens verksamheter. Min stu-
die av Ållateatern påbörjades under hösten 1999 vilket också var den tidpunkt 
då projektet avslutades. Ållateatern blev en permanent verksamhet inom ra-
men för socialtjänsten januari 2000. 

Teaterverksamheten så som den ser ut idag bär på avtryck från dess bak-
grund, teatern, som en permanent arbetsplats för personer med utvecklings-
störning har sin tillkomst i den uppmärksammade uppsättningen av Bizets 
klassiska opera Carmen. För att ge en bild av den uppmärksamhet Carmen-
uppsättningen väckte, kan nämnas att den blev föremål för ett mindre Fou-
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projekt vid Fouverksamheten i länet, en del i en socialdokumentär i bok-
form345, flera reportage och artiklar i lokalpressen och i rikstäckande vecko-
press, artiklar i rikspressen, radioprogram i SR, två tv-program i Public Servi-
ce televisionen samt indirekt i denna avhandling och ett annat forskningspro-
jekt vid institutionen.346 Carmenoperan som sattes upp var således uppmärk-
sammad och blev till en betydelsefull händelse både för de aktörer som deltog 
i uppsättningen och i förlängningen för tillkomsten av Ållateatern. Operapro-
jektets betydelse beskriver Odbratt· på följande sätt: 

 
Carmenoperan spelad av Ållateatern är helt enkelt en av Sundsvalls mo-
derna kulturhistoria och Sveriges och Europas och… och av den sociala hi-
storia som handlar om en grupp människor som numer ofta kallas ”utveck-
lingsstörda”. 
 

Min erfarenhet av fältarbetet på teatern och den empiri som genererats säger 
mig att de erfarenheter, den uppmärksamhet och den betydelse Carmenoperan 
hade för de inblandade har satt och sätter avtryck i den teaterverksamhet som 
studerats. Den befolkas av aktörer som har och som inte har en utvecklings-
störning, som tillsammans har som gemensam drivkraft att arbeta med kultur-
produktion. Detta kulturarbete sker i en social och fysisk miljö som i de flesta 
avseenden skiljer sig från en konventionell omsorgsverksamhet. Både ledarna 
och de aktörer med utvecklingsstörning som finns här har andra och nya roller 
än vad som utmärker en traditionell daglig verksamhet riktad till personer med 
utvecklingsstörning. Den fysiska miljön skiljer sig också från en konventionell 
omsorgsmiljö. Ållateatern är dock inte bara en teaterverksamhet för personer 
med utvecklingsstörning, den är i lika hög grad en social och kulturell arena. 
En arena på vilken människor möts, utvecklas, formar sina identiteter och 
hämtar kraft, förståelse och näring för att hantera sin sociala position som ut-
vecklingsstörda. Den nedan följande redogörelsen utgör således inte bara en 
bakgrundsteckning den fungerar också som förståelseram för den analys som 
följer i nästkommande kapitel. 

 
Egentligen är idén alldeles galen och befängd, men också alldeles underbar!  

 
Rubriken är hämtad från en ansökan347 om medel till Carmenprojektet. Den 
säger en del, menar jag, om den konventionella föreställningen om utveck-
lingsstörning och om teater av personer med utvecklingsstörning dvs. vem 
sätter upp en opera där skådespelarna utgörs av personer med utvecklingsstör-
ning? Och blir det riktig opera? Uppsättningen av Carmen kan vidare illustre-
ras med följande två avsnitt: 

                                            
345 Odbratt (2003). 
346 Som genomförs av min kollega Jens Ineland. 
347 Från en passage ur en ansökan ur allmänna arvsfonden för arbetet med Carmenprojektet. 
Dnr 95-0649-H, Socialdepartementet. 
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En idé som överträffat alla förväntningar och blivit en jättesuccé.  När de för-
ståndshandikappade i Sundsvall satte upp operan Carmen möttes de av jubel 
och applåder som aldrig ville tystna. Men egentligen var det ett omöjligt pro-
jekt, där personalen tvingades tänja på gränserna för det tillåtna.348 

 
Carmen är inte ett socialt projekt. Carmen handlar om kultur. Ållateatern 
är inte en passiv grupp inom omsorgen utan en förening av skapande kraft 
som tillsammans åstadkommer drömmar. En teatergrupp som lever i nuet 
och vars konst rör oss alla.349 
 

Teaterns uppsättning av Carmen blev så uppmärksammad att man gjorde en 
turné till Sevilla och där spelade operan på en fullsatt tjurfäktningsarena och 
publiken gav aktörerna stående ovationer.350 Svensk public service TV gjorde 
två dokumentärer, en om Carmenuppsättningen och arbetet med den och en 
om turnén till Sevilla, vilka också har sänts i våra nordiska grannländer. Resan 
till Spanien var i sig en stor upplevelse för många av aktörerna, de beskriver 
den med ord som en jätteupplevelse och det roligaste jag varit med om. Be-
römmelsen var så stor att ”Loket” ville ha med dem i Bingolotto, men till detta 
tackade man nej.    

De artiklar jag lyckats få tag på (de som ej finns upptagna här utgörs av ar-
tiklar som jag har läst men inte själv har en kopia av, andra artiklar har aktö-
rerna berättat för mig om351) fördelar sig på följande sätt; Sundsvalls tidning 
20 artiklar, Dagbladet Nya samhället (lokaltidning i Sundsvall) 7 artiklar, Af-
tonbladet 1 artikel, Social Qrage 1 artikel, Dagens Nyheter ett reportage, Al-
lers 1 artikel samt FUB kontakt 2 artiklar. Utöver detta finns de två tv-
programmen gjorda av SVT som nämns ovan.  

Vad artiklarna mer innehållsmässigt handlar om, grovt sett, redovisas ned-
an. Här beskrivs vad de fokuserar på, artiklarna (och SVT: s program) fokuse-
rar på det stora hela på två saker. Det ena är arbetet med och själva uppsätt-
ningen av Carmen.  Det andra handlar om den turné till Sevilla som man gjor-
de. I kvantitativa mått väckte Sevilla turnén mest uppmärksamhet med 16 ar-
tiklar, dessa artiklar och reportage handlar dock inte uteslutande om turnén, i 
de flesta ges också en beskrivning av arbetet med och uppsättningen av Car-
men. Några av dessa artiklar handlar om förberedelsearbetet inför turnén och 
några av dem om bristen på ekonomiska medel som äventyrade turnén. Här 
finns några artiklar om den föreställning (scener ur Carmen) som man spelade 
på det socialdemokratiska partiets kongress i X-stad och hur detta resulterade i 

                                            
348 Odbratt (2000).  
349 Sundsvallstidning 1989-05-09. 
350 En spansk dagstidning publicerade en artikel om uppsättningen, som jag ej har en kopia 
av men sett. 
351 Det rör sig om artiklar i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet samt om radiopro-
gram i riksradion. 
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att partiet skänkte ett ekonomsikt bidrag vilket bidrog till att turnén kunde 
genomföras.  I min samling finns även sex artiklar (alla från lokalpressen) som 
handlar om tiden efter Carmen. De beskriver det kulturprojekt teatergruppen 
ingår i, de nya renoverade lokaler man flyttat in i, starten av Ållateatern som 
en permanent teaterverksamhet samt om teatergruppens senaste produktion, en 
performance-föreställning som hade premiär i april 2004. En av artiklarna 
uppmärksammar att teatern fått Norrlandsförbundet Olof Högbergplakett för 
2004, enligt artikeln är ”Plaketten (är) en hedersbelöning som de får för sitt 
banbrytande arbete att förvandla omsorgstagare till kulturspridare”. Intres-
sant är att i alla dessa artiklar refereras till Carmenuppsättningen och/eller Se-
villaturnén, Ållateatern lever således ännu, flera år efter premiären, på sitt re-
nommé från Carmenföreställningen.  

Det är tydligt att aktörerna i Carmenuppsättningen åstadkom något som 
gick utöver vad man förväntade sig. En intressant fråga är, hur det kommer sig 
att en grupp personer med utvecklingsstörning som spelar teater väcker sådan 
uppmärksamhet?  På denna fråga har jag funnit åtminstone tre möjliga svar; vi 
betraktar inte personer med utvecklingsstörning som kapabla att spela teater. 
Detta svar bygger på den underförstådda utgångspunkten att våra förställning-
ar om utvecklingsstörning är att det är ett funktionshinder som skapar beroen-
de, intellektuellt-, socialt- och beteendemässiga tillkortakommanden.  

Det andra tänkbara svaret är att de föreställningar vi har om utvecklings-
störning både manar till avståndstagande och empati. Denna ambivalens ska-
par en nyfikenhet som gör att massmedia och allmänhet uppmärksammade 
Carmenuppsättningen.  

Ett tredje tänkbart svar är att Ållateaterns uppsättning av Carmen visserli-
gen skiljde sig något från en traditionell uppsättning men var mycket bra. Jag 
menar att svaret är en kombination av ovanstående. Uppsättningen skapade 
uppmärksamhet för att den var bra, för att aktörerna var utvecklingsstörda och 
för att vi hyser de föreställningar vi gör om utvecklingsstörning. Barbro ger 
vid ett tillfälle uttryck för den komplexitet eller ambivalenta hållning som all-
mänheten intar i relation till personer med utvecklingsstörning: Ja men då ser 
dom en på ett annat sätt, för då är vi aktörer. Då visar vi hur duktiga vi är, det 
tycker dom om – då får vi applåder – men kommer man ut på gatan… Stunden 
innan har Barbro berättat att hon tycker det är fel att människor tittar och pekar 
på henne när hon vistas ute i samhället. Barbro ger här uttryck för fenomenet 
att människor hyser både positiva (applåderar skådespelarprestationer) och 
negativa attityder (tittar ut och pekar på utvecklingsstörda på gatan) till ut-
vecklingsstörning. 

Jag menar att det är möjligt att förstå massmedias och allmänhetens håll-
ning till Carmenuppsättningen mot bakgrund av detta. Ållateaterns arbete med 
och uppsättning av operan innebar också att massmedias beskrivning av ut-
vecklingsstörning kom att se annorlunda ut. Massmedias fokus handlade om 
den kompetens, glädje och skicklighet som fanns hos de utvecklingsstörda 
aktörerna samt om den höga klassen på föreställningen.  
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Men att det överhuvudtaget blev intressant för massmedia har att göra med att 
det var personer med utvecklingsstörning som utgjorde stora delar av rollbe-
sättningen. Den bild massmedia gav av operauppsättningen, av aktörerna och 
av utvecklingsstörning skiljer sig således på visa punkter från den bild som 
forskningen352 menar att massmedia och konst (TV, spelfilm, litteratur etc.) 
traditionellt ger av utvecklingsstörning och funktionshinder. Den konventio-
nella bilden, som forskningen på detta område menar finns, kan sammanfattas 
i termer av att det är genom normaliteten som raster som funktionshinder ge-
staltas353 eller att det är i ett metaforiskt/symboliskt syfte som funktionshinder 
används. Ett annat tema handlar om hur enskilda individer med eller grupper 
av personer med funktionshinder på olika sätt förfördelas eller inte får sina 
rättigheter tillgodosedda av välfärdsbyråkratin.  

Den bild massmedia gett av Carmenoperan och dess skådespelare kan inte, 
som ovan framgått, sägas ligga riktigt i linje med detta. Dock finns dimensio-
nen funktionshinder med Jag menar att det är tack vare att aktörerna var per-
soner med utvecklingsstörning och att det var en uppsättning som gjorts inom 
ramen för socialtjänsten som det blev massmedialt intressant. Ledarna och 
aktörerna i operan gjorde något som man inte förväntade sig av personer med 
utvecklingsstörning, man skapade något som inte låg i linje med den konstruk-
tion av utvecklingsstörning som råder. Det är mot bakgrund av detta spän-
ningsfält, mellan den konventionella föreställningen av utvecklingsstörning 
(”handikappade” och beroende) och den prestation som man åstadkom (kapab-
la skådespelare) som massmedias intresse för operauppsättningen måste för-
stås. Det är också detta som utgör den ambivalenta hållningen. Massmedia, 
liksom mannen på gatan som Barbro vittnar om, applåderade skådespelarpre-
stationen men man fascinerades av prestationen eftersom man inte föreställde 
sig att det var möjligt.  

Genom uppmärksamheten har aktörerna i Carmenprojektet bidragit till att 
utmana föreställningar om vad som är möjligt att åstadkomma tillsamman med 
utvecklingsstörda och våra föreställningar om utvecklingsstörning. De har vi-
sat att utvecklingsstörning inte bara innebär beroende, passivitet och begåv-
ningsmässigt tillkortakommande. Vidare visade man att personer med utveck-
lingsstörning kan vara kulturproducenter, Carmenuppsättningen var ingen 
uppsättning där allmänheten likt föräldrar snällt applåderade sitt barns presta-
tion i en dagispjäs för att det hör till konventionen.        

Innehållsmässigt kan artiklarna beskrivas medels några nyckelbegrepp. 
Dessa beskriver massmedias, allmänhetens och aktörernas uppfattning av 
Carmenprojektet. Dessa är: succé, kultur och inte omsorg, ett omöjligt projekt 
samt personlig växt/utveckling. I flera av artiklarna återges den växt och ut-
veckling hos aktörerna som arbetet med Carmenprojektet inneburit. Även om 
syftet med Carmenuppsättningen inte var terapeutiskt, syftet var att skapa 
konst och en meningsfull fritid, så innebar det en personlig utveckling för de 
                                            
352 Se kapitel 3 för en genomgång av forskningen på detta område. 
353 Ljuslinder (2001). 
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inblandade, får man veta. Rimligheten i detta stöds av den, i bokform, doku-
mentära skildringen av det sociala arbete på olika platser i Sverige som ge-
nomförts av Odbratt.354 I den skildras Carmen-projektet på ett snarlikt sätt. När 
det gäller beskrivningen av själva teaterarbetet med Carmenprojektet, är föl-
jande passage något som fångar detta: 

 
Här markeras med omedelbarhet att detta inte handlade om Adl-träning el-
ler kostcirkeln en gång till – utom om riktig teater; verkliga passioner, 
oförutsägbara äventyr, riskabla vågspel och intensiv livslust.355 
 

Om den konventionella dagliga verksamheten för personer med utvecklings-
störning möjligen kan karaktäriseras i de termer som Odbratt gör så kan Ålla-
teaterns verksamhet idag förstås som ett ambitiöst försök att vara en teater-
verksamhet där konstnärligt arbete – och inte terapi står i fokus. Men jag ska 
inte här föregripa den delen av analysen utan teckna en bild som beskriver hur 
den verksamhet som jag undersökt växte fram. Detta görs dels för att mycket 
av den anda och kultur som styrde arbetet med Carmenuppsättningen satte 
avtryck i hur verksamheten bedrivs idag dels för att Ållateatern som en per-
manent verksamhet i socialtjänsten kom till p.g.a. Carmenprojektet. 

När jag i intervjuerna med ledarna frågar dem om vad som fick dem att 
komma på idén att sätta upp en opera med utvecklingsstörda skådespelare är 
svaret att själva idén var omöjlig, rentav en galen idé och just därför underbar 
och utmanande. Men det är inte det enda och kanske inte det viktigaste moti-
vet. Min tolkning av svaren är att det snarare är utmaningen att bidra till män-
niskors utveckling och att via opera som medel visa de möjligheter och kom-
petenser som personer med utvecklingsstörning besitter som utgjorde den sto-
ra drivkraften. Det var således, såsom jag uppfattat det, frågan om den utma-
ning som projektet utgjorde, glädjen att se människor utvecklas samt också ett 
solidaritets- och politisktprojekt. Så här berättar Kristin: 

 
… så hade de gjort en Cabarée några år tidigare Siv hade varit med i den 
och Jenny och flera andra och då såg man hur mycket som hände med 
människor när man stod på scenen … Det var precis innan som det började 
hända saker med människor och dom fick inspiration och idéer och lust och 
så utifrån det växte idén om opera. 
 

Att man valde att sätta upp en opera och just Carmen är naturligtvis ingen 
slump. 

 
Opera är en berättarform, ord kan man använda, man kan använda det ta-
lade språket och musiken och bilderna och allt det. Berättar Kristin, valet 
av Carmen har att göra med att … det handlar ju om en Zigenare, en kvin-

                                            
354 Odbratt (2003). 
355 Odbratt (2003) Sid. 236. 
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na, att utnyttja det - Zigenarmusiken, flamenco, och att det är ett minori-
tetsfolk, likaså den här gruppen är en minoritet. (De utvecklingsstörda, min 
anm.) Zigenare som slåss för sin sak, vi kände liksom den här glöden i det 
hela och dom här personerna behöver också slåss för sin sak men har kan-
ske inte talet att kunna slås utan behöver andra röster som hjälper till att 
slåss, så det var väl grundkänslan.  
 

Detta citat från en av intervjuerna illustrerar väl den bakomliggande tanken 
med Carmenprojektet. Operan som medel eller berättarform lämpar sig bra 
och Carmen är inte bara ett stycke kultur, det innehåller också ett budskap som 
handlar om en minoritetsgrupp där många paralleller till gruppen utvecklings-
störda kan göras.  

Det 60 tal personer, med utvecklingsstörning, omsorgspersonal, musiker 
och kulturarbetare, som skapade Carmen, skapade också en anda eller en kul-
tur som man tagit med sig in i Ållateatern. Utdraget ur intervjun ovan är också 
talande för denna anda eller syn man har på Ållateatern, de utvecklingsstörda 
är inte i första hand klienter, omsorgstagare, i en daglig verksamhet, de är skå-
despelare och medarbetare. Tillsammans har man via arbetet med Carmenpro-
jektet och arbetet i Ållateatern skapat en egen kultur i förhållande till den kon-
ventionella formen av handikappomsorg, den traditionella uppfattningen av 
och roll man tillskriver personer med utvecklingsstörning och också i förhål-
lande till den traditionella teater- och konstkulturen.  

En del kan förstås mot bakgrund av att teaterarbetet i sig förutsätter en an-
nan form av relation mellan aktörerna. Rollen och uppgiften som professionell 
på teatern är inte den samma som rollen på en gruppbostad eller annan om-
sorgsverksamhet. Relationen mellan utvecklingsstörda och professionella 
inom omsorgen beskrivs i litteraturen356 i form av påtaglig hög grad av asym-
metri och paternalism, där tolkningsföreträdet och makten är förlagd till den 
professionelle. I Ållateatern finns, liksom i alla relationer, dessa inslag med i 
relationerna mellan kulturarbetarna och aktörerna men den upplevdes av mig 
som pedagogisk och tillhörande det som krävs för samarbetet på teatern. Det 
finns vidare något annat betydelsefullt inbäddat i själva teaterarbetet som leder 
till att den traditionella asymmetri jag talar om ovan bryts: 

 
Så när de började hamna på scen så hände det ju någonting också, då är 
man ju jämlik, man står på scen. Finns liksom ingen personal eller brukare 
utan då är man skådisar eller kör, då är man som lika …   
 

Jenny som var Carmenprojektets drivkraft och producent och som idag leder 
Ållateatern berättar historien på följande sätt: 

 
                                            
356 Söder (1990b) Sandvin & Söder (1996), Barron (1995a), Söder m.fl.(1990c), Mallander 
(1999), Sandvin m.fl.(1998), Skau (1993), SOU 1992:52, SOU 1998:48, Gough & Modig 
(1996), Jarhag (1999 & 2001), Oliver (1994 & 1990), Barnes m.fl.(2000). 
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Jag har arbetat inom omsorgen som fritidsledare sedan 1989 och ansvara-
de för cirkelverksamhet, utbildning, kultur och musikaktiviteter riktade till 
personer med utvecklingsstörda. 1990/91 bildade vi Cabarèegrupper med 
utvecklingsstörda och satte upp olika Cabaréer. Vi såg att det blev en stor 
utveckling hos deltagarna. Efter några år, 1994, insåg jag att vi måste göra 
något osannolikt för att skapa en meningsfull kulturverksamhet inom om-
sorgen. Så vi beslutade oss för att sätta upp operan Carmen med utveck-
lingsstörda skådespelare.  
 

Ett 60 tal personer med utvecklingsstörning och ledare samlades med början i 
december 1994 för att arbeta med Carmen. En förening, Ållaföreningen, bil-
dades och med ABF söktes pengar ur allmänna arvsfonden. I ansökan 357, som 
beviljades, beskrivs syftet med Carmen-projektet på följande sätt: 

 
Vem i herrans namn sätter upp en opera – av och med utvecklingsstörda? 
Ja, egentligen är idén alldeles galen och befängd, men också alldeles un-
derbar! Opera är ju en oerhörd spännande berättarform. Mustig, färgrik, 
dramatisk, teatralisk och många gånger melodiös. Men också lika många 
gånger svårbegriplig och oåtkomlig… Utifrån vår egen tolkning av Car-
men, deltar var och en efter sin alldeles speciella och unika förutsättning. 
Efter snart tre månader tillsammans i kaos, glädje och spänning vet vi – att 
Carmen – vår alldeles egen Carmen har premiär hösten 1995…    
 

En månad senare söker de och erhåller medel från Kulturnämnden i X kom-
mun.358 Arbetet med Carmen var en ren fritidsaktivitet, på onsdagskvällarna 
träffades man, hade möten, repeterade och diskuterade arbetet med projektet. 
Man bildade mindre arbetsgrupper som hade olika uppgifter, musik, mat, kos-
tym, scenografi, program etc. Hösten 1995 hade man premiär och en nypremi-
är skedde 1996. Totalt gavs 22 föreställningar. Resultatet är känt, den galna 
och befängda idén blev en uppmärksammad operaföreställning.  

 
Kulturcentrum Grönborg - en akt mellan Carmen och Ållateatern 

 
Hösten 1997 godkände socialnämnden i Sundsvall projektet kulturcentrum 
Grönborg.359 I detta samverkans- och sysselsättningsprojekt ingick två dagliga 
verksamheter, omsorgens fritidsverksamhet samt Ållateatern. Målgruppen 
med kulturprojektet var att personer med utvecklingsstörning eller psykiska 
funktionshinder som för sin utveckling behöver ett meningsfullt arbete och en 
mötesplats. Ållaföreningens Carmenuppsättning ledde alltså till att en teater-
verksamhet för personer med utvecklingsstörning inrättas i projektform. Syftet 

                                            
357 Dnr 95-0649-H, Socialdepartementet. 
358 Dnr 64/95 060. 
359 Sammanträdesprotokoll Dnr. 558/99 730. 
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med projektet, enligt projektbeskrivningen 360, var att bredda utbudet av dag-
ligverksamhet, att lösa behovet av nya platser i daglig verksamhet enligt LSS, 
att hitta former för brukarinflytande, att utveckla icke verbala arbetsmetoder, 
att samla och utveckla fritidsresurser samt att nyttja samlad kompetens och 
resurser optimalt. I projektbeskrivningen pekas på de goda erfarenheter av och 
den kompetens som utvecklats genom arbetet med Carmen. Den teaterverk-
samhet som jag studerade föds alltså hösten 1997 som ett resultat av Carmen-
projektet. Det drevs fram till och med utgången av 1999 som ett projekt. Mot 
slutet av projekttiden utvärderades det 361 och socialnämnden beslutar att per-
manenta verksamheten. I en översyn av hela omsorgsverksamheten i kommu-
nen beskrivs teatern på följande sätt. 

 
Teatern på Grönborgs är en ny daglig verksamhet som till stor del består 
av skapande aktiviteter. Uttrycksformerna är teatrala och den egna erfa-
renheten blir ett viktigt medel i agerandet. Demokrati och delaktighet är 
viktiga ledord och det märks tydligt i hela driften av teatern. Förutom ska-
pande aktiviteter som musik, drama, kostym, ateljé etc. finns särvux, mo-
tion, social träning, städning.362 
 

Mitt första besök på teatern skede i november 1998 och man höll då på med 
att renovera och bygga de lokaler som kom att bli teatern. Under våren 1999 
befolkades lokalerna av de utvecklingsstörda aktörerna, en del av dem var 
skådespelare från Carmentiden, en del av dem hade inte denna erfarenhet. I 
augusti samma år startade jag min undersökning av teatern. Efter detta avsnitt 
om teaterns tillkomst är det nu dags att skildra teatern. Skildringen kommer att 
fokusera på två saker, dels den fysiska miljön dels den kontext som teatern 
finns i. Det förra görs då miljön på teatern skiljer sig från den mer traditionella 
miljö som personer med utvecklingsstörning vistas i. Kontexten beskrivs då 
den på olika sätt inverkar på teatern och dess verksamhet. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
360 Kulturcentrum Grönborg 1997-07-03. 
361 Svensson (odaterat). 
362 Lindelöf (2001). 



133 

Kapitel 6 Den fysiska miljön och kontexten 
 

Om den fysiska miljön och dess betydelse  
 
Den fysiska miljön är av betydelse för förståelsen av teaterverksamheten och 
aktörerna och deras upplevelser. Ehn och Löfgren menar att en fysisk miljö – 
rummet - är fullt av kulturella signaler och symboler. Dessa talar om för oss 
vad som är syftet med rummet, vad det används till, vilka som befolkar det 
och hur man betraktar dem som befolkar rummet. Genom en analys av den 
fysiska miljön kan således en mängd information erhållas.363 Ehn och Löfgren 
menar t.ex. att sammanträdesrummet har en viktig ceremoniell utformning och 
stark kulturell laddning eftersom det här fattas viktiga beslut. Sammanträdes-
rummet är utformat som det är för att det utgör en särskild plats med ett be-
stämt syfte.  

Anstalter såsom fängelser eller, ett mer närliggande exempel, de institutio-
ner för personer med utvecklingsstörning som tidigare fanns är tydliga exem-
pel på detta.364 Dagens miljöer för personer med utvecklingsstörning är utfor-
made som de är för att de fyller en bestämd funktion och har ett bestämt syfte. 
För att ta ett exempel, en gruppbostad ser ut på ett visst bestämt sätt just för att 
det befolkas av personer med utvecklingsstörning och av avlönade omsorgsar-
betare. Gruppbostaden utformas för att den skall vara lämplig (handikappan-
passad) för dem som bebor den samt på ett sätt som är värdigt dem. I utform-
ningen av miljöer för personer med utvecklingsstörning finns således en ideo-
logi och föreställning om den verksamhet som bedrivs samt om de som verk-
samheten riktar sig till nedlagd. Vidare utformas gruppbostaden med hänsyn 
till den personal som arbetar där dvs. det är både en bostad och en arbetsplats. 
Sammantaget leder detta till att det finns vissa karaktäristiska som utmärker 
miljön, dessa karaktäristiska gör att en gruppbostad ungefär ser likadan åt oav-
sett var den geografiskt är belägen, på samma sätt som ett sammanträdesrum 
på det stora hela ser likadant ut oavsett var det finns. Den fysiska miljön som 
teatern finns i har dock inte dessa karaktäristika drag. 

Fysiskt är teatern inrymd i en gammal industrifastighet som renoverats och 
byggts om på för verksamheten ändamålsenligt sätt. Teatern ligger centralt på 
gångavstånd från centrum. Utifrån sett avslöjar fastigheten inte på något sätt 
den miljö som utgör teatern. Teaterns lokaler finns belägna på tre plan. På det 
första planet, som man vid undersökningens genomförande delade365 med om-
sorgens fritidsenhet, finns teaterns administration, kök och recep-
tion/telefonväxel. Den senare sköttes av Barbro, en av de utvecklingsstörda 
aktörerna. Barbro har också som inramning till sin arbetsplats ett bibliotek 

                                            
363 Ehn & Löfgren (2001). 
364 Goffman (1961). 
365 Sedan våren 2002 är hela detta plan en del av teatern. Fritiden har flyttat till andra lokaler 
i samma fastighet. 
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bestående LL -litteratur.366 Barbro är läsombud för LL och har till uppgift att 
förmedla litteratur till personer med utvecklingsstörning.  

På detta plan har också kulturarbetarna sina skrivbord och arbetsplatser för 
planering, administration etc. Hela planet är öppet, och vid en första anblick 
vet man inte riktigt vad som tillhör vad. De olika delarna; fritidens arbetsplat-
ser, reception/telefonväxel, kök, kulturarbetarnas arbetsplatser, kopieringsap-
parater, musikanläggning, skrivbord, arbetsbord, bord för lunch, fika, sam-
manträden och en sittgruppshörna för kaffe och vila, smälter vid en första an-
blick ihop. Det fanns, vid tidpunkten för undersökningen inga fysiska markö-
rer i form av väggar eller annat som skiljde ut de olika delarna av rummen. 
Efter ett tag upptäckte jag att de olika delarna av rummen har olika funktioner, 
receptionen/telefonväxel utgjorde teaterns sambandscentral, vid den lilla sitt-
gruppen bestående av några fåtöljer och stolar placerad runt ett cafébord intas 
kaffe vid ankomsten till teatern och innan dagens arbete sätter igång och efter 
lunchen. Köket, som inte uppvisar några som helst likheter med hur man före-
ställer sig ett kök i en offentlig miljö, finns placerat längs ena kortväggen. Spi-
sen finns på en ö några meter ut från kortväggen som hyser kyl, frys, förva-
ringsutrymmen för bestick, koppar, glas, porslin etc. En liten detalj som gör att 
köket inte vid första anblicken stämmer överens med min föreställning om hur 
kök ska se ut är att det inte finns några skåp i vilka köksateraljer förvaras, de 
står stapplade eller finns liggande i korgar på hyllor. Köket nyttjas för intag av 
medhavd eller inköpt lunch- även om majoriteten av aktörerna går till några 
närbelägna matserveringar - och för bakning, tillberedande av mat vid fester 
och middagar etc.   

På det andra planet finns lokaler för teater och kulturarbete. Förbindelsen 
mellan de bägge planen går via trapphus i bägge ändarna av planen och hiss 
belägen i ett av trapphusen. Det övre planet består av 6 rum; kostymateljé, 
tvättstuga, dekorateljé, teaterlokal och musikstudio samt en sminkloge. I kos-
tymateljén arbetar man med att producera kostymer, dräkter och annat materi-
al av tyg som är nödvändiga i teaterarbetet. I dekorateljén färdigställs dekor, 
rekvisita, scenografi m.m. Teaterlokalen utgörs av en stor öppen lokal som är 
inramad av svarta tyg som täcker fönstren, i taken hänger spotlights och här 
och var finns andra inventarier såsom lådor på hjul innehållandes rekvisita. En 
del av lokalen är ett café – benämnt som teatercaféet av aktörerna. Teatercafé-
et finns i ett hörn av teaterlokalen, här finns en bardisk, ett litet kök, en soff-
grupp, ett litet bibliotek med litteratur om konst, kultur och teater och en öp-
pen spis. Här brukar man inta eftermiddagsfikat, ha möten och andra aktivite-
ter.  

I teaterlokalen arbetar man med drama, teater och andra teatraliska aktivite-
ter. Inredning i teaterlokalen och teatercaféet är dock inte fixerade, den kan 
ändras efter de behov som uppstår beroende på vad olika aktiviteter kräver. Så 
här beskriver jag t.ex. teaterlokalen i fältanteckningarna vid ett av mina besök 
på teatern:  
                                            
366 Litteratur som ges ut av stiftelsen Lätt Läst. 
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På teatervåningen har en del förändringar skett sen sist jag var här (dec.00) 
Teatercaféet är omgjort, bardisken har en annan placering och framför den 
öppna spisen finns nu en soffgrupp. I det rum som är själva teaterlokalen har 
draperier, eller byxor som det heter på teaterspråk satts upp. De sitter efter 
varandra på rad med ett jämnt avstånd från varandra. Står man framför byx-
orna så ser man en scen. Man har byggt en, som det heter, tittskåpsteater 
(samma sorts scen som på Drottingsholmsteatern). Draperierna utgör kulisser 
bakom vilka skådespelare, ur olika lägen kan göra entré. I mitten av scenen 
står ett bord och två stolar, på bordet står en telefon och en del andra saker.   
 
Teaterarbete förutsätter en möjlighet att ändra om i miljön, den fysiska miljön 
spelar också en viktig roll i själva framförandet av en pjäs. Med miljöns, sce-
nens, dekorens och kostymernas hjälp skapas platser, händelser, tidsrum etc. 
som blir till viktiga länkar i själva berättandet – framförandet – av en pjäs.       

Teaterlokalen skiljs från musikstudion med en specialkonstruerad vägg, den 
går att skjuta ihop, delar av den är magnetisk vilket möjliggöra anbringandet 
av olika föremål på den, andra delar är klädda med tyg vilket möjliggör an-
bringandet av föremål med nålar på den och ytterligare andra sektioner är en 
svart tavla på vilken man kan skriva eller teckna med tavelkritor. I musikstu-
dion arbetar man med musik, här finns en mängd olika instrument, en soff-
grupp, en musikdator etc.        

Det tredje och sista planet är beläget i källaren. Aktörerna har renoverat och 
iordningställt ett kostymförråd i vilket kostymer, rekvisita och allehanda ting 
finns förvarade. Här finns en mängd med saker, mycket från Carmentiden, 
men också nyproducerade saker. Tjusningen med förrådet är att det följer den 
övriga logiken på teatern. Det är inte bara ett förråd, det är ett teaterförråd och 
således uppbyggt och strukturerat så att kläder och rekvisita förvaras på ett bra 
och hållbart sätt och så att det snabbt och enkelt går att hitta det man behöver 
för en dramaövning eller framförandet av en pjäs.   

Ett av de utmärkande dragen i den fysiska miljön är det mörker, i form av 
svarta draperier som omsluter teaterlokalen. Svart har en viktig funktion för 
teatrar, den möjliggör och förutsätter skådespeleriet, t.ex. i ljussättning för att 
skapa kontraster, för att lysa upp olika platser på scenen, för att byta scener 
och inte minst den svarta ridån som går ner för att markera slutet och genom 
vilken skådespelarna träder igenom för att ta emot publikens applåder. Det 
intressanta, mot bakgrund mot det som diskuteras i metodkapitlet med avseen-
de på gråskalan, är att flera av aktörerna på teatern utgår ifrån denna färg i sin 
beskrivning av hur de upplever teatern. När de förhåller sig till gråskalan har 
de utgått från den konkreta (svarta) fysiska miljön i teaterlokalen och uttalar 
sig om hur de trivs med sitt arbete på teatern. Ulf ger tydligt uttryck för detta i 
en av intervjuerna.     

LS: Jag har en grej här, det är en bild…  
Ulf: Ja, just det bilderna. (Här avser han de bilder som tagits i forsknings-

cirklarna.) 
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LS: Nej, det är ingen sådan bild, den här bilden är svart och vit, jag ska visa 
dig. Så här ser den ut (jag visar honom gråskalan och berättar hur den funge-
rar) 

U: Vad då, då? 
LS: Jo, om jag frågar dig, t.ex. kan du peka här någonstans på bilden för att 

visa hur du trivs på jobbet? 
U: Skrattar (inte av glädje utan snarare för att säga: ”vilken dum fråga”)… 

Jag trivs jättebra ska jag tala om för dig 
LS: Var skulle du peka då? 
U: På det där svarta  
LS: Det svarta? 
U: Ja 
Att skalan uppfattats på detta konkreta sätt men också att svart är en färg 

som symboliserar teatern för aktörerna ges av Inger 
LS: Ja, Inger jag ska inte ställa så många fler frågor. Men har du sett den 

här bilden? (Jag visar henne gråskalan och berättar hur den används) 
I: Nej, den här vita är fin  
LS: Inger, får jag fråga dig en sak? Är teatern vit eller svart? 
I: Nej, teatern han, den är svart  
LS: Varför är den svart? 
I: Jo, den är målad 
LS: Är den målad? 
I: Dörren är målad svart. (Hon pekar sedan in mot rummet intill, som är te-

aterlokalen och som är helt svart) 
LS: Ja just det, det är svart där inne. 
 

När jag ber Inger uttala sig om teatern medels gråskalan så blir teaterlokalen 
och dess svarta miljö till en representant för Ållateatern som sådan. För mig 
omfattar Ållateatern fler rum och lokaler än bara teaterlokalen (vilken är den 
enda lokalen som kännetecknas av den svarta färgen). Teater är, kanske man 
kan säga, svart men inte i den dystra sorgsna meningen utan i en associativ 
mening och främst för att det är funktionellt eller för att säga det med Lottas 
ord: Det måste vara mörkt för att det ska bli teater. 
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Bild 6.1 Teater är svart (teaterlokalen, januari 2001). 
 

De två exemplen ovan tjänar här syftet att illustrera dels en viktig aspekt av 
den fysiska miljöns utformning på teatern dels hur denna miljö skiljer sig från 
den mer konventionella miljön som utmärker de rum och miljöer som aktörer-
na har erfarenheter av. Det ligger i sakens natur att miljön på Ållateatern ser ut 
som den gör – här ska ju teaterarbete bedrivas – det ovanliga och nya utgörs 
av att det är frågan om en fysisk miljö som villkoras av en handikappomsorgs-
kontext. Det är detta brott, mellan å ena sidan den konstnärliga praxis (för mig 
obekanta) som finns på teatern och å andra sidan (den för mig välbekanta) 
handikappomsorgs praxis som också finns närvarande som gjort att min upp-
märksamhet riktats mot den fysiska miljön. Hur detta brott ser ut och har ana-
lyserats av mig utgör fokus för den resterande texten i detta kapitel.   

Denna ganska detaljerade beskrivning av miljön har således inte gjorts bara 
för beskrivandets skull den har gjorts för att miljön också säger något om tea-
tern och den roll aktörerna med utvecklingsstörning har i arbetet på teatern.  

Om den konventionella föreställningen är att personer med utvecklingsstör-
ning är (utbytbara) brukare till välfärdsstaten organiseras och gestaltas också, 
menar jag, den fysiska miljön därefter. Även om man strävar efter individuali-
sering och inflytande inom LSS verksamheter så skapas de fysiska miljöer i 
vilka dessa praktiker förverkligas på ett sätt som ligger i linje med dels syftet 
med miljön dels i linje med hur den rådande föreställningen om utvecklings-
störning ser ut. Om syftet är att det ska vara ett boende så skapas den på ett 
visst bestämt sätt och också på ett sådant sätt att de som bebor det är utbytbara. 
En gruppbostad byggs inte för individerna Kalle och Lisa, det byggs för per-
soner - vilka som helst- med utvecklingsstörning. En viktig aspekt på dessa 
miljöer är att det i dem markeras – på olika sätt- en skillnad mellan personal 
och brukare. Det finns alltid i dessa miljöer zoner som ägs av personalen. För-
utom zoner i form av toalett, personalrum, jourrum etc. så finns det andra 
markörer (t.ex. medicinskåp, stenciler och dokument på väggar) som bidrar till 
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gränsdragningen. Markörerna riktar sig i första hand till personalen, det rör sig 
om instruktioner för medicinering, omvårdnad, skötsel av ting etc. men de ut-
gör en viktig beståndsdel i det symbolspråk som skapar en gräns mellan per-
sonal och brukare. Vidare finns i dessa konventionella miljöer i de flesta fall 
symboler och markörer som skall underlätta den dagliga livsföringen för de 
personer med utvecklingsstörning som vistas där.   

Välfärdsstaten har skapat kategorier av behövande till vilka resurser i form 
av t.ex. insatser kan destineras. För att kunna administrera och förmedla socia-
la insatser och omsorg behöver välfärdsbyråkratin olika kategorier att utgå 
ifrån. Solvang367 menar att kategorin funktionshindrade är en välfärdsstatlig 
konstruktion, en konstruktion som har sin bakgrund i uppbyggnadsskedet av 
välfärdsstaten, i en tid då det fanns behov av att skilja ut olika grupper av 
hjälpbehövande t.ex. funktionshindrade från fattiga. Utifrån dessa kategorier 
har sedan i olika tider, beroende på varierande ideologiska utgångspunkter och 
föreställningar om kategorierna, olika lösningar – t.ex. omsorger – skapats för 
dem som ingår i kategorierna. En sådan lösning, för att hantera det dagliga 
arbetet eller boendet för personer med utvecklingsstörning, är gruppbostäder 
och dagliga verksamheter. Det är mot bakgrund av att personer med utveck-
lingsstörning i planeringen och i förmedlandet av insatser i första hand utgör 
en administrativ kategori i välfärdsstaten 368 som dessa miljöer skapas.  

Den fysiska miljön på teatern skiljer sig i två viktiga avseenden från den 
konventionella miljön där personer med utvecklingsstörning finns. Det första 
har att göra med två olika centrala rationaler som jag menar vägledde skapan-
det av den fysiska miljön på teatern. Dessa två rationaler benämner jag som 
den administrativa rationalen och den konstnärliga rationalen. Den andra 
skillnaden har att göra med gränsdragningen mellan personal och brukare. Här 
är det frågan om hur man via den fysiska miljön, på olika sätt, markerar skill-
nader och likheter mellan dem som befolkar miljön.  

I skapandet av fysiska miljöer för personer med utvecklingsstörning eller 
andra grupper av brukare/klienter till socialtjänsten är den administrativa ra-
tionalen den primära utgångspunkten. Denna rational är inte bara primär för 
gestaltandet av miljöer, den vägleder hela tänkandet för hur det sociala arbetet 
skall bedrivas. Morén 369 redogör för hur, vad han benämner som handlägg-
ningsrationalen, i min tappning den administrativa rationalen, styr och vägle-
der hur arbetet med klienter organiseras och genomförs. Morén uttalar sig 
dock inte om den fysiska miljön utan beskriver hur denna rational vägleder 
tänkandet om och förhållningssättet till klienter. Men jag menar att samma 
rational vägleder utformandet av miljöer för människor som är i behov av so-
cialtjänstens stöd (t.ex. socialkontor, gruppbostäder, servicehus etc.). Ett sätt 
som denna rational kommer till uttryck på är via den gränsdragning, i form av 
fysiska markörer, som görs mellan personal och brukare.  
                                            
367 (2002). 
368 Solvang (2002) samt Stone (1985). 
369 Morén (1992). 
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Den första skillnaden har i skapandet av den fysiska miljön på teatern innebu-
rit att två olika rationaler krockat. Den ena, den administrativa rationalen, har 
sin utgångspunkt i den rationella, administrativa idén om hur en miljö för bru-
kare och klienter till välfärdsstaten, skall se ut. Det är en rational som repre-
senteras av socialtjänsten och välfärdsbyråkratin. Denna rational innehåller det 
som ovan beskrivits i termer av den konventionella föreställningen om utveck-
lingsstörning. Den andra, den konstnärliga rationalen, har sin utgångspunkt i 
en från konst och kulturfältet hämtad idé om hur en miljö för kulturproduktion 
och konstnärligt arbete skall se ut. Den senare rationalen representeras här av 
teaterns scenograf Siv. Siv ansvarade för planeringen och arbetet med renove-
ringen av den gamla industrilokalen som kom att bli Ållateaterns lokaler. När 
jag i intervjuerna med ledarna kommit in på temat om den fysiska miljön har 
också denna krock återgets, Kristin berättar:   
 

Det är Siv som haft uppdraget genom socialtjänsten och utforma, det här… 
Siv kan ju bara berätta massa hemska idéer som dom har med glasfiberväv 
på vägarna och jamen institutions inredning, korkmattor och det går ju 
inte, man får ju ingen lust att jobba.  
 

En annan mycket talande passage ur en intervju med Siv själv illustrerar väl 
dels den från konsten hämtade rationalen dels den krock med socialtjänsten 
och dess föreställning om hur miljöer för personer med utvecklingsstörning 
skall se ut:  
 

Då sa vi, då vill vi ha trägolv överallt, det handlar så mycket om golvet när 
man jobbar med teater. Från att spela teater, alltså skådespeleriet, då är 
man mycket på golvet men även när man målar då spänner man ju upp sto-
ra fonder på golvet och då är det viktigt att det är trä så att det går att spi-
ka ner dom så att naturmaterial och… att teater är flexibilitet … och så ska 
det kunna vara, man ska lätt kunna göra om så att det ska vara rena former 
så att man inte har dekorerat sig bara i inredningen, då kan man inte göra 
teater.  
 

Att den fysiska miljön på teatern har vägletts av den konstnärliga rationalen 
kan också illustreras genom följande dialog mellan mig och Siv.  
 

LS: det är en sak som jag tänkt på, det är miljön här, alltså rummen och ut-
formningen. När man frågar dom andra hur det kommit till då säger dom all-
tid det vet Siv. 

S: Mmm… ja, jag blev ju tillfrågad att jobba med det, det var ju ett jobb. I 
lång tid. 

LS: Det känns som om allt ifrån bestick och koppar till väggarna är… 
S: Ja det har inte kommit hit av en tillfällighet. 
LS: Nej... 
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S: Nej, Ja men det är väl min yrkesskada. 
 

Den yrkesskada Siv här talar om är den utbildning till scenograf och yrkeserfa-
renhet inom kultursektorn hon har. Det är det – yrkesskadan – som utgör den 
rational som hon utgått ifrån i arbetet med skapandet av den fysiska miljön. En 
rational som jag ovan benämner som den konstnärliga rationalen. Den krock 
mellan de två rationalerna som jag ovan redogjort för illustreras än tydligare 
av följande: 
 

Siv: Ja men det gäller ju att vara envis att inte bara ta första bästa lösning-
en utan varenda pryl, kolla liksom, så har det varit, det har ju varit jätte-
jobbigt att ha alla byggmöten och strida och förklara tills kanske det första 
rummet var klart när de fick se med egna ögon att det inte behöver vara 
rosa på väggarna: ”vi tycker grått ser tråkigt ut här” och ”vi ska ju in med 
färg” (Siv återger här, teatraliskt, reaktioner från byggmötena), men det är 
ju vi som kommer med färgen och ok vi ska ha handikappanpassade toalet-
ter men glöm för den skull inte bort att vi vill ha naturliga material där 
inne. Man får ju vara med hela tiden, jag ser ju ställen där man känner att 
man inte hunnit vara med, då man har fått släppa… 
 

Den konstnärliga rationalen har väglett skapandet av den fysiska miljön men 
den har också satt avtryck på det språk man använder sig av på teatern. Be-
grepp som rekvisita, dekor, ateljè etc. är etablerade i det dagliga språkbruket 
och är också ord som flera av aktörerna med utvecklingsstörning behärskar 
vilket följande är ett illustrativt exempel på: 
 

LS: Vad har ni gjort där inne då, ni har gjort om teaterlokalen? 
Pär: Ja vi har ändrat lite grand, det är teater där inne. 
LS: Vad har ni hängt upp i taket då? 
P: Byxor  
LS: Byxor, har ni hängt upp byxor i taket, heter det så?  
P: Ja, teaterbyxor 
LS: Jaha dom här draperierna dom heter byxor, det sitter flera efter var-

andra  
P: Ja det är bara för att Borka ska kunna komma ut (Här refererar Pär till 

det arbete med en egen tolkning av Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter som 
några av aktörerna initierade)  

LS: Så att publiken inte ser honom?  
P: Ja  
LS: Heter sådant tittskåpsteater? 
P: Ja, tittskåpsteater 
 

Siv förklarar begreppet byxor på följande sätt: 
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Byxor är ett ord som kommer ifrån tittskåpsteater, du tittar in och så hänger 
de på sidorna och skymmer sikten så att du inte kan se in, där gör folk entré 
och sorti... byxor används för att man inte vill att publiken ska se när man 
(skådespelaren) står och väntar, då hänger det byxor där och då säger man ett 
par byxor, då har man ett ben som hänger ner från taket på varje sida. Tak är 
det som hänger upptill som döljer lampor …  
 
Sivs förklaring kommer sig av att jag bad henne redogöra för betydelsen av 
alla de begrepp man använde sig av teatern, då jag inte själv behärskade dem 
och hon sa bl.a. följande:  
 

 Ja det är inte heller så lätt om man aldrig använt det förut och varför man 
säger ateljé? Ja det är ju teaterbegrepp och inom konst överhuvudtaget, att 
man har en ateljé, ett sorts rum för skapande, jag tycker ateljé är ett mer ska-
pande ord än om man säger verkstad. Vi skulle kunna välja och säga dekor-
verkstad… det finns så mycket ateljé över det, för det är också… vi gör den 
bilden (i ateljén) som kan inspirera till en scenografi. Så därför får det bli 
ateljé. 

 
I denna passage finns den konstnärliga rationalen nerlagd.  Det jag vill tydlig-
göra med de föregående exemplen är att denna rational vägleder inte bara den 
fysiska miljöns utformning den influerar också vad man gör i verksamheten, 
hur de roller individerna som befolkar miljön gestaltas samt det språk man 
använder. Det är alltså mot bakgrund av den administrativa, rationella om-
sorgsmiljön som min bild av Ållateaterns fysiska miljö framstår och redogörs 
för. Det finns i teaterns miljö lite som stämmer in med den bild av hur en fy-
sisk miljö (enligt den rationella, administrativa utgångspunkten) för personer 
med utvecklingsstörning ska se ut. För att nämna något; köket ser inte ut som 
ett kök, kulturarbetarnas kontor ser inte ut som kontor, receptio-
nen/telefonväxeln är en kombination mellan reception och bibliotek.  

Som jag ovan redogjort för så skapas en miljö för ett bestämt syfte och ut-
ifrån de föreställningar man har om dem som befolkar miljön. En gruppbostad 
för personer med utvecklingsstörning byggs på ett bestämt sätt. Det är handi-
kappanpassat, byggt efter normer och regelverk som styr hur sådana boenden 
skall se ut. Ett sjukhus eller ett universitet eller en daglig verksamhet för per-
soner med utvecklingsstörning byggs likaledes på så sätt att det är funktionellt 
och ändamålsenligt. På så sätt är det inte märkligt att mitt intryck av Ållatea-
terns fysiska miljö är att den för tankarna till en konstnärlig institution, en tea-
ter.  

Det andra avseendet i vilken teaterns fysiska miljö skiljer sig från den mer 
traditionella omsorgsmiljön har, som ovan beskrivits, med synen på de roller 
individerna som befolkar en miljö har. Rollen som aktörerna har på teatern är 
en annan än rollen de har som boende på en gruppbostad. Jag upplevde vid de 
första besöken på teatern att miljön var fantastisk och annorlunda. Det fantas-
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tiska utgörs av de stora, öppna, i mitt tycke smakfulla och funktionella lös-
ningarna, inventarierna och möblerna. Det annorlunda fick jag i början inget 
grepp om, men det var något som inte riktigt stämde. Efter att ha reflekterat 
över detta slog det mig att det som inte stämde hade att göra med kombinatio-
nen utvecklingsstörning och Ållateaterns miljö. Så här beskriver jag i fältan-
teckningar mina upplevelser av miljön på teatern vid ett av de första besöken:  

 
Lokalerna är nästan färdiga, det är en fantastisk miljö! En sak som fascinerar 
mig är att miljön är så annorlunda. Den bryter mot alla föreställningar som 
jag har om hur det ska se ut. Vid ett senare tillfälle skrev jag så här: Vad är 
miljön, atmosfären och stämningen uttryck för? Allting är så annorlunda jäm-
fört med det jag har erfarenhet av. Det finns något som skiljer sig från den 
traditionella omsorgsverksamheten. Mina upplevelser av Ållateatern bryter 
mot denna föreställning och det är en positiv upplevelse. 

 
Min föreställning om utvecklingsstörning är präglad av erfarenheter från han-
dikappomsorgens gruppbostäder, dagliga verksamheter och andra institutioner 
och inrättningar för personer med utvecklingsstörning. Dessa miljöer präglas 
av att det finns en mängd symboler som signalerar att det är frågan om en in-
rättning för utvecklingsstörda. Ett exempel är de symboler som utgör marke-
ringar mellan personal och utvecklingsstörda. Dessa utgörs av skyltar eller 
andra markörer som talar om att en del rum är personalens domäner eller att en 
toalett tillhör kategorin handikappade.  

Vid ett av de första besöken på teatern hade jag behov av att uppsöka en to-
alett. Styrd av gammal vana började jag leta efter en toalett för personalen. Jag 
hittade ingen sådan och jag slogs av tanken – varför letade jag efter en toalett 
för personal? Troligen för att jag förväntade mig att i en verksamhet för ut-
vecklingsstörda ska det finnas en sådan. Den fysiska miljön på Ållateatern 
innehåller inga symboler som markerar revir mellan vi – de normala – och de 
– de onormala. De symboler eller tecken, som signalerar att det här finns per-
soner med utvecklingsstörning, är där för att de är nödvändiga. Det finns en 
handikappanpassad toalett – men det upptäcker man inte förrän man är inne i 
den. Sak samma gäller för andra nödvändiga arrangemang, de är smakfullt 
undangömda och spelar en undanskymd roll, man varseblir dem inte förrän 
man snubblar över dem.  

Min poäng är således att miljön på Ållateatern inte markerar skillnader mel-
lan de utvecklingsstörda aktörerna och de icke utvecklingsstörda så som är 
fallet i de miljöer där utvecklingsstörda brukar finnas. Den fysiska miljön på 
teatern är ursprungen ur den konstnärliga rationalen och den vägleds av andra 
saker än den administrativa. Här vägleds ordnandet av den fysiska miljön av 
uppfattningar om hur teaterarbetet bäst bedrivs, dvs. sådant som har med ljud, 
ljus, mörker, akustik, sminkning etc. att göra, utgör en bärande betydelse. Den 
vägleds inte av föreställningen om hur den fysiska miljön bäst skapas, både för 
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dem som arbetar som personal – avlönade omsorgsarbetare- och för brukare – 
personer med utvecklingsstörning.  

De utvecklingsstörda aktörerna befinner sig kan man säga i två parallella 
miljöer. De är socialiserade i en miljö som kan benämnas som en omsorgsmil-
jö och för de flesta av aktörerna utgör denna miljö deras boendemiljö. Även 
om de olika boendena är belägna på olika platser och både invändigt och ut-
vändigt ser olika ut finns i dem fysiska och sociala symboler som signalerar 
skillnaden mellan de boende och personalen. På Ållateatern, den miljö som 
aktörerna vistas på under arbetstid, är den skapad efter en för teatern ända-
målsenlig miljö. Denna miljö är också skapad efter en annan föreställning än 
den som ovan beskrivs i termer av en administrativ kategori, om utvecklings-
störning. På teatern är aktörerna i första hand skådespelare och medarbetare 
deras roll som brukare – utvecklingsstörda – är underordnat detta. 

Att den fysiska miljön även torde ha en betydelse för hur aktörerna upple-
ver verksamheten och sig själva gav bl.a. Kristin uttryck för i samband med en 
intervju där jag redogjorde för, utifrån min upplevelse, en jämförelse mellan 
teaterns miljö och den miljö som jag känner igen från gruppbostäder och dag-
liga verksamheter och där jag menade att de skapat en miljö med syftet att 
man i den ska man hålla på med musik och teater. Kristin kommenterade min 
jämförelse med följande:  

 
 Ja men precis och jag tror folk får någon, det växer väl upp inifrån en 
stolthet hos var och en, att man är stolt, jag tror det, att man känner det. 
Just att få vara i lokaler som inte är institutionspräglade… 
 

Hur de två miljöerna, både den sociala och fysiska aspekten av dem, som de 
personer med utvecklingsstörning som ingår i studien vistas i, krockar med 
varandra, utgör temat för nedanstående redogörelse. 
 
Att balansera mellan konst och socialtjänst 
 
Ållateatern var under undersökningen en verksamhet inom ramen för social-
tjänsten och sorterade under kommunens utbud av dagligverksamhet enligt 
LSS. Detta innebär att rätten till deltagandet i verksamheten omgärdas av for-
mella regelverk och socialtjänstens administrativa rutiner. Detta innebär att till 
skillnad från vanliga teatrar så är det inte skådespelarkvalifikationer eller 
andra konstnärliga kvalifikationer som aktörerna har som är avgörande för att 
kunna bli en del i teatergruppen. För Ållateaterns del är det aktörernas tillhö-
righet i rätt personkrets enligt LSS samt att man bor i den kommun i vilken 
socialtjänsten finns som avgjort rätten till deltagandet i teaterverksamheten. 
Till exempel kom flertalet av aktörerna i Carmen från en närbelägen kommun. 
Dessa fick aldrig möjlighet, trots önskan, att söka sig till Ållateatern då den 
anordnades av socialtjänsten i en annan kommun. Alla aktörerna har dock 
själva sökt sig till teatern via annonser i lokalpressen. Inordnandet av Ållatea-
tern i socialtjänsten gör att teatern skiljer sig, på fler än ovan nämnda sätt, från 
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teatrar i gemen. Detta inordnande i socialtjänsten, med de villkor och krav som 
det innebär, har för Ållateatern inte alltid varit smärtfritt. Det har inneburit en 
krock mellan två rationaler, mellan habilitering och konst. Även Odbratt note-
rar denna konflikt. I dokumentären beskrivs den genom att den inre processen 
möter en yttre och hierarkiskt organiserad förvaltning.370  

Analysen måste således förstås mot bakgrund av den kontext i vilken tea-
tern finns. Denna kontext utgörs av dels den roll personer med utvecklings-
störning tillskrivits i samhället, dels av vilka mål och ideologiska principer 
som vägleder insatser och verksamheter som riktas till gruppen utvecklings-
störda. Den bild som ovan ges av den konventionella fysiska miljön, utsprung-
en ur den administrativa rationalen, i vilken personer med utvecklingsstörning 
befinner sig, är en aspekt av den kontext som villkorar teatern, dess verksam-
het och dess aktörer. 

I ett större sammanhang kan den kontext i vilken teatern befinner sig förstås 
genom tre nivåer371, den välfärdspolitiska nivån, organisationernas nivå och 
medborgarnivån eller den individuella nivån. På den välfärdspolitiska nivån 
finns den svenska socialpolitiken/handikappolitiken, generella mål och ideolo-
giska principer som vägleder handikappomsorgen, lagstiftning etc. På organi-
sationsnivån finns alla de kommuner, socialtjänster och professionella som har 
till uppgift att förverkliga det som finns på den välfärdspolitiska nivån. På den 
tredje nivån – den individuella – finns enskilda klienter/brukare och personal 
inom välfärdsbyråkratin.  

Hur man på den välfärdsstatliga nivån och på organisationernas nivå utfor-
mar välfärdsstatliga arrangemang för personer med utvecklingsstörning villko-
ras i hög utsträckning av den sociala mening som tillskrivits utvecklingsstör-
ning och den roll som personer med utvecklingsstörning tilldelats. Den roll 
personer med utvecklingsstörning innehar, kan beskrivas i form av en klient- 
eller brukarroll. Personer med utvecklingsstörning har tillskrivits, med Goff-
mans begrepp, den sociala identiteten av att vara ”handikappade” eller ”ut-
vecklingsstörda”. Denna roll blir också i många avseenden den som individen 
tillskriver sig själv.372  Den konstruktion omsorgspersonal, välfärdsbyråkrater 
och allmänhet agerar utifrån i interaktionen med personer med utvecklings-
störning, blir också till byggstenar i den enskilda individens självförståel-
se.373En i forskning och praktik vanlig föreställning om utvecklingsstörning är 
att den utgör ett socialt problem, en föreställning som har varit förhärskande 
de senaste 150 åren. Med socialt problem avses här att samhället definierat 
utvecklingsstörning som något som måste åtgärdas eller att det utgör en admi-
nistrativ kategori av hjälpbehövande. Detta har gjorts genom att välfärdsstaten 
i sin begynnelse först identifierat kategorin som verdige trengende som Sol-

                                            
370  Sid. 239. 
371 Lindqvist & Borell (1998). 
372 Sauer (2003). 
373 Bogdan & Taylor (1989), Jarhag (1999). 
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vang374 beskriver det och sedan på olika sätt destinerat omsorg och socialpoli-
tiska insatser till dem. Jarhag375 menar att vi har tagit för givet att utvecklings-
störning är lika med ett socialt problem. Att vara utvecklingsstörd är det sam-
ma som att vara beroende av hjälp och stöd.  

 
Kännetecknande för ett sådant perspektiv är att socialarbetaren tar sin ut-
gångspunkt i de brister klienten har och inte i dennes resurser. 
 

På en välfärdsstatlig nivå handlar det också om att åtgärder som riktas till ut-
vecklingsstörda styrs av de föreställningar som ett samhälle hyser om utveck-
lingsstörning. 

 
Föreställningar om funktionsnedsättningar och handikapp kommer till ut-
tryck på många sätt. De påverkar vårt sätt att bemöta människor med funk-
tionsnedsättningar i vardagliga möten. De får också betydelse för hur man i 
politiska termer bedömer deras situation. 376  
 

Den historiska utvecklingen377 av omsorgen visar att hur samhället valt att 
hantera utvecklingsstörning, avgjorts av den konstruktion av utvecklingsstör-
ning som rådde.378 Qvarsell379 redogör för att när problemet utvecklingsstör-
ning uppstod vid slutet av 1800-talet så rådde, vägledda av den upplysningsfi-
losofiska idén, en optimistisk och pedagogisk syn på utvecklingsstörning. In-
satserna som gavs tog sig i form av undervisning och uppfostring och målet 
var att återföra de utvecklingsstörda som nyttiga medlemmar i samhället. 
Denna föreställning ändrades under 1900-talets första hälft, Qvarsell skriver: 
 

Utvecklingen inom medicinen och de biologiska vetenskaperna i slutet av 
1800-talet satte nämligen sin prägel också på föreställningarna om den 
psykiska utvecklingsstörningen och dess orsaker och därmed också på be-
handlingen av utvecklingsstörda.380 

 
Den av medicinen och biologin vägledda föreställningen om utvecklingsstör-
ning innebar tvångsvård, anstalter, äktenskapsförbud och steriliseringslagstift-
ning. 1900-talets andra hälft, benämner Qvarsell som det socialpolitiska per-
spektivet. Nu ändrades föreställningen om utvecklingsstörning radikalt. Nor-

                                            
374 (2002) sid. 69. 
375 (1999) sid.104. 
376  Söder (1990c) sid. 79. 
377 Som inte redogörs för utförligare än vad som här görs, men som mycket kort kan beskri-
vas i termer av att under 1900- talet har utvecklingen gått från anstalts- och tvångsvård till 
integrering och normalisering för att under slutet av 1900-talet handlat om valfrihet, infly-
tande och medborgerliga rättigheter. 
378 Söder (1999). 
379 (1993). 
380 Qvarsell (1993) sid. 46. 
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maliserings- och integreringsprincipen formulerades, öppna omsorgsformer 
etablerades och institutionsavvecklingen påbörjades. Utvecklingen under 
1900-talets slut har sedan inneburit en betoning på valfrihet, rättigheter, delak-
tighet, maktförskjutning, individualisering och diskussioner om att funktions-
hinder snarare bör förstås i termer av medborgerliga rättigheter än i termer av 
handikapp.381   

Våra föreställningar om utvecklingsstörning och hur vi agerar gentemot 
dem utgör alltså viktiga ingredienser i den sociala roll och status som personer 
med utvecklingsstörning innehar. Jarhag uttrycker det på följande sätt, att 

 
… begreppet utvecklingsstörning oftast tas som ”något för givet”, konstru-
eras intellektuellt, diskuteras teoretiskt och upprätthålls som en myt, dvs. är 
såväl ett socialt konstruerat begrepp som något uppdiktat… konstruktioner 
”gör saker med människor” dvs. konstruktionernas konsekvenser får påtag-
liga följder för den enskilde… 382 
 

De föreställningar och förhållningssätt, som väglett och vägleder samhällets 
sätt att bemöta utvecklingsstörning på, utgör en erfarenhetsram som de utveck-
lingsstörda delar.383 Logiken är den, genom att samhället tillskriver personen 
med utvecklingsstörning rollen som klient (”handikappad”) så socialiseras 
också individen till den rollen, synen på sig själv. Alla insatser och åtgärder 
som riktas till mig som utvecklingsstörd beror på de tillkortakommanden och 
svårigheter jag har p.g.a. min utvecklingsstörning.  

De 14 aktörerna med utvecklingsstörning som finns på teatern är socialise-
rade i en förståelse av sig själva som utvecklingsstörda i den mening som ovan 
beskrivs. De är alla brukare av välfärdsstatens handikappomsorg via särskolan, 
habiliteringen, vård och omsorg. Alla aktörerna har idag på olika sätt insatser 
från socialtjänsten: 13 av dem bor i gruppbostad, flera har kontaktpersoner, 
andra ledsagare, någon personlig assistans etc.  Några av dem har erfarenheter 
av att växa upp på institution och alla har haft tidigare sysselsättningar på dag-
center. Alla dessa insatser och den personal som förmedlar insatserna finns där 
för att aktörerna har en utvecklingsstörning. De har lärt sig vad utvecklings-
störning betyder och innebär genom sin karriär inom vård, habilitering och 
omsorger. Insatserna utgör således samhällets lösning på problemet utveck-
lingsstörning.  

När det gäller teaterverksamheten finns den i dagsläget i en kostym som av 
teatern upplevs som obekväm och illa sittande. Teatern som verksamhet finns i 
och har sin tillkomst i en välfärdspolitisk kontext. Den har av socialtjänsten i 
den kommun där den är lokaliserad etablerats då man menade att den skulle 
komma att utgöra en bra omsorgspraktik. I det syfte som vägledde det kultur-
projekt, som kan beskrivas som fasen mellan Carmenoperan och Ållateatern i 
                                            
381 Hanssen m.fl.(1996), Sandén (1999).  
382 Jarhag (1999) sid. 106, se också Sauer (2003). 
383 Barnes m.fl. (2000). 
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historieskrivningen, kan den konventionella omsorgspraktiken utläsas. Här 
framgår att syftet var att: 

 
… bredda utbudet av dagligverksamhet, att lösa behovet av nya platser i 
daglig verksamhet enligt LSS, att hitta former för brukarinflytande, att ut-
veckla icke verbala arbetsmetoder, att samla och utveckla fritidsresurser 
samt att nyttja samlad kompetens och resurser optimalt. 

 
Det är med detta mål för ögonen som den socialtjänst som ramar in teatern 
förhåller sig till teatern och dess aktörer. Detta sker på gott och ont, det goda 
utgörs av att teatern har en organisation och en finansiering att luta sig mot. 
Det sämre utgörs av det godas negativa sida. Den byråkratiska organisationen 
som socialtjänsten utgör, dess mål och dess prioriteringar av resurser och eko-
nomi har inneburit att teatern, främst dess ledare, upplever att de inte får stöd 
och erkännande av den organisation som de tillhör. Under den tid jag följt tea-
tern har man hela tiden, via olika strategier, strävat efter att frigöra sig från 
socialtjänsten. En sak som också Odbratt uppmärksammar. 

 
… efterhand mognar beslutet att lämna socialförvaltningen… Ållateatern 
är nu i skrivande stund på väg att bilda kooperativ och jag får höra om en 
stark längtan efter att bilda eget, där man ska slippa försvara verksamheten 
på premisser som inte har med teaterns verksamhet att göra.384 
 

Att strävandet efter att bli sin egen herre fortfarande är levande beskrivs i en 
artikel daterad juni 2004.385 Denna krock mellan teatern och socialtjänsten 
förmedlades från ledarna till mig flera gånger under studien. Konkret handlade 
det om att teaterns ledare menade att de inte får de nödvändiga resurser man 
anser sig behöva, att beslut som rör teatern fattas över deras huvuden och att 
teatern inte får heta det man själva döpt sig till, Ållateatern. Detta sammanta-
get ledde till att teatern på olika sätt strävat efter att lämna socialtjänsten och 
bilda en egen fristående verksamhet. Karin är den som under studien ofta åter-
kommit till detta och som tydligast gett uttryck för det. 
 

Så vi säger så här nu, det går alltså inte att driva, vi klarar inte, vi kan inte 
jobba och se till att vårt uppdrag, att vi genomför det, att vi verkställer det 
uppdraget och därför så kommer styrelsen i Ållateatern… (Den ideella fö-
rening som bildades i samband med Carmenprojektet och som fortfarande 
är aktiv.)… du förstår Lennart vi får inte ens kalla oss för Ållateatern, vi 
ska kallas för teatern Grönborg men vi vet inte vilka det är, det är inte vi, 
men vi svarar nu i telefon teatern… Styrelsen i Ållateatern, föreningen, fö-
reslår årsmötet nästa månad, att föreningen går in med ansökan om att dri-
va den här teatern i egen regi och det blir inte i form av ett kooperativ i för-

                                            
384 (2003) sid. 240. 
385 Sundsvallstidning 2004-06-30. 
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sta början utan det blir i föreningsregi under tiden så kommer vi att ombil-
da om vi tycker det är rätt att det då blir ett kooperativ som driver det. 
 

Karin berättar ovan också om tvisten om namnet på teatern, vilket aktörerna 
också uppmärksammar i en artikel 386 publicerad tre år (juni 2004) efter att jag 
avslutat data insamlingen. Namnfrågan är intressant och väljs här för att illu-
strera teaterns upplevelse av sin relation till socialtjänsten. Att just namnfrågan 
valts har sin grund i att den på samma gång som den, utifrån sett, är trivial så 
är den av stor vikt för aktörerna. Namnet Ållateatern refererar till en gemen-
sam historia hos aktörerna. En historia som för aktörerna innehåller betydelse-
fulla erfarenheter från Carmenprojektet. Det första ledet – Ålla - i teaterns 
namn är en försvenskad form av spanskans: Hola (hej, hallå), ett ord som di-
rekt refererar till Carmenuppsättningen. Det är alltså inte bara frågan om ett 
namn, det är för aktörerna också något som man identifierar sig med.  

Frågan om vad teatern heter var jag inledningsvis under fältarbetet undran-
de inför. Jag förstod dock ganska snart att det namn aktörerna använde, Ålla-
teatern, inte var det från socialtjänsten officiella namnet som skulle användas. 
Det namn socialtjänsten använde var Grönborgsteatern som är hämtat från det 
kvarter, Grönborg, i vilket teatern finns. Aktörerna, både ledarna och perso-
nerna med utvecklingsstörning, var irriterade över detta. Denna vid första an-
blicken lite småaktiga hållning från socialtjänsten, man kan ju tycka att det 
inte spelar någon roll vad teatern heter, handlar dock om prestige och kontroll. 
Min tolkning är att det är frågan om prestige, en prestige från socialtjänstens 
sida där det är frågan om att markera vem som har makten över teaterverk-
samheten. Ylva ger uttryck för det på följande sätt: 

 
LS: det är ju också en intressant sak, det står ju Ållateatern på skyltarna 

här ute… 
Y: ja 
LS: och jag har ju alltid sagt Ållateatern och alla här eller de flesta säger 

Ållateatern men jag berättade ju för socialnämnden vad vi höll på med och 
dom påpekade: det heter Grönborgsteatern 

Y: Vi känner ju från våra hjärtan att det ska heta Ållateatern medan det 
från socialtjänsten inte får heta Ållateatern. 

LS: för att? 
Y: det kan dom… det har vi inte fått något svar på, men att, genom att det 

är en kommunal verksamhet och är i det här huset så heter det Teater Grön-
borg och det heter Grönborgs dagcenter här nere och Grönborgs handtryck. 
Därför får vi inte kalla oss för Ålla teatern. 

 
Denna fråga om vem som skulle ha makten över teaterns verksamhet kommer 
till uttryck inte bara i fråga om namnet, det är också det som Karin nedan ger 
uttryck för. 
                                            
386 Sundsvallstidning 2004-06-30. 
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Ja… alltså jag tror att det handlar om att vi inte går dom vanliga traditio-
nella vägarna, organisationsledet inom socialtjänsten är så föråldrat… 
men alltså ska man jobba utifrån en delaktighet, då är det vi, bara vi här 
som kan besluta om verksamheten. Det kan ju inte vi först sitta här och re-
sonera om: - ska vi ha semlor till fikat och sen ska vi ringa chefen och fråga 
”har vi pengar till det”? Förstår du? Man måste få ta ansvar fullt ut… 
 

Krocken bottnar således i att det råder olika uppfattningar, hos socialtjänsten 
och teaterns ledare, om hur verksamheten skall bedrivas och olika utgångs-
punkter med syftet med teaterverksamheten. Även om teatern kan förstås som 
en praktik där både handikappomsorgsideologin och den konstnärliga ideolo-
gin integreras så skiljer sig den från den traditionella handikappomsorgsprak-
tiken på så många punkter att en krock mellan de två tidigare beskrivna ratio-
nalerna uppstår. Ållateatern är på så vis också unik, den skiljer sig från den 
traditionella dagliga verksamheten inom handikappomsorgen och den skiljer 
sig från de traditionella, ordinära teatrarna så som vi känner dem.  

 Ett försök att förstå denna krock ur ett vidare perspektiv leder till att den 
kontext i vilken teatern befinner sig i har andra mål och utgångspunkter med 
verksamheter för personer med utvecklingsstörning än vad teaterns ledare har. 
Samtidigt skiljer sig teatern från de mål och utgångspunkter som kännetecknar 
den ordinära teatern, då det i teatern också finns ideologiska utgångspunkter 
hämtade från handikappomsorgen nedlagda. Nedan görs ett försök att illustre-
ra den kontext i vilken teatern finns, en kontext som består av både den väl-
färdspolitiska utgångspunkten och den konstnärliga utgångspunkten. Den inre 
ringen skall symbolisera teatern och hur den är inbäddad i en kontext som ut-
görs av både en välfärdspolitisk utgångspunkt och den därtill kopplade organi-
sationsnivå samt den från teater och kulturfältet hämtade utgångspunkten. 

 
 

 

 
 
Figur 6.1 Ållateatern och dess kontext 
 
Den utgångspunkt som utgörs av välfärdspolitiken beskrivs nedan via dess mål 
och ideologi vad gäller handikappomsorg. Den är överordnad den organisato-
riska nivån i vilken den socialtjänst som utgör teaterns hemvist finns lokalise-

Välfärdspolitik Teater och 
kulturfältet 

Teatern 
Kulturpoli-
tik 

Socialtjäns-
ten 
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rad. På denna nivå sker implementeringen av den välfärdsstatliga ideologin 
med hänsyn till de lokala förutsättningarna och tolkningarna av ideologin. Till 
höger finns den utgångspunkt som är genererad från teater och kulturfältet.   

 
 

Välfärdsstatlig nivå 
Socialpolitik 
Handikappolitiska mål och riktlinjer 
Normalisering och integrering 

 

Teater och Kulturfältet 
Kulturpolitik 
Konst & estetik 
Förmedla budskap 
 

 
Organisations nivå 
Socialtjänsten 
Administrativ rational 
Socialtjänst praxis 
LSS praxis 
 
 

Organisations nivå 
Ållateatern 
Konstnärlig rational 
Producera teater 
Konstnärligt arbete 

 

Praxis nivå 
Omsorgstradition 
Normaliseringspraktik 
Habilitering/terapi 
Brukare/klienter 

 

Praxis nivå 
Kulturgemenskap 
Konst och kultur 
Teaterarbete 
Skådespelare 

 
 
Tablå 6.1 Ållateatern och dess kontextuella utgångspunkter. 
  
För socialtjänsten är teatern en av flera praktiker inom handikappomsorgen 
som har till uppgift att förverkliga den handikappideologi och lagstiftning som 
råder. Detta medför också att den roll personer med utvecklingsstörning har, 
med socialtjänstens utgångspunkt, är brukarens och att teatern måste inordna 
sig i den byråkrati och praxis som socialtjänsten har. Teatern å sin sida har 
målet att producera och arbeta med kultur som vägledande idé. På teatern är 
det inte i första hand problemet - utvecklingsstörning - som står i fokus utan 
aktörernas förmågor som kulturarbetare. De blir således på teatern bemötta 
och betraktade på ett annat sätt. De utvecklingsstördas roll och föreställningen 
om dem är på teatern en annan än i den traditionella välfärdsstatliga kontexten. 
På så vis utmanar teatern både den ovan beskrivna välfärdsstatliga förståelsen 
av vad utvecklingsstörning är och uppfattningen om hur verksamheter som 
riktas till gruppen skall vara utformade och organiserade. 

Flera av aktörerna ger också uttryck för detta genom att de berättar om sina 
upplevelser av teatern mot bakgrund av deras tidigare erfarenheter. I följande 
dialog mellan mig och Ulf framkommer hur han ser på ledarnas roll på teatern 
i förhållande till den roll han menar personalen har haft på de dagliga verk-
samheter han arbetat på.  
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LS: Personalen som jobbar här, vad tycker du om dem? 
U: Det är ingen personal heller, de har inte… 
LS: Vad sa du dom…? 
U: Dom ska inte ha något fikarum heller så dom ska inte springa och göm-

ma sig. 
LS: Gör dom det? 
P: Nej, vi ska inte ha fikarum här 
LS: Nehej, gör dom det på boendet? 
U: Nej men på alla dagcenter där går dom och gömmer sig 
LS: (förvånat) Gör dom det? 
U: Personalen, bara personalen när vi träffas på morgonen 
LS: Men så är det inte här? 
U: Nej  
LS: Varför tror du att det inte är så här? 
U: Vi ska inte ha fikarum så där 
LS: Nej, du sa att dom inte är personal? 
U: Nej dom är inte personal 
LS: Nej… 
U: Dom är ledare 
LS: Dom är ledare? 
U: Ja, just det! 
LS: Vad är dom på dagcenter? 
U: Personal (snabbt och bestämt), det är en skillnads sak det där 
LS: Ja, tycker du att det har varit så när du har jobbat på dagcenter? 
U: Ja personal bestämmer och går och gömmer sig på rasten 
 

Ulf ger här uttryck för en personalroll som kännetecknas av distans mellan 
dem som har till uppgift att förmedla omsorg och dem som omsorgen riktas 
till, en roll som ligger i linje med den som beskrivits i kapitel 4, en roll som 
Ulf menar kännetecknar personalen på dagcenter. Intressant är att Ulf också 
talar om den fysiska miljöns betydelse för skapandet av denna distans. Fika-
rummet, som han menar att personalen på dagcenter går och gömmer sig i, är 
ett rum som tillhör personalens domäner, ett ställe dit man går och har rast i. 
Fikarummet är ett exempel på en fysisk markör, som jag ovan diskuterat, som 
utgör en av flera markörer i gränsdragningen mellan personal och brukare. 
Även Jenny ger uttryck för detta: 
 

LS: Jag har frågat dom i forskningscirkelgruppen och de beskriver en skill-
nad… man säger att man inte betraktas som utvecklingsstörd här… 
J: Nej, just det men det har att göra med, det är jag helt övertygad om, att 
det inte är personalrum… att det inte är personal och utvecklingsstörd, att 
man finns här tillsammans. Vi pratar ofta om det liksom i handling också, 
att förhållningssättet är... det är liksom grundförutsättningen. 
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Den krock mellan socialtjänsten och teatern som här redogörs för kan också 
förstås i termer av konflikten mellan den administrativa rationalen och den 
konstnärliga rationalen som ovan illustrerats. Ulfs beskrivning av personalen 
och fikarummet på dagliga verksamheter är ett utslag av den administrativa 
rationalen, en rational som är ursprungen ur den välfärdsstatliga kontext som 
ovan beskrivs.    

Den kontext i vilken teatern är inbäddad i innebär att aktörerna befinner sig 
i två olika miljöer som vägleds av två olika rationaler, å ena sidan en miljö 
som kännetecknas av strävanden efter normalisering, habilitering och integre-
ring å andra sidan en miljö som förstås som en kulturgemenskap. 

 
En empirisk bakgrund 

 
Nedan görs en konklusion av detta och det föregående kapitlet, avsikten är att 
den skall utgöra en bakgrund till den analys som presenteras i de två komman-
de kapitlen. Uttryckt på annat sätt, de två föregående kapitlen bildar den sce-
nografi med tillhörande rekvisita, fond, dekor och scen i vilken de två kom-
mande akterna utspelar sig i.   

 I analysen ovan har tre teman utkristalliserat som jag benämner som 
Carmenoperan, Fysisk miljö samt teatern och kontexten. Temat Carmenoperan 
handlar om den betydelse operaprojektet hade och har dels för aktörerna och 
dels för tillkomsten av teatern. Man kan också uttrycka det som så att utan 
Carmenoperan hade inte Ållateatern startat. Operaprojektet ledde till att Ålla-
teatern skapades som en permanent verksamhet för personer med utvecklings-
störning inom ramen för socialtjänsten. Att Carmenprojektet var och är bety-
delsefullt för de aktörer som idag finns på Ållateatern märks då aktörerna i 
olika sammanhang refererar till det när man pratar om sin nuvarande verk-
samhet. Gensvaret från publiken och den framgång man rönte med operan in-
nebar också att aktörernas uppfattningar och bilder av sig själva påverkades. 
Ur detta växte en stolthet och tro på att man som utvecklingsstörd kan skapa 
något som väcker uppskattning, intresse och uppmärksamhet hos socialtjäns-
ten, personal inom omsorgen, massmedia och TV. Även de aktörer, som arbe-
tar på teatern men som inte deltog i Carmenuppsättningen, tar del av detta. De 
ger uttryck för det på olika sätt, det handlar om att man såg att andra i samma 
situation kunde åstadkomma något som rönte uppskattning och uppmärksam-
het, vilket inspirerat dem till att söka till Ållateatern men också ingjutit en tro 
på att man själv kan och är kompetent.  

Vidare konstateras att den bild massmedia gav av Carmenoperan inte ligger 
i linje med den bild som forskningen menar att massmedia brukar ge av funk-
tionshinder. När det gäller Carmen handlar det i mångt och mycket om den 
prestation, glädje och kompetens som skådespelarna (med utvecklingsstör-
ning) förmedlade. Den traditionella bilden handlar i huvudsak om att antingen 
gestaltas funktionshinder genom ”normalitet” som raster eller att funktions-
hindrade på olika sätt missgynnas i välfärdsstaten.  
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Arbetet med och framgången med operaprojektet skapade en vikänsla och ge-
menskap samt tilltro till sig själva hos de aktörer som deltog. Till exempel är 
den förening, Ållaföreningen, som bildades under Carmenprojektet fortfarande 
aktiv och är med i diskussionerna om teaterns framtid. Denna gemenskap, som 
jag menar utmärker teatern och dess inblandade aktörer, betecknas av mig som 
en kulturgemenskap. En kulturgemenskap som kommer till uttryck genom 
aktörernas, inte bara de som deltog i operan, sätt att tänka och förhålla sig till 
varandra och den verksamhet man bedriver idag. 

Det andra temat, den fysiska miljön, handlar om hur miljön på teatern är 
skapad och organiserad för att arbeta med och skapa teater och om hur denna 
miljö skiljer sig från den konventionella miljön som personer med utveck-
lingsstörning befinner sig i. Teaterns fysiska miljö kontrasteras mot den kon-
ventionella miljön medels begreppen den konstnärliga rationalen och den ad-
ministrativa rationalen. Den senare rationalen återfinns i den konventionella 
handikappomsorgs miljön. Det är en rational som influerar både sättet att tän-
ka och förhålla sig till personer med utvecklingsstörning samt hur miljöer rent 
fysiskt gestaltas. Den första rationalen är den som influerat den fysiska miljön 
som återfinns på teatern. Skillnaden mellan dessa två rationaler, och rent kon-
kret i den miljö som återfinns på teatern, utgörs för det första av att det på tea-
tern inte finns några tydliga fysiska markörer som drar gränser mellan dem 
som är ledare och de aktörer som har en utvecklingsstörning. För det andra är 
miljön på teatern skapad för att den skall vara ändamålsenlig för kultur- och 
teaterarbete. Den bär således ej på de fysiska kännetecken som jag menar ut-
märker de konventionella miljöer som utmärker inrättningar inom handikapp-
omsorgen.  

Att dessa skillnader föreligger har att göra med att det i den administrativa 
rationalen finns nedlagt en idé och ideologi om både hur miljöer för personer 
med utvecklingsstörning bör se ut och hur de bör se ut för dem som arbetar i 
den som personal. När det gäller föreställningen, i denna rational, om personer 
med utvecklingsstörning så innehåller den både den brukar- eller klientroll 
personer med utvecklingsstörning har till välfärdsstaten och en handikappideo-
logisk dimension som handlar om t.ex. vad som är värdigt för personer med 
utvecklingsstörning. (Här finns saker som har att göra med t.ex. storleken på 
den egna lägenheten och handikappanpassning.)  

Idén bakom miljön på teatern är en annan, det är en idé om hur konstnärligt 
arbete, som teater, bäst bedrivs. Denna rational vägleds inte av de handikapp-
ideologiska, välfärdsstatliga och rationella överväganden som återfinns i de 
miljöer, dagliga verksamheter, gruppbostäder etc., som personer med utveck-
lingsstörning vanligen befolkar. Att denna skillnad också är förhanden i tea-
terns relation till den organisationen (socialtjänsten) man befinner i utgör in-
nehållet i det tredje temat. Den kontext i vilken teatern finns kan beskrivas i 
termer av den välfärdsstatliga. Den välfärdsstatliga nivån ramar således in den 
socialtjänst i vilken teatern är lokaliserad och socialtjänsten i sin tur villkorar 
teatern. För socialtjänsten är teatern en av flera LSS-praktiker där syftet är att 
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erbjuda en kvalitativt bra daglig verksamhet för personer med utvecklingsstör-
ning. Målet med verksamheten är hämtad från lagstiftningen och den handi-
kappolitiska ideologin. De personer med utvecklingsstörning som har sin dag-
liga verksamhet på teatern betraktas som brukare. Teatern är också underkas-
tad samma byråkrati, administration och praxis som alla andra verksamheter 
inom socialtjänsten. Teaterns uppfattning om sig själv och sin verksamhet är 
dock en annan. För ledarna är målet att arbeta med teater och kulturproduk-
tion, man vill kunna besluta själv över hur resurserna skall användas och hur 
verksamheten skall bedrivas. Aktörerna på teatern betraktas som medarbetare 
och skådespelare, de är inte brukare i den mening som socialtjänsten har. För 
socialtjänsten är Ållateatern en dagligverksamhet (dagcenter) som befolkas av 
brukare - för Ållateatern är det en teater som befolkas av skådespelare. Social-
tjänstens mål och syfte med teatern kan förstås som att de utvecklingsstörda 
via deltagandet på teatern utvecklas, får ökad delaktighet och inflytande dvs. 
teaterns verksamhet är habiliterande eller terapeutisk. För teatern är målet och 
syftet att arbeta med och producera kultur i form av teater.  

Detta kapitel avslutas med denna sammanfattning. I nästa kapitel följer ana-
lysen av de innehållsmässiga aspekterna av teatern samt hur aktörerna upple-
ver teatern. 
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Kapitel 7 Skådespelare med utvecklingsstörning 
 

Inledning 
 

Ambitionen med föregående kapitel var att beskriva Ållateatern och hur tea-
terns relation till omvärlden såg ut. Analysen ger vid handen att Ållateatern 
som verksamhet omges av en välfärdsstatlig kontext och att denna kontext 
villkorar teatern och dess verksamhet. Ållateatern skiljer sig således från teat-
rar i gemen, det är en teater men den är organisatoriskt inordnad i socialtjäns-
ten och styrs av de lagar (bl.a. LSS) som reglerar den svenska handikappom-
sorgen. Detta gör att Ållateatern å ena sidan är en teater å andra sidan är den 
en daglig verksamhet inom ramen för handikappomsorgen.  

Det är således två olika institutionaliserade normer, där den ena utgörs av 
handikappomsorgens ideologi och mål och där den andra hämtas från en 
konstnärlig och kulturell ideologi, som styr teatern. Inom den nyinstitutionella 
organisationsteorin menar man t.ex. att organisationer genomsyras av procedu-
rer och praxis som bestäms i omvärlden.387 För handikappomsorgen handlar 
det bl.a. om rådande handikappideologi och för teatrar kan det handla om hur 
teaterarbetet skall bedrivas och vad som är bra teater. Hasenfeld388 menar att 
för verksamheter inom den människovårdande sektorn bestäms dessa normer i 
hög grad av allmänheten, professionella och staten. I min tappning benämns 
dessa institutionaliserade normer som den konstnärliga rationalen och den ad-
ministrativa rationalen. Jag har i kapitel sex redogjort för hur dessa två olika 
institutionaliserade normer krockar med varandra och vill här dra paralleller 
till den studie som Ineland389 redovisar. Den av Ineland studerade teatergrup-
pen beskrivs som en hybrid mellan en teater – där konstnärliga mål styr- och 
en traditionell daglig verksamhet där handikappideologiska mål styr.  

Denna hybridtillvaro har för Ållateatern inneburit den krock mellan den 
konstnärliga rationalen och den administrativa rationalen som redogjorts för i 
föregående kapitel. Ledarna och aktörerna måste på olika sätt förhålla sig till 
detta, vilket kommer till uttryck i teaterns relation till den organisation (social-
tjänsten) som man är inordnad i, i arbetet med att skapa den fysiska miljön och 
i teaterns strävanden efter att frigöra sig från socialtjänsten. Reaktionen från 
teatern (i form av bl.a. av frigörelsesträvandet) på denna hybridtillvaro kan 
förstås mot bakgrund av att de konstnärliga och kulturella målen och ambitio-
nerna man vill arbeta efter, inte fått det utrymme man velat och att de ej för-
verkligats på ett för teatern önskvärt sätt.     

Det ovanstående kan också tolkas i termer av den balans mellan normalitet 
och avvikelse som funktionshindrade har att hantera390 som diskuteras i kapitel 
fyra. Solvang redogör för hur välfärdsstaten har konstruerat kategorin utveck-
                                            
387 Powell och DiMaggio (1991).  
388 (1992). 
389 (2004). 
390 Se Solvang (2000a) & (2002). 
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lingsstörda som ett socialt problem i meningen en grupp behövande till vilka 
insatser måste destineras. Den konstruktion som råder av funktionshinder sät-
ter också avtryck på hur insatserna ser ut, hur de förmedlas och vilken ideologi 
som råder.391 För att vägleda hur insatserna skall förmedlas formuleras en ide-
ologi, vilken i dag kännetecknas av strävanden efter ökad självständighet, del-
aktighet och inflytande för de som omfattas av handikappomsorgen. Personer 
med utvecklingsstörning måste för att få ta del av olika insatser, som kan be-
hövas, erkänna tillhörigheten i kategorin klienter/brukare. Välfärdsstaten, dess 
organisationer och professioner betonar i sin utformning och praxis på så sätt 
det som avviker dvs. funktionshindret. 

Omsatt till Ållateatern kan sägas att den socialtjänst, i vilken teatern är en 
del, betonar det avvikande. Ållateatern betraktas som en av LSS reglerad dag-
lig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, teatern är en av flera 
praktiker, som dels har att sträva efter att förverkliga de handikappideologiska 
målen, dels utgör en lösning på behovet av daglig sysselsättning hos personer 
med utvecklingsstörning. Denna aspekt av teatern återfinns i den vänstra sidan 
i den figur över teaterns kontext som redovisas på sid 150. Teatern å sin sida 
kan sägas betona ”det normala” i meningen att syftet och ambitionen med 
verksamheten är att den skall vägledas av konstnärliga och kulturella mål. 
Denna andra aspekt av teatern återfinns i modellens högra sida. Teatern måste 
således förstås både som en omsorgspraktik och som en konstnärlig praktik. 
Bägge sidor av modellen finns nedlagda i verksamheten på teatern. Detta in-
nebär att den position och roll som de personer med utvecklingsstörning som 
arbetar på Ållateatern har kan beskrivas som både utvecklingsstörda och som 
skådespelare/kulturarbetare. Genom den välfärdsstatliga kontexten är de ut-
vecklingsstörda och via den konstnärliga kontexten är de skådespelare.  

Fokus i detta, och kommande, kapitel ligger på de innehållsmässiga aspek-
terna av teatern. Det är således de handlingar och processer som sker på tea-
tern som skall avhandlas. Dessa handlingar och processer influeras av den 
ovan redogjorda balansen mellan en konstnärlig praktik och en omsorgsprak-
tik eller sagt med andra ord balansen mellan avvikelse och normalitet. De pro-
cesser och handlingar som sker på teatern utgör också viktiga byggstenar i den 
bild och förståelse av sig själva som aktörerna har. Om aktörerna tidigare, in-
nan sitt arbete på teatern, huvudsakligen tilldelats rollen som brukare, utveck-
lingsstörda, via sina karriärer inom handikappomsorgen och vårdapparaten så 
har till denna fogats en ny och annan aspekt på vad det innebär att vara en per-
son med utvecklingsstörning. Via först Carmenprojektet och senare Ållatea-
tern har rollen som skådespelare eller kulturarbetare fogats till den bild aktö-
rerna har av sig själva.  

  
 

                                            
391 Söder (1990c). 
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Aktörernas förmedlade upplevelser av teaterverksamheten 
 
I fokus för detta avsnitt står de aktörer med utvecklingsstörning som har delta-
git i studien, vilket innebär att det är deras upplevelser och beskrivningar som 
återges. Aktörernas utsagor och det man förmedlat belyses dock också med 
utdrag ur mina fältanteckningar och passager ur intervjuer med ledarna på tea-
tern.  

För att strukturera och sortera det empiriska materialet med avseende på ak-
törernas upplevelser och erfarenheter har de kategoriserats i nio teman. Dessa 
nio teman har genererats ur de koder som skapades i den analys som genom-
fördes medels NUD*IST och som återfinns i det kodschema som redogörs för 
på sid. 116.  Dessa teman utgör olika aspekter av de upplevelser och erfaren-
heter man har av sitt arbete på teatern, dessa är: Carmenoperan – drivkraften 
att söka till Ållateatern, arbetstillfredsställelse, det kreativa arbetet, kulturar-
bete i relation till daglig sysselsättning, ledare inte personal, medarbetare, 
delaktighet, kulturgemenskap, samt ny roll.  Då det empiriska materialet är 
omfattande har det mest talande exemplet eller exemplen valts för att illustrera 
eller återge de upplevelser som sorterats i teman. Detta betyder att flera har 
förmedlat liknande upplevelser och erfarenheter av teatern och dess verksam-
het men att de representeras av några utvalda illustrativa exempel. Det är såle-
des inte variationen i upplevelser utan den samlade upplevelserymden som här 
återges.     
 
Att vilja bli skådis 

 
Det första temat Carmenoperan - drivkraften att söka till Ållateatern handlar 
kanske inte så mycket om själva Ållateatern och dess verksamhet men temat 
handlar om den betydelse Carmenoperan hade för majoriteten av de aktörer 
som under studien arbetade på teatern. När verksamheten vid Ållateatern star-
tade i projektform annonserade man i lokaltidningen efter skådespelare till 
teatern.392 Flera av aktörerna berättar att de sökte sig till teatern när de såg eller 
blev upplysta om annonsen, vilket utdraget ur en intervju med Lena här får 
illustrera. 
 

LS: Sen började du jobba på teatern? (Min fråga har föregåts av att vi pra-
tat om vad Lena arbetat med innan hon började på teatern.) 

L: Ja, jag sökte hit 
LS: Du sökte hit? Fick man söka hit? 
L: Jag sökte hit, skriva på papper och  
LS: Var det någon som berätta för dig… 
L: Ja personalen (på boendet) 
LS: Hur kom du på att söka jobb på en teater? 

                                            
392 Jag har själv ej sett annonsen och kan därför ej uttala mig om dess utformning och inne-
håll. 
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L: Därför jag såg den här Carmen  
LS: Jaha, du var inte med och spela? 
L: Nej 
LS: Du var och tittade? 
L: Ja tittade på den, det var kul 
LS: Ja jag har bara sett den på tv. Kände du många som var med i Car-

men? 
L: Ja Hanna, Mia, hela bunten 
LS: Då tänkte du nu ska jag också spela teater?  
B: Ja vara med och spela 
 

Att använda annonser och lokalpressen som ett sätt att rekrytera personer med 
utvecklingsstörning till en dagligverksamhet inom handikappomsorg är i sig 
intressant och enligt min erfarenhet ovanligt. Detta då det i vanliga fall sker 
”internt” dvs. Lss-handlägare och andra yrkesverksamma inom handikappom-
sorgen sköter tillsammans med brukare, gode män och anhöriga detta inom 
ramen för socialtjänstens verksamhet. Med annonsen har man dock efterliknat 
det ”normala” tillvägagångssättet vid rekrytering av arbetskraft. Det är dock 
inte annonsen i sig eller att man annonserade som står i fokus här.  

Det intressanta är att den erfarenhet (hos både de som medverkade och inte 
medverkade i) av Carmen som aktörerna hade, utgjorde drivkraften till att 
söka sig till Ållateatern. Som diskuterats i föregående kapitel väckte Carmen-
operan uppmärksamhet både hos allmänheten och hos massmedia och den 
skapade en anda, som jag återkommer till nedan, en slags kultur som fortlever 
hos dem som verkade på teatern under undersökningen. Arbetet med och upp-
sättningen av Carmenoperan samt uppmärksamheten innebar också att de ut-
vecklingsstördas roll och bild av sig själva förändrades. De fick genom upp-
märksamheten och uppståndelsen ett kvitto på att deras funktionshinder inte 
bara betyder en brukarroll och ett beroende av omsorgsinsatser och omsorgs-
personal. De blev skådespelare som framförde en opera som uppskattades och 
som bar dem till Sevilla. Kristin, teaterns musikledare, beskriver det på följan-
de sätt:   

 
… Carmen ... stoltheten, man fick något helt, som vi kanske inte förstod men 
som boende och alla andra runt omkring dom här personerna såg. Att man 
är någon, man har gjort någonting bra, inte någonting… ibland blev det 
den här känslan: ja men, som folk hade förväntat sig, duktiga utvecklings-
störda som skulle visa… som typ ungefär som skolan: ”vad duktig dom är” 
och ”å titta vad duktig dom är, dom är ju handikappade men dom kan 
ändå” Man blev… man märker det äkta, ett uttryck och då spelar det ingen 
roll om man är handikappad eller normalbegåvad eller vem man är. Bara 
man har de här uttrycken att man berättar någonting.  
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Även om Kristin här har svårt att riktigt sätta ord på det som hände med aktö-
rerna i Carmenoperan så framgår tydligt att aktörerna åstadkom något som var 
(riktig) teater och att detta innebar stolthet och personlig växt hos aktörerna. 
Den uppmärksamhet som skådespelarna fick och den stolthet de kände skapa-
de också en lust och vilja att spela teater hos deras kamrater, kamrater som ej 
var med i operan. Genom Carmenoperan skapades hos en del av de utveck-
lingsstörda i kommunen en dröm om att bli skådespelare som man genom att 
söka sig till Ållateatern ville förverkliga. Den syn på aktörerna som Kristin 
förmedlar och den kultur, som jag benämner som en Kulturgemenskap, skapa-
des under Carmentiden och var vägledande för Ållateaterns verksamhet under 
undersökningen.  

 
Det är kul på jobbet  

 
En annan genomgående karaktäristisk upplevelse aktörerna har av teatern be-
skrivs i temat arbetstillfredsställelse. Genomgående berättar man för mig om 
hur bra man trivs på sitt arbete och hur mycket man tycker om varandra. Ulf 
skrattande (inte av glädje utan snarare för att säga: ”vilken dum fråga”) åt mig 
när jag ber honom förhålla sig till gråskalan och hans påpekande till mig jag 
trivs jättebra ska jag tala om för dig, Lenas svar, Ja, jag trivs jättebra. Jag vill 
inte gå tillbaks, inte (till Dagcenter) på min fråga om hur det är att jobba på 
teatern samt nedanstående dialog mellan mig och Pär är bara några axplock ur 
empirin som visar detta. 
 

LS: Sen är det så här. Det jag vill göra (med avhandlingen) är att ta reda 
på vad ni tycker om teatern… (Jag har just informerat Pär om de forsknings-
etiska riktlinjerna och hade sedan för avsikt att informera om syftet med inter-
vjun men blir avbruten) 

P: Jag tycker att det är bra här 
LS: Vad är det som är bra här då? 
P: Kompisar 
LS: Du har massa kompisar här, vad heter dom? 
P: Ja, Ulf… (räknar upp namn) och Jan och Jakob och... 
LS: hade du träffat dem innan du började här? 
P: Ja 
LS: Var då? 
P: De var med i Carmen 
 

Förutom att säga att det är bra på teatern så refererar Pär också till Carmenti-
den och den gemenskap som skapades mellan de utvecklingsstörda aktörerna, 
en gemenskap som han fortfarande har med sina arbetskamrater. Arbetstill-
fredsställelsen aktörerna upplever genereras av två saker. Den första är den 
gemenskap och anda som råder på teatern (något som också illustreras vid te-
mat Kulturgemenskap) och det andra är arbetets art. På teatern har man andra 
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och nya arbetsuppgifter än de man haft på tidigare dagliga verksamheter man 
arbetat på. Hur aktörernas upplevelser och erfarenheter i detta avseende ser ut 
redogörs för i de bägge teman kulturarbete i relation till daglig sysselsättning 
samt det kreativa arbetet. Ylva (som har en lång och omfattande erfarenhet av 
att arbeta som vårdarinna inom handikappomsorgen) redogör detta: 
 

LS: Hur tror du att medarbetarna upplever den här verksamheten? 
Y: Jag tycker de flesta verkar trivas enormt bra, det känns så 
LS: Hur grundar man en sådan känsla? 
Y: De är alltid glada då de kommer… ja… jo jag tycker … dom verkar tri-
vas bra… jag kan inte säga något mer på det. Den erfarenhet jag har sedan 
förut, man (personer med utvecklingsstörning) vill inte gå på jobbet, det är 
jättetrist och man ska sitta och pilla med olika legojobb och det blir ena-
handa eller stå vid en pappersriv i 8 timmar. Det blir liksom så monotona 
grejor man gör. Så att jag har jätte många… där jag har varit förr som inte 
vill gå på jobbet. Man vill vara hemma. Men här är det ju en väldig arbets-
glädje tycker jag. Alla hugger i och är med och är glad när de kommer på 
morgonen. 
 

Under de deltagande observationerna slogs jag, framförallt den första tiden 
innan det blivit till något som jag förväntade mig, av att aktörerna agerade på 
ett sätt som jag ej kände igen från mina erfarenheter från mina yrkesverksam-
ma år inom handikappomsorgen. Det handlade om flera saker; den hög grad 
av gemenskap och kamratskap som fanns mellan aktörerna, den rikliga kom-
munikationen och interaktionen mellan aktörerna och att arbetet flöt på utan 
att ledarna drev på. Långa stunder upplevde jag det som att gränserna mellan 
rollerna som ledare och medarbetare (som man kallade aktörerna med utveck-
lingsstörning) suddades ut, i fokus stod arbetsuppgifterna, vid vissa tillfällen 
var inte heller ledarna närvarande vilket inte påverkade gruppens agerande 
eller arbete. För några av aktörerna var arbetet på teatern så angeläget att man 
även ägnade en del av sin fritid till det. Ulf får här illustrera detta: 
 

LS: Ja, mm, är det något som är tråkigt att göra här? 
U: Nej då, här får jag egen nyckel och allting. 
LS: Du har egen nyckel hit? 
U: Jo, det hade jag inte förut heller på snickeriet och biltvätten (två dagliga 

verksamheter) 
LS: Då hade du inte egen nyckel? 
U: Nej, så hit kan jag gå när jag vill 
LS: Ja men så är det när man har ett jobb 
U: Ja jag kan gå hit en kväll eller en helg eller någonting 
LS: Brukar du göra det? 
U: Ibland 
LS: Vad gör du då? 
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U: Ja, jobbar ensam ibland på helgerna 
LS: Jaha, vad gör du då? 
U: Jobbar nere, går inte upp heller (Till den andra våningen där de konst-

närliga ateljéerna finns.)  
LS: Nehej, vad gör du när du är här då? 
U: Då är jag nere, på helgerna, ibland 
LS: Ja, just det. Vad jobbar man med där nere då? 
U: Kollar telefonerna, kollar (att) allting är stängt och att telefonerna inte 

ringer… 
 

Ulf berättar här också om den egna nyckel han har till sin arbetsplats. Nyckel 
utgör, som vi ska se nedan, en viktig symbol för aktörerna. Då jag nedan åter-
kommer till frågan om nyckelns symboliska innebörd skall har bara konstate-
ras att det är en av flera viktiga ingredienser i upplevelserna aktörerna har av 
teatern och en av aspekterna som gör att aktörerna upplever teatern på det sätt 
som de förmedlat till mig.  

 
Den skapande kraften 

 
Det tredje temat har jag benämnt det kreativa arbetet och handlar om arbetet 
och aktiviteterna på teatern. Mycket av det empiriska materialet från intervju-
erna med aktörerna kretsar kring de olika aktiviteter och arbetsuppgifter som 
man haft. Det är allt från dans, drama, dekortillverkning, kostymarbete, teater-
övningar, målning, musik till mindre föreställningar. Det empiriska materialet 
som sorterats i detta tema är omfattande. Detta kan förklaras av att det är rela-
tivt handfast och något konkret att utgå ifrån, dvs. när jag bett aktörerna berät-
ta om sin verksamhet har man berättat om olika aktiviteter och arbetsuppgifter. 
Vidare har de poloraoidfotografier som använts i intervjuerna till största delen 
varit tagna när olika aktiviteter genomförts och i de intervjuer som bygger på 
fotografierna har samtalen således kretsat kring de aktiviteter som finns på 
fotografierna. 

Upplevelserna som har tematiserats här handlar om flera olika aspekter av 
att arbeta med kultur och konstnärliga uttrycksformer. För det första finns ak-
törernas upplevelse och erfarenheter av att arbeta på teatern i förhållande till 
deras erfarenheter av tidigare arbete på framförallt dagcenter. Här menar aktö-
rerna att det råder en skillnad både i vad man gör och hur man tycker om det 
man gör. Flera av aktörerna har svårt att riktigt verbalisera skillnaden, den an-
vänder beskrivningar som att på dagcenter fick man bara jobba, jobba och de 
beskriver hur de utförde olika slags legoarbeten (t.ex. skruva ihop olika kom-
ponenter eller sätta ihop pennor etc.). På teatern är det andra, roligare, saker 
man gör eller som Pär sa vid ett tillfälle man blir glad av att spela teater. Lisa 
beskriver det så här: 

 
LS: Var det bra att jobba på X-vägen? (En daglig verksamhet) 
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L: Ja 
LS: Var det annorlunda att jobba där än på teatern? 
L: Nej, det är mycket bättre (här) 
LS: Är det mycket bättre här? 
L: Ja 
LS: På vilket sätt är det bättre här? 
L: Man får vara med i musikgruppen 
 

Lisa, liksom majoriteten av aktörerna, har dock inte till mig förmedlat att de 
tycker att det var tråkigt eller dåligt på dagcenter, det handlar om att det är 
annorlunda och att man trivs bättre på teatern. Arbetet på dagcenter framställs 
således inte som något dåligt, det handlar om den skillnad som finns.  

En annan sorts upplevelse som finns här har med själva det kreativa arbetets 
karaktär att göra. Arbetet på teatern upplevs inte rutinbundet, det är mer flexi-
belt och friare, något som jag menar genereras av det kreativa och skapande 
innehållet i verksamheten på teatern. Man är på teatern inte bunden till att ut-
föra en bestämd arbetsuppgift som också många gånger är låst i både tid och 
rum. På teatern rör man sig såväl fysiskt som i rum och tid. Här handlar det 
om att spela musik, agerar i en dramaövning, samtala och tillsammans försöka 
hitta en strategi för att gestalta något, åka på studiebesök på andra teatrar, be-
söka museer, måla, gå på teaterföreställningar på kvällen, ge egna föreställ-
ningar, arbeta med dekor och scenografi etc. Arbetsuppgifterna är varierande 
och kreativa, de sker i olika lokaler och i olika miljöer och inte alltid på vanlig 
kontorstid. Ylva som har erfarenhet av att arbeta som personal både på dag-
center och som ledare på teatern reflekterar över detta på följande sätt: 
 

Ja och alla … jag tycker det är bra att det är som det är här, jag tror inte 
det är bra för många som det är på dagcenter. I X-stad, där jag har stor 
erfarenhet ifrån, att man står och gör samma sak, det blir så monotont, till 
sist kommer man in i den där lunken och så är du nästan avskärmad och 
det tycker jag är fruktansvärt. Tyvärr är det så på många ställen. Men det 
upplever jag inte att det är, det blir inte att det bara rullar på. Alla är vak-
na och är med. 
 

Svårigheten, jag upplevde att aktörerna hade, att verbalisera skillnaden mellan 
teatern och tidigare arbetsplatser har med två förhållanden att göra, är min 
tolkning. Det ena har med det som jag ovan försökt beskriva att göra, den höga 
grad av flexibilitet som ligger inbäddad i det kreativa arbetet är svårt att återge 
i ord. Det andra förhållandet handlar om vad man egentligen gör när man spe-
lar teater eller arbetar med skapande verksamhet.  

Detta utgör också de upplevelser som handlar om det konstnärliga arbetet 
och vad det innebär, vad och hur gör man när man spelar teater eller skapar 
något?  Barbro beskriver det för mig på följande sätt: 
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… om jag säger så här, teater det är ungefär som en dikt, man får några 
ord som man ska säga som en replik och så sätter man upp det lite etc. Car-
men kanske, där har du ju ord och text och musik det är ju ungefär som om, 
ja, jag kan inte förstå vad jag ska säga … det är ungefär som en dikt massa 
lyrik med mycket musik i bakgrunden… det är så härligt att spela teater 

 
LS: … lite nervöst? 
B: Ja! så byxorna skakar 
LS: Och så tittar alla på en? 
B: Ja och ännu nervösare blir man (skrattar) 
LS: Var ni mycket nervösa? 
B: Nej, det var jag som var mest nervös jag var så nervös att byxorna skaka 

men det gick ju över när man kom in på scen 
 

Barbro använder poesin som en metafor för att berätta för mig hur man gör 
och vad som händer när man spelar teater. En ganska bra metafor, när vi tar 
del av ett stycke lyrik förhåller vi oss till det, det gör något med oss och vi får 
en insikt eller idé om vad poeten vill berätta för läsaren. Poeten använder ord 
och meningar i form av en dikt för att berätta något. En skådespelare använder 
sin kropp och sin röst ackompanjerad av ljus, scenografi, dekor, musik m.m. 
för att berätta något för åskådaren.  

Det finns också andra drivkrafter inbäddade i det kreativa arbetet, drivkraf-
ter som lockar fram lusten att skapa. Nedanstående utdrag ur mina fältanteck-
ningar får illustrera detta.    

Jag frågade Pär vad de arbetar med i den nya scenen och han berättade att 
han spelat Borka där (Ronja rövardotter). Ulf är klädd i riddarkläder, hjälm, 
brynja och svärd. Jag pratade även med Kristin, på väg till lunchen, om för-
ändringarna i teaterlokalen. Hon berättar att de varit på studiebesök på X-
stadsteatern, en som hon sa, ”gammal hederlig teater med estrad och balkong-
er” De blev visade runt  av en man. Man hade satt sig ner och mannen stod på 
scenen och berättade om teatern. Plötsligt dök Lotta upp på scenen och spela-
de (imiterade) Björn Skifs, hon sjöng och dansade till allas förtjusning. När 
man kom tillbaks till Ållateatern bestämde man sig för att bygga upp en scen, 
en tittskåpsteater, ”Sedan har allt rullat på”, ”Ulf kom med ett bord och en te-
lefon och spelade upp en sak och sedan har vi ju Borka, Pär” 

Min tolkning är att det ur den kreativa miljön av och till föds uppslag till 
spontana, improvisationer och ett stort initiativtagande från aktörerna på tea-
tern. Kan en rimlig tolkning vara att den kreativa miljön, både den sociala och 
den fysiska, skapar initiativ, skaparglädje och lust att framställa och gestalta? 
Jag har många iakttagelser och observationer som jag menar pekar i denna 
riktning.  
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Det här är inget dagcenter! 
 

LS: hur är det på ett dagcenter då? Som det inte är här, tycker du? 
Barbro: Ja men här… på ett dagcenter ok dom kan sitta och på ett mor-

gonmöte och så rätt var det är så stiger en personal upp och säger ”nu ska vi 
gå och jobba” och så får dom sitta och jobba i kanske i två timmar, ja sedan 
är det lunch. Direkt efter lunchen då får dom köra igång och jobba igen, det 
är liksom ingen vila och rast. Här är det mer lek och sådant där, här får man 
faktiskt leka ut, ha sitt barna sinne kvar. 

 
Dessa ord från Barbro fångar ganska bra de upplevelser som tematiserats i 
temat kulturarbete i relation till daglig sysselsättning. Om upplevelserna i det 
föregående temat är utsprungna ur det man arbetar med på teatern så handlar 
upplevelserna här uttalat om skillnaden mellan teatern och andra dagliga verk-
samheter man har arbetat på. Barbro ger här uttryck för två skillnader mellan 
teatern och andra dagliga verksamheter som hon har erfarenhet av. Den ena 
har med skillnaden i arbetets karaktär att göra, det som diskuterats ovan, att 
det kreativa arbetet genererar utrymme för initiativ, skaparglädje och individu-
alitet. Den andra skillnaden återkommer jag till nedan efter att först exemplifi-
erat hur arbetet ser ut på dagcenter. Så här berättar Barbro vad hon menar att 
personer med utvecklingsstörning arbetar med på dagcenter: 
 

LS: Vad jobbade du med där då, på dagcentret? 
Barbro: Ja då dom ville att jag skulle sitta och skruva ihop pennor… 
LS: Skruva ihop pennor? 
B: Ja alltså om du tänker efter man tar såna här pennor 
LS: Bläckpenna eller? 
B: Ja kulspetspennor delar på den här, först trä dom på den här gummip-

loppen sen stoppar dom ner den där och så stoppar dom ner stiftet. Sen tryck-
er dom dit den här fjädern som man trycker på. Och så skruvar dom ihop. Sen 
kontrollerar dom pennan så här bara. Sen är det färdigt. Liksom det är ju ing-
et jobb för oss heller, tycker jag.  

LS: Det verkar rätt tråkigt? 
B: Ja legojobb. Jag säger bara det, dom, tänk, stackars människor som har 

suttit med det där i flera år. 
 

Den andra skillnaden, som skymtar fram i det första utdraget ur intervjun, är 
en skillnad som genereras av hur personalen på de dagliga verksamheterna 
respektive hur ledarna på teatern agerar i förhållande till de utvecklingsstörda, 
något som Lena här får illustrera. 
 

LS: Jo, kommer du ihåg, jag frågade dig ju om det var lika eller olika på 
dagcenter och här?  

L: Det är olika saker, inte dagcenter olika här 
LS: Är personalen lika eller olika, tycker du? 
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L: Det är olika personal 
LS: Vad heter dom här, dom heter ju inte personal eller? 
L: Dagcenter personal 
LS: Här då? 
L: Teater pers…, handledare heter dom  
LS: Vad kallar dom er då? Vad kallades du på dagcenter? 
L: Ja … dagcenter… 
LS: Arbetstagare? 
B: Ja  
LS: Vad kallas ni för här? 
L: Vi jobbar… det är Ållateatern 
LS: Brukar ni kallas för medarbetare? Eller skådespelare? 
L: Ja något där 
 

Skillnaden i agerande framkommer inte här, Lena ger här mer uttryck för hur 
man benämner varandra på teatern jämfört med på dagcenter. Det är naturligt-
vis abstrakt och svårt för aktörerna att ge uttryck för hur de menar att ledarna 
på teatern agerar. I deras berättelser blir det de ord (ledare, personal etc.) som 
blir till det man återger när man skall berätta för mig hur man uppfattar de som 
är teaterns ledare, ett exempel är det Ulf säger i föregående kapitel, de är inte 
personal här. Benämningarna, personal – arbetstagare och ledare – medarbeta-
re, blir till konkreta uttryck för hur man menar att relationen ser ut. Men jag 
ska återkomma till detta längre fram i detta kapitel. Föregående utgör två av de 
skillnader som flera av aktörerna menar finns mellan teatern och andra arbets-
platser de har erfarenhet av.  

En annan skillnad har att göra med hur den fysiska miljön är ordnad. Mil-
jöns utformning har betydelse för hur människor upplever sin vardag och då 
det utförligt har diskuterats i föregående kapitel kommer här bara konstateras 
att miljön på teatern inte innehåller fysiska markörer som gör skillnad på kate-
gorin personal och kategorin funktionshindrade. Något som några av aktörerna 
tydligt givit uttryck för. Det finns, för att travestera Ulf, inga fikarum för per-
sonalen att gömma sig i på teatern. 

En annan upplevelse aktörerna gett uttryck för är den upplevelse man har av 
att arbetet på Ållateatern är ett riktigt arbete och inte ett dagcenter. Detta har 
förmedlats till mig på olika tydligt sätt, beroende på aktörernas verbala förmå-
ga och omfattningen av utvecklingsstörningen. Barbro som har en lindrig ut-
vecklingsstörning berättar följande för mig: 

 
LS: Om du jämför, att jobba på teatern här och att jobba på dom andra 

ställen du har jobbat på, lite har du ju sagt, men finns det något… du sa att 
det inte var så mycket jobba, jobba här utan det var en annan…? 

Barbro: Jag funderar… här är det lite annorlunda. Här kan du gå ifrån och 
ta en kopp kaffe t.ex. sätta dig och fika men det kunde du inte göra på dom 
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andra jobben – när det inte var fikapaus. Och sen är det ju lite olika på dom 
andra sådana här dagcenter då. 

LS: Ja och så har jag förstått, jag har pratat med Ulf om det, ni har ju alla 
nycklar och… 

B: Ja, nycklar har vi fått och jag är ju här före 7.30 varje morgon 
LS: Det känns som ett riktigt jobb? 
B: Ja, jag tar det som ett riktigt jobb 
LS: Inget dagcenter? 
B: Det här är inget dagcenter! Och vill dom få det här till ett dagcenter då 

ska dom få med mig att göra. 
 

Den egna nyckelns symboliska värde återkommer här, en för flera av aktörer-
na med lindrig utvecklingsstörning viktig sak. (Alla på teatern har en egen 
nyckel.) Med den egna nyckeln till sin arbetsplats förmedlas till de utveck-
lingsstörda, i alla falla på ett symboliskt plan, att de har fritt tillträde till sitt 
arbete och att de inte behöver ledarnas hjälp för att ta sig in och ut. Nyckeln 
utgör en av flera aspekter som gör att aktörerna upplever teatern som ett riktigt 
arbete. Att nyckeln verkligen har detta symboliska och reella värde för aktö-
rerna kommer ytterligare att visas nedan.      

Hur miljön är beskaffad, karaktären på arbetet, hur aktörerna uppfattar sitt 
arbete samt ledarnas sätt att förhålla sig till både aktörerna och sin arbetsplats 
dvs. som en teater eller som en dagligverksamhet utgör alltså de beståndsdelar 
som gör att aktörerna upplever en skillnad mellan Ållateatern och andra ar-
betsplatser man har erfarenhet av. Men även här måste poängteras att de flesta 
aktörer inte till mig berättat att de dagliga verksamheter de arbetat på tidigare 
varit dåliga arbetsplatser. Det är endast ett fåtal som förmedlat något som kan 
tolkas i den riktningen. Däremot har flera aktörer berättat att det har varit trå-
kiga arbetsuppgifter man haft tidigare. Aktörernas upplevelser handlar i mångt 
och mycket om det som är nytt och annorlunda på teatern jämfört med de ar-
beten de haft tidigare.  

Teatern utgör således en ny erfarenhet för aktörerna vad avser innehållet i 
arbetet och vad som är syftet med arbetet. Med utgångspunkt ifrån diskussio-
nen i inledningen av detta kapitel kan kanske tolkningen vara den att det aktö-
rerna ger uttryck för att teatern är en teater och ingen daglig verksamhet. I teo-
rikapitlet redogörs för hur de funktionshindrade måste balansera mellan det 
normala och det avvikande och hur välfärdsstaten, dess organisationer och 
professioner bidrar till (eller vidmakthåller) betoningen på det avvikande. Mot 
bakgrund av detta kan kanske en djärv tolkning vara, att aktörerna upplever, 
att på teatern betonas det normala och inte det avvikande. Miljön, karaktären 
på arbetet, den egna nyckeln och ledarnas agerande skiljer sig från deras tidi-
gare erfarenheter från dagcenter. Dessa erfarenheter bygger på den traditionel-
la handikappomsorgens sätt att förhålla sig till personer med utvecklingsstör-
ning, ett sätt som bygger på konstruktionen av utvecklingsstörda som klienter i 
välfärdsstaten. På teatern ser föreställningen om vad de utvecklingsstörda har 
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för roll på arbetet annorlunda ut, ambitionen här är att det ska vara ”på riktigt”. 
En annan betydelsefull aspekt är att teaterns miljö och att karaktären på arbetet 
inte är den samma som den är på mer traditionella dagliga verksamheter för 
personer med utvecklingsstörning.     

I detta sammanhang är det naturligtvis intressant att se hur ledarna på tea-
tern förhåller sig till sin verksamhet, är det i deras ögon ett dagcenter eller en 
teater? Jenny som är teaterns drivande kraft berättar följande:  

 
LS: Inledningsvis sa du, det tycker jag är intressant, du sa att det här arbe-
tet var ett riktigt arbete och inget dagcenter, hur tänker…? 
Jenny: Alltså egentligen så vet vi, vi som jobbar här, i alla fall vi handleda-
re har dålig erfarenhet … alltså vi har ingen erfarenhet i arbetet på dag-
center. Jag har varit in där i egenskap av fritidskonsulent, ut och in med 
något papper ibland, men jag aldrig jobbat i en Dagcenterverksamhet utan 
det är väl… det är min egen uppfattning utan egentligen ordentligt grunda 
sig i på någon saklig grund kan man väl säga. Men andra som jobbar på 
dagcenter här i stan har ju varit irriterade, de tycker att vi har gått ut och 
kritiserat andra dagliga verksamheter, med rätta kan man väl säga att 
dom… jag förstår ju att dom känner, har känt sig lite trampade på tårna 
ibland då. Men vi tycker, vi anser ju och det står vi för att, att dels … vi kal-
lar inte det här för dagcenter att vi har tagit bort det begreppet. Att vi pra-
tar… att man går till arbetet här på teatern. Men det har tagit flera år att 
man inte svarar ”Dagcenter teatern” utan man svarar teatern i telefonen, 
att man försöker höja ribban lite grand så. Det har ju faktiskt att göra med 
vilken inställning, vilket förhållningssätt man har som handledare till sina 
medarbetare. Mycket ligger alltså, det är min övertygelse, i begreppet dag-
center. Det är inget center här. 
 

Konstnärlig ledare men det blir ju tyvärr vi och dom 
 

Temat ledare inte personal ligger nära föregående tema, som rubriken avslöjar 
är teaterns ambition den att man vill komma bort från den traditionella perso-
nalrollen. Men som i alla organisationer som kan förstås som ett människo-
vårdande arbete393 (human service organisations) finns det en kategori (perso-
nal) som har till uppgift att arbeta med en annan kategori (brukare/klienter).  

Med Hasenfelds terminologi så utgör brukarna organisationens och de pro-
fessionellas råmaterial, ett råmaterial som man har betalt att arbeta med. Ålla-
teatern kan förstås som en hybrid mellan en ordinär teater och en LSS verk-
samhet och då teatern via sin tillhörighet i socialtjänsten och handikappomsor-
gen har till uppgift att sträva efter att förverkliga de handikappideologiska må-
len finns även den människovårdande karaktären med i arbetet på teatern. Yt-
terligare en viktig aspekt är naturligtvis det förhållande att skådespelarna på 
teatern har en utvecklingsstörning vilket gör att det bäddar för en asymmetri 
                                            
393 Hasenfeld (1983). 
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mellan ledarna och aktörerna. Nedanstående utdrag ut mina fältanteckningar 
illustrerar att det finns en inbyggd skillnad mellan ledarna och aktörerna.   

 
Jag fortsätter och frågar Kristin och Karin vad de kallar sig. Kristin svarar 
Ja, med ordet personal kan jag inte identifiera mig, jag eller vi har anam-
mat teatervärldens språk, där är man musikledare, konstnärlig ledare osv. 
Så vi ”personal” är ledare; Karin är teaterledare, Jenny är producent, jag 
är musikledare och Siv är scenograf. De utvecklingsstörda är medarbetare. 
Karin fyller i; Vi är ju alla medarbetare i teatern, men för att skilja på oss 
så är vi ledare och dom skådespelare och medarbetare. Kristin fortsätter 
Vi… det blir ju tyvärr vi och dom.  
 

Utdraget visar också att det hos ledarna finns en medvetenhet om den roll man 
har som ledare samt att det finns en medveten strategi att denna roll inte skall 
vara den mer traditionella personalrollen. Den skillnad, som Kristin säger, 
mellan vi och dom som finns upplevs dock av aktörerna med utvecklingsstör-
ning inte som paternalism. Genomgående har aktörerna tvärtom betonat hur 
bra man tycker om ledarna och den skillnad som finns mellan hur ledarna på 
teatern agerar och hur personal på andra omsorgsinrättningar agerar. Ulfs be-
skrivning (som också finns i kapitel 5) är så talande, menar jag, att den får re-
presentera aktörernas syn ännu en gång.    
 

LS: Personalen som jobbar här, vad tycker du om dem? 
U: Det är ingen personal heller, de har inte… 
LS: Vad sa du dom…? 
U: Dom ska inte ha något fikarum heller så dom ska inte springa och göm-

ma sig heller. 
LS: Gör dom det? 
U: Nej, vi ska inte ha fikarum här 
LS: Nehej, gör dom det på boendet? 
U: Nej men på alla dagcenter där går dom och gömmer sig 
/…/ 
LS: Nej, du sa att dom inte är personal? 
U: Nej dom är inte personal 
LS: Nej… 
U: Dom är ledare 
/…/ 
L: Vad är dom på dagcenter. 
U: Personal (snabbt och bestämt)  
L: Hmm 
U: Det är en skillnadssak det där 
 

Som Ulf säger, det är skillnad, ledarna uppfattas inte av aktörerna som perso-
nal. En viktig aspekt i detta sammanhang är att ledarna inte har någon utbild-
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ning till en profession inom handikappomsorgen. Ledarnas skolning är inom 
de konstnärliga yrkena och sina yrkeserfarenheter har de också inom den kul-
turella sektorn. Min tolkning är, vilket även framgår i kapitel 5, att det visser-
ligen finns ett avstånd mellan ledarna och aktörerna men att denna för aktörer-
na framstår på ett sätt som inte upplevs som negativ. Ledarnas sätt att agera, 
och det faktum att arbetet handlar om att arbeta med och producera kultur, 
skiljer sig så markant från den traditionella handikappomsorgen att de i aktö-
rernas erfarenhets- och upplevelsevärld inte uppfattas som personal. Scenogra-
fen Sivs berättelse kastar lite ljus både över hur ledarna agerar och att ut-
gångspunkten för agerandet är den konstnärliga rationalen. 
 

/…/ Det handlar bara om att alla, ja bara att dom hittar här och att man 
kan teaterns språk på något sätt. Man (de personer med utvecklingsstörning 
som arbetar på teatern) börjar förstå det och att det är viktigt… jag har ju 
så svårt eftersom man inte har jobbat på någon annan daglig verksamhet 
så, för utvecklingsstörda så vet jag ju inte hur man jobbar med att prata 
med varandra, lyssna på varandra, det vet inte jag hur man gör. Men efter-
som teater handlar om det, det handlar ju om att, att ge plats för varandra, 
allra helst på scenen att nu är det du som för handlingen framåt då lyssnar 
jag och tar in och fokuserar på dig och nu är det min tur nu måste du se till 
att all fokus kommer på mig. Det är ju viktigt att jobba med på morgonmö-
tet till exempel. Det kan ju tyckas att det bara är prat men det är ju jättevik-
tigt. 
 

Dom är människor precis som du och jag, för inte säger de brukare åt dig 
heller? 

 
Temat medarbetare inte brukare ligger nära både det föregående temat och 
temat kulturarbete i relation till daglig sysselsättning men det finns en kvalita-
tiv skillnad. Här är de frågan om hur aktörerna benämns och hur aktörerna 
upplever sin status på teatern. Men innan jag låter en av aktörerna komma till 
tals i denna fråga får Ylva berätta hur det ser ut på andra dagliga verksamheter 
i kommunen.   
 

LS: Hur tror du att dom, det är också en sådan sak som jag slogs av när jag 
kom hit, jag har ju också erfarenhet av att jobba med personer med utveck-
lingsstörning så jag känner igen det du beskrev om personalroll, boende, dag-
center… här kallar man … handledare?  

Y: Ja handledare 
LS: Och de som blir handleda, så att säga… är medarbetare eller skåde-

spelare? 
Y: Ja, medarbetare 
LS: Vad säger man annars i X-stad? 
Y: Om man kommer ut på ett annat dagcenter, det är ju brukarna säger 

man och personalen 
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LS: Ja det är väl gängse? 
Y: Ja och personalen dom går på personalrummet och dom har rast och… 

här finns ju ingenting, här är vi ju alltid tillsammans 
LS: Inte ens en personaltoa? 
Y: Nej det har vi inte 
LS: Det är små symboler som gör att man tycker… 
Y: Att man är lika värda 
 

Ylva som har mångårig erfarenhet av annan omsorgsverksamhet för personer 
med utvecklingsstörning ger här uttryck för den skillnad i både fysisk miljö 
och språkbruk som finns mellan teatern och andra omsorgsverksamheter. 
Denna skillnad och den ambition man har på teatern är något som aktörerna 
ger uttryck för i intervjuerna och forskningscirklarna. Att etiketter har betydel-
se för hur man upplever sin situation ger Barbro exempel på.    
 

LS: … eller handikappad där uppe, som du säger. 
B: Ja eller som vi säger här alla är medarbetare, vi är inga brukare nu 

längre utan vi är medarbetare. 
LS: Det ordet, brukare, gillar du inte?  
B: Nej 
LS: Varför gillar du inte det? 
B: Nej jag tycker inte om det. För att ett sådant ord, ska inte sättas på nå-

gon människa vare sig dom bor på ett gruppboende eller på ett vårdhem, så är 
dom inga brukare. Dom är människor precis som du och jag. För inte säger 
dom brukare åt dig heller?  

LS: Nej det har jag inte hört ännu 
B: Nej, nämen varför ska dom då kalla oss handikappade för brukare. 
LS: Fast, ska man säga handikappad? 
B: Nej man ska säga medarbetare. Det är ett bättre ord i alla fall 
LS: Men man kan ju säga Birgitta om man känner … 
B: Ok, namnet eller känner du dom inte så är det medarbetare. För dom är 

inga brukare. Och det är åderförkalkat för det har dom … för det har vi fått 
heta från det att vi vart, ta mig grön! 

LS Från det att ni föddes? 
B: Ja. För var det ju Landstinget dom hade ju sådana ord 
/…/ 
B: Vi måste ju kunna hitta på något annat än det där djävla ordet brukare, 

ursäkta att jag svär. 
LS: Du får svära hur mycket du vill 
B: Ja men alltså jag blir vansinnig på det där ordet jag. 
LS: Men här är ni medarbetare? 
B: Jajamensan! 
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För Barbro handlar de etiketteringar man använder och använt om personer 
med utvecklingsstörning om mer än bara benämningar; de är också värdering-
ar. Begreppet brukare och andra därtill associerade begrepp som är etikette-
ringar på kategorin utvecklingsstörda är för Barbro stigmatiserande, hon ger 
tydligt uttryck för att hon inte tycker om det. Det är naturligtvis svårt att hitta 
benämningar som inte blir till stigmata men med ordet medarbetare kan 
Barbro förlika sig. Hon upplever, som Goffman394 beskriver det, den misskre-
diterande process som följer av etiketten brukare och vill inte förlika sig med 
denna värdering av sig själv och sina gelikar. Även om Barbro tillhör en av 
dem som tydligast ger uttryck för värderingsdimensionen i begreppen så har 
majoriteten av aktörerna på olika sätt förmedlat att det råder en skillnad mellan 
hur man benämns på teatern jämfört med andra arbetsplatser man arbetat på. 
Aktörernas upplevelser är, liksom i föregående tema, att man är medarbetare 
och inte brukare. En tolkning kan vara att begreppet medarbetare, liksom 
mycket annat på teatern, är ett uttryck för den betoning på det normala (en rik-
tig teater och inte ett dagcenter) som man har på Ållateatern. Denna ambition 
och strävan ger Jenny uttryck för på följande sätt: 
 

Alltså det bygger på, alltså det, det bygger på först och främst det är en re-
spekt och att här är det arbetskamrater tillsammans, att man alltså som 
handledare lägger sig på en nivå och med en människosyn att det här är 
Ulf 37 år vi jobbar tillsammans och det här är Barbro 56 år, Ulf och 
Barbro dom har olika erfarenheter och jag Jenny 44 år har mina erfaren-
heter. Vi möts här för att vi har bestämt att vi ska jobba på en teater det är 
liksom grunden, det är grundförutsättningen och sen har vi bestämt att det 
här är det vi ska jobba med under den här månaden och så utgår vi från det 
och Barbro vad vill du jobba med idag? Ulf? Jenny? Och sen går man vi-
dare utifrån det beslutet. 
 

Man skulle kunna tolka det som så att för Jenny och för teatern så står teatern 
och teaterarbetet i centrum, det är inte förverkligandet av handikappideologis-
ka mål som utgör den grund på vilken verksamheten vilar. Mot bakgrund av 
detta gestaltas arbetet och relationen mellan ledarna och aktörerna på teatern 
på ett för aktörerna nytt sätt. 

 
Här får jag vara med och bestämma 

 
En annan typ av upplevelse som ligger i linje med de teman som redovisats är 
de berättelser som tematiserats i en kod som jag benämnt som delaktighet. 
Lisa beskriver det på följande sätt: 
 

LS: Dom som jobbar här, handledarna, dom tycker du är bra? 
L: Ja det är dom  

                                            
394 (1963). 
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LS: Om du tänker, hur det var på Biltvätten och X-vägen? (Två dagliga 
verksamheter som Lisa arbetat på). 

L: Nej, där bestämmer dom 
LS: Hur är det här då? 
L: Får man göra själv tycker jag 
LS: Får du vara med och bestämma här? 
L: Ja, jag tycker det i alla fall  
 

Ledarna strävar medvetet efter att ge aktörerna möjlighet till inflytande och 
medbestämmande i teaterns verksamhet. Min tolkning av empirin är den att 
ledarna via olika strategier försöker förverkliga denna ambition, vilket är ge-
nererat av att makten finns förlagd till dem i rollen som ledare. Empirin visar 
också att även flera av aktörerna tydligt ställer krav på att få vara med och be-
stämma, vilket följande utdrag ur mina fältanteckningar vittnar om. Fältan-
teckningarna är förda under ett observationspass i samband med ett möte man 
hade och där en av punkterna, på initiativ av aktörerna, var frågan om medbe-
stämmande.  
 

Karin och Kristin: Det finns en punkt om det. Jenny: Jag ser att du Barbro 
gömmer ditt ansikte när du ska prata om att bestämma. Hur känner du? Jag 
tycker du är jättemodig som tar upp det. Barbro: Jag vet ingenting, vad 
skall jag tycka? Jenny: Hur skall du göra nästa gång du känner dig utan-
för? Barbro: Jag vet inte. J: Nästa gång du känner så kanske du kan säga, 
jag känner mig utanför. Karin: Om vi informerar dig Barbro om vad vi pra-
tar om, inköp av t.ex. pennor, känns det bättre då. Jenny: Skall vi prova det, 
Barbro?, Jättebra att du tog upp det, det är det viktigaste … att få föra ta-
lan. Barbro: Jag har varit med om så mycket för, där man inte fått varit 
med vi utvecklingsstörda bor i en gruppbostad… de glor på oss och gör hån 
av oss, jag har varit med för jag har jobbat på så många jobb där jag inte 
fått vara med. Här får jag vara med och bestämma, jag hade ingen talan 
då. Karin: Det låter som vi är bättre här, men vi måste bli bättre vi också. 
Barbro: Jag har fått vara med att arbeta och slita men inte få vara med att 
bestämma. 
 

Det är främst, enligt aktörernas upplevelse och erfarenheter, genom de möten 
man hade på teatern som medbestämmandet och inflytandet blev synligt:  
 

LS: Hur gör ni, när ni ska bestämma här på teatern? 
Barbro: Det gör vi tillsammans, vi sitter i våra morgonmöten och då be-

stämmer vi saker och ting tillsammans. Att t.ex. musikgruppen dom ska göra 
en skiva, säger vi, eller t.ex. då en skiva, ja då går dom in och börjar spela 
och försöker göra den riktig. Sen kostymgruppen dom måste ju se till att ko-
stymerna blir bra annars går det ju inte. 

LS: Ni träffas varje morgon? 
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B: Ja, mellan halv tio och tio ska vi träffas egentligen, men i morse då blev 
det lite längre. 
Genomgående nämnde aktörerna morgonsamlingen, en samling man hade var-
je morgon och som inledde arbetsdagen, och de möten man hade i de mindre 
grupperna (t.ex. musikgruppen och kostymgruppen) i vilka aktörerna arbetar 
som de forum där medbestämmandet ägde rum, vilket Lisa får exemplifiera. 
 

LS: Vad är det allra roligaste att jobba med på musikgruppen, tycker du? 
L: Spela  
LS: Spela, brukar ni spela ofta? 
L: Ja 
LS: Har ni många möten också? 
L: Idag har vi inte haft. I går hade vi men Barbro kom upp och bjöd på ka-

rameller men hon fick inte vara där. Vi körde ut henne, vi hade stormöte 
LS: Jaha ni hade stormöte och då får hon inte komma och störa er  
L: Ja 
LS: Varför får inte hon var med? 
L: Hon är inte med i musikgruppen 
LS: Ja, just det. Vad brukar ni prata om på dom mötena då? 
L: Vi ska fara till skroten och hämta mer grejor 
LS: Bestämmer ni vad ni ska göra... 
L: Ja 
 

Ett försök att illustrera hur man på teatern rent konkret försöker realisera infly-
tandet och medbestämmandet ges här via ett, långt, utdrag ut mina fältanteck-
ningar. Observationen är gjord under en morgonsamling som uteslutande 
handlade om rekrytering av två nya medarbetare. Rekryteringsbehovet föran-
ledes av att det fanns två personer som hade sin dagliga verksamhet på teatern 
men som inte arbetade där (De hade sökt till teatern, fått det beviljat av LSS-
handlägarna, och sedan slutat.395) och som nu formellt bytt daglig verksamhet. 
Man beslutade att det skulle annonseras om två lediga jobb på teatern i lokal-
tidningen. Även om den reella makten i beslutet om vilka två som skulle få 
börja arbeta på teatern låg hos LSS-handlägaren så ger nedanstående en illust-
ration av den ambition teatern hade när det gällde medbestämmandet och in-
flytandet för aktörerna.   
 

Det hela inleds med att man backar tillbaks i tiden, Jenny börjar med att 
backa tillbaks ett band på en bandspelare – detta görs genom att J agerar 
teatraliskt dvs. hon spelar att hon backar tillbaks ett band. Jakob, Ulf och 
några till hänger på och rewindar genom att låta eller låtsas spela tillbaks 
på en bandspelare. Man backar tillbaks till den tidpunkt då medarbetarna 
själva sökte jobb på teatern. Frågor som diskuteras är: Hur fick ni reda på 
att det här jobbet fanns? Hur gjorde ni när ni sökte? Vem hjälpte er att 

                                            
395 De hade slutat innan denna undersökning påbörjades. 
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söka? Medarbetarna berättar sin historia/…/Sedan diskuterar man varför 
man sökt jobbet? När detta var avklarat jobbar man sig fram till utforman-
det av annonsen. Inledningsvis diskuteras vad man ska skriva? Man enas 
efter diskussion om att börja med: Hej! Och därefter: vi söker en medarbe-
tare till … varpå en diskussion om ordet och innebörden i ordet medarbeta-
re diskuteras, vad är det? Förstår alla vad det är? J frågar, visste man vad 
ordet medarbetare betydde innan man började här? Ingen visste vad det 
var. J menar att man kanske inte ska använda det ordet, det kan ju vara 
svårt för dem som läser annonsen att veta vad medarbetare betyder. Ulf fö-
reslår att man ska skriva ”vi söker en snickare” alla börjar skratta. J säger 
det var väl inte så dumt, om man skriver vad vi söker – reser sig upp och 
gestaltar (teatraliskt) olika kulturarbetar yrken – pianist, skådespelare, 
trummis etc. Då vet ju alla som t.ex. tycker om att spela piano att de kan 
söka jobb här. Man går igenom olika kulturarbetaryrken. En diskussion om 
vilken yrkesroll som behövs på teatern uppstår. Anettes personliga assistent 
föreslår att man ska skriva: vi söker en jobbarkompis? Förslaget gillas och 
man skriver det. Därefter diskuteras vilka kvalifikationer den man söker 
skall ha. Ska vem som helst få börja jobba på teatern? Eller ska det vara 
någon som tycker om att sy, spela teater, spela musik, dekor och scenografi 
arbete? /…/ Annonsens inledning ser alltså ut så här: ”Hej! Vi söker en 
jobbarkompis till teatern”. Man hämtar en sax/…/. Inger kommer med en 
sax, man klipper till olika lappar. Man ska nu på lapparna skriva ner de 
olika kvalifikationerna på den man söker. Man gör det utifrån de saker man 
gör och de egenskaper man menar en jobbarkompis ska ha. Ett löslapps- el-
ler pusselsystem med ord skapas. Annonsen kan sedan sättas ihop utifrån 
dessa lappar. Ord som snäll, kramgo, - varje ord som nedtecknas diskute-
ras, vad menar vi med kramgo och varför den egenskapen? Man kommer 
fram till att på teatern tycker man om att kramas och kan man inte kramas 
så kan man inte jobba på teatern – diska, städa, spela teater, jobba med 
färg och tyg skrivs ned. Innan avbrottet för lunch, ombeds Emma läsa de 
lappar man satt ihop./…/  Man har fortsatt med att färdigställa annonsen, 
det har gjorts på samma sätt som på förmiddagen. Man utsåg en liten 
grupp; (en rekryteringsgrupp) Pär, Jakob, Lena och Jenny som skall jobba 
vidare med annonsen och rekryteringen. Annonsen avslutas med följande 
meningar ” Om du vill veta mer ring Jenny, Pär eller Jakob” samt ” Du får 
en egen nyckel”.  
 

Processen är lång och utdragen men den tilläts vara det, menar jag, för att 
medarbetarna skulle få utrymme. Medarbetarna kom själva till tals och kunde 
hänga med p.g.a. agerandet av i detta fall Jenny. Genom användandet av alle-
handa hjälpmedel; papperslappar, kroppsspråk, symboler, gestaltningar, skå-
despeleri, rösten och ordval och genom att referera till aktörernas egna erfa-
renheter kunde aktörerna både förstå vad det var frågan om och, om de ville, 
engagera sig i frågan.  
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Beskrivningen av detta tema skall avslutningsvis beröra frågan om den egna 
nyckeln, något som aktörerna själva ville skulle finnas med i annonsen. Att 
äga en egen nyckel var något mycket viktigt, det har flera aktörer berättat för 
mig med stolthet. Min tolkning är den att detta måste stå för att de dels inte är 
vana vid att ha en egen nyckel dels nyckelns symboliska innebörd, det är tradi-
tionellt personalen som har nyckeln och därmed också makten. Nyckeln är en 
symbol för att man äger tillträde till sitt jobb och man äger rätten att fritt kun-
na röra sig utan att behöva vända sig till personalen. Denna rätt eller symbol-
värdet av nyckeln är stark, i alla fall för de medarbetare som är medvetna om 
nyckelns symboliska värde. En del av medarbetarna har säkert erfarenheter 
från miljöer där nyckel har varit ett av attributen som gjort åtskillnad mellan 
personal och utvecklingsstörd. Nyckelns existens i annonsen signalerar alltså, 
symboliskt, att på teatern är man jämbördiga. 

 
Det är liksom ett gäng, förstår du hur jag menar? 

 
Detta tema har jag benämnt som kulturgemenskap och här finns de upplevelser 
av gemenskap och den anda som vägleder arbetet och verksamheten. Här 
kommer endast några få exemplifieringar av hur denna gemenskap kommer 
till uttryck att ges. Min tolkning är att det under Carmenprojektet skapades en 
vikänsla och gemenskap mellan både ledarna och aktörerna och aktörerna 
sinsemellan. Denna anda har sedan fortlevt på Ållateatern. Att det förhåller sig 
på det sättet stöds av Kristin: 
 

… det är snarare att det bygger på historien, från Carmentiden, då när vi 
träffades så var det ju alltid det här att morsa på varandra när man kom 
och ta lite kaffe, man gör den här samlingen det hänger ihop med alla 
andra arbetsplatser, där har man morgonmöten, i alla fall i teatervärlden 
/…/ Så här bygger vi mycket på historia, att det är värdefullt att köra igång 
dagen. 
 

Det Kristin berättar har föregåtts av att vi samtalat om den gemenskap som 
råder och min fråga om vad som var den bakomliggande tanken med att ha 
morgonmöten. 

Gemenskapen som finns på teatern tar sig olika uttryck och beskrivs av ak-
törerna och ledarna på olika sätt. Ylva beskriver den anda som finns på teatern 
på följande sätt:   

 
 Ja men det har jag tänkt på att det är ganska roligt, jag jobbade dubbelt 
(dvs. både på annan omsorgsverksamhet och teatern), och så kommer man 
hit, medarbetarna pratar ju också med varandra här. Här umgås man ju 
med varandra, här är man arbetskamrater, det är man inte på många andra 
ställen där pratar man bara med personal, så är det. Det satt vi och disku-
tera, för på den gruppbostad jag jobbade på, så länge som jag sitter i vårt 
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samlingsrum då prata alla med mig, dom (dom utvecklingsstörda) frågar 
mig: har han varit dit idag? Men fråga honom säger jag, nej det, man pra-
tar inte till varandra man pratar till personalen om varandra. Det tycker 
jag är jättehärligt här att man pratar med varandra, man frågar varandra. 
Det är jättestor skillnad och varför det är så det vet jag inte, det kan jag 
inte svara på. Det är faktiskt jättestor skillnad och det ser man när man far 
ut, för jag brukar jobba på fritiden ibland, just det gänget som hållit på med 
Carmen och som jobbar på teatern här nu är väldigt sammansvetsade. Det 
är liksom ett gäng, förstår du hur jag menar? 
 

Ylva beskrivning, som bygger på en jämförelse med hur det ser ut i annan 
verksamhet för personer med utvecklingsstörning, handlar om att det finns en 
skillnad i hur personer med utvecklingsstörning kommunicerar och interagerar 
med varandra och med personalen. På teatern, menar hon, råder en stämning 
som präglas av kamratskap och där man kommunicerar med varandra, hon 
beskriver dem som ett gäng som utmärker sig även på fritiden. I andra verk-
samheter kommunicerar och interagerar de utvecklingsstörda med varandra 
via personalen. Att aktörerna är mer än en samling arbetstagare som befinner 
sig på en samma arbetsplats framkommer i flera sammanhang, man pratar om 
varandra som kompisar:  
 

LS: Ja, dina kompisar som jobbar här, kände du dom innan…? 
Pär: Ja, Ulf och Jakob och Jan, Lisa… 
LS: Jaha, hur lärde du känna dem? 
P: Genom Ållateatern (Föreningen Ållateatern som stod bakom Carmenpro-

jektet) 
LS: Carmen? 
P: Ja 
LS: Brukar ni umgås på fritiden också? 
P: Ja  
LS: Vad gör ni då? 
P: Igår var vi ut på x och x (namnet på en popgrupp bestående av personer 

med utvecklingsstörning) 
LS: Vad är det för något? 
P: En popgrupp 

Barbro beskriver gemenskapen som råder i termer av kärlek: 
LS: En del av dina kompisar är lite mer… 
B: Handikappade 
LS: Ja 
B: Och behöver mera stöd. Ok jag försöker också ge mera stöd det lilla jag 

kan för jag kan inte allt, men jag ger det lilla jag kan sen är det så bra med det 
här jobbet att här delar vi ut kärlek till varandra. 

LS: Jaha 
B: Det har du väl sett? Vi går och kramar varandra någon gång då och då 
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LS: Ja, ni umgås och pratar mycket med varandra 
B: Ja det gör vi 
LS: Men det är väl underbart att man har ett jobb där man får kärlek? 
B: Ja 
 

På teatern lades tid, engagemang och möda ner på att fira och högtidlig hålla 
aktörernas födelsedagar, högtider och andra större händelser vid teatern. Mitt 
intryck av dessa tillfällen av fest och firande hade en stark touche av den 
konstnärliga och kreativa miljö som rådde och  att de satte individen eller den 
aktuella händelsen i centrum. Detta firande ser jag som ett, av flera, uttryck för 
gemenskapen. Utifrån de fotografier aktörerna tagit berättar Lena om två av 
dess tillfällen för mig under en intervju: 
 

LS: Kidnappade ni Jan då? 
Lena: Jo, vi hade den här packmoppen 
LS: Var firade ni honom då? 
L: I teatern nere …  
LS: Och var kidnappade ni honom någonstans då? 
L: Hemma 
LS: Jaha 
L: Han sådär vänta på oss, då kidnappa vi, byta om kläder på allt där… 
LS: Hade ni gjort i ordning nåt festligt på teatern då? 
L: Ja för ett bål och salta pinnar och tårtor och kakor, sen var det en lunch 

först och sen fika vi. Satt vi tillsammans. 
LS: Men… ni brukar ha sådana här firanden när någon fyller år? 
L: Ja 
LS: Sen har vi ett kort till här då, nere i kostymförrådet. (Under en period 

arbetade man med att renovera ett källarutrymme och iordningsställa ett kos-
tymförråd, invigningen ramades in av ett litet högtidlighållande).   

L: Ja, vi fira vi jobba bra. 
 

En annan komponent i skapandet av den gemenskap som råder är den före-
ning, Ållaföreningen, som bildades under Carmentiden och som användes bl.a. 
till att söka ekonomiska medel för att kunna genomföra operauppsättningen. 
Ållaföreningen, i vilken aktörerna på teatern och flera av dem som deltog i 
Carmenoperan var medlemmar i, var under studien aktiv och man träffades 
kvällstid för att diskutera kommande teaterprojekt, vilket Lotta får exemplifie-
ra: 
 

LS: Vad var det du skulle göra i kväll? 
Lotta: Årsmöte med dom vi var till Spanien  
LS: Ållaföreningen? 
L: Ja 
LS: Du är med i Ållaföreningen? 
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L: Ja 
LS: Vad ska ni prata om på det årsmötet? 
L: Prata om att sätta upp en teater igen 
LS: Skulle du vilja sätta upp en teater? 
L: Ja 
 

Föreningen fungerade som en länk mellan Carmentiden och Ållateatern där 
den kulturgemenskap som skapades under operaprojektet odlades. Förening-
ens träffar och aktiviteter blev till, kan man säga, ett forum där de erfarenheter 
och den stolthet som erhölls genom Carmenprojektet kunde hållas vid liv. Ge-
nom föreningen kunde de utvecklingsstörda som var med i Carmenoperan 
(som till stora delar genomfördes under den tid då ansvaret för handikappom-
sorgen låg på landstinget) men som inte fick söka sig till Ållateatern, för att de 
bodde i annan kommun, där en annan socialtjänst ansvarade för den dagliga 
verksamheten, möjligheten att hålla kontakten och gemenskapen från Car-
menoperan vid liv. Orsaken till detta var, att när Ållateatern skapades som en 
dagligverksamhet gjordes det inom ramen för socialtjänsten i x – kommun 
vilket exkluderade personer med utvecklingsstörning från andra kommuner.  

Som framgår i föregående kapitel så utgjorde också föreningen, i teaterns 
föreställningsvärld, en alternativ huvudman (till socialtjänsten) som skulle 
kunna driva teaterverksamheten. Genom föreningen och dess aktiviteter hölls 
också planeringen och drömmen om en större, liknande Carmen uppsättning-
en, teaterproduktion vid liv. Något som ledarna, tydligast Jenny, menade inte 
gavs utrymme och stöd för från socialtjänstens ansvariga tjänstemän.  

De upplevelser som beskrivs i detta tema har sin bakgrund i den särskilda 
gemenskap som skapades under arbetet med Carmenoperan och som sedan 
tagits med till den nya verksamheten i Ållateatern. Det är en samhörighet och 
gemenskap som utmärker klimatet på teatern och förhållningssättet hos ledar-
na och aktörerna, denna karaktäriseras av en kamratskap och samhörighet mel-
lan aktörerna samt en tro på sig själv och sin förmåga att kunna producera och 
förmedla teater och konst som gillas av allmänheten. Kulturgemenskapen är 
också influerad av den konstnärliga rationalen som beskrevs i kapitel sex, det 
är utifrån utgångspunkter som har att göra med det konstnärliga arbetet och en 
idé om vad verksamheten syftar till (att producera teater) som arbetet bedrivs. 
Detta betyder att målet och innehållet i verksamheten skiljer sig från de mer 
traditionella omsorgsverksamheterna, man gör på teatern andra saker och med 
andra syften än vad aktörernas erfarenhet är.   

I framställningen av teatern och de återgivna upplevelser aktörerna har åter-
finns en underton av att den traditionella handikappomsorgen upplevs som 
mindre bra. Detta kapitel visar hur ledarnas och aktörernas erfarenheter och 
upplevelser av tidigare arbeten på andra (än teatern) dagliga verksamheter 
upplevs som ett sämre alternativ. I föregående kapitel beskrivs, via framförallt 
ledarnas utsagor, socialtjänsten som en hämsko för teaterns och dess verksam-
het. Detta har av mig analyserats i termer av Solvangs beskrivning av funk-
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tionshindrades balanserande mellan det avvikande och normala och där teatern 
betonar det normala i motsats till socialtjänstens betoning på det avvikande.  
Analysen kan ge associationer till att den traditionella handikappomsorgen i 
form av daglig verksamhet representerar det ”onda” och att teatern represente-
rar det ”goda”.  

Empirin visar tydligt att teatern och dess verksamhet upplevs av aktörerna 
som något annorlunda än de erfarenheter man har av tidigare dagliga syssel-
sättningar. Teatern är en arbetsplats som upplevs som positiv och man trivs 
bättre där än på tidigare arbetsplatser. Den skillnad aktörerna och ledarna me-
nar att det finns mellan teatern och andra dagliga verksamheter handlar, enligt 
min tolkning, om fyra förhållanden. 

Det första förhållandet handlar om det konstnärliga och kreativa arbetet. 
Arbetet och de arbetsuppgifter man har på teatern står i kontrast till det upp-
levda monotona och industriliknande arbetet man erfarit tidigare. Arbetet på 
teatern upplevs som friare, flexiblare och kreativare, något som av aktörerna 
upplevs som meningsfullare än monotona legoarbeten. Kritiken mot den dag-
liga verksamheten handlar således också om en kritik mot det traditionella 
produktionsarbetet. På teatern upplever aktörerna att de på ett annat sätt kan 
vara herre över sin arbetssituation. En rimlig tolkning är också att aktörerna på 
teatern sökt sig till denna verksamhet för att de genom den vill ge näring åt en 
konstnärlig ådra, en ådra som de inte fått förverkliga på de tidigare dagliga 
verksamheter de varit verksamma i. 

Det andra förhållandet utgörs av den konstnärliga rationalen, miljön, arbetet 
och ledarnas förhållningssätt skiljer sig från de erfarenheter man har sedan 
tidigare. På teatern finns andra mål och ambitioner nedlagda i verksamheten 
och dessa upplevs skilja sig markant från den administrativa rationalen som 
finns på andra verksamheter. 

Ambitionen att tilldela aktörerna en medarbetarroll och det konstnärliga ar-
betet utgör det tredje förhållandet. Gränsen mellan ledarna (personal) och ak-
törerna (de utvecklingsstörda) är på teatern inte lika påtaglig som den, enligt 
aktörernas erfarenheter, varit i andra verksamheter. Här skall inte stickas under 
stol med att det finns en gräns mellan ledarna och aktörerna på teatern, men 
det konstnärliga arbetet innehåller inte samma element av asymmetri som i 
den traditionella rollfördelningen mellan personal och brukare, vilket redo-
gjorts för i kapitel 5. Det konstnärliga arbete leds av teaterns ledare utifrån 
andra kännetecken och mål än den personalroll som har till uppgift att sträva 
efter normalisering, integrering och habilitering.  

Det sista förhållandet är ett resultat av den kulturgemenskap som teatern 
kan förstås som. När aktörerna ger uttryck för sina upplevelser och erfarenhe-
ter av teatern ger de samtidigt uttryck för den gemenskap man är en del av. 
Den samhörighet, vi – anda och kamratskap som råder fanns inte på samma 
sätt i de dagliga verksamheter man tidigare arbetet i. En gemenskap som är 
positiv och som man vill omfattas av innebär också att man förhåller sig till 
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tidigare erfarenheter med utgångspunkt ifrån denna och det blir på så vis till 
något som är positivare än de tidigare erfarenheterna. 

Dessa fyra förhållanden utgör de faktorer som ligger bakom den positiva 
bild av teatern som förmedlats. Det är också dessa fyra dimensioner av teatern 
och dess verksamhet som fått mig att beskriva teatern som sådan, att den beto-
nar det normala i balansen mellan det avvikande och det normala. Detta görs 
för att i alla fyra dimensionerna är andra egenskaper än funktionshindret i fo-
kus. I teaterns verksamhet uppmärksammas med andra ord andra sidor än 
funktionshindret. Aktörernas roll som medarbetare, skådespelare, musiker osv. 
samt som en del i kulturgemenskapen är överordnat deras roll som brukare till 
handikappomsorgen. Även om denna roll också är närvarande på teatern så 
förhåller det sig, enligt min tolkning, så att aktörerna uppfattar de handlingar 
och processer som sker på teatern som kvalitativt skilda från de tidigare hand-
lingar och processer man erfarit på andra omsorgsarenor.       
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Kapitel 8 To be or not to be? 
 
Både skådespelare och personer med utvecklingsstörning 
 
Fokus i detta kapitel är riktat mot analysen av de upplevelser aktörerna har av 
att via skådespeleriet och arbetet vid teatern utvecklat nya aspekter i sin bild 
och uppfattning av sig själva. Aktörerna identifierar sig med rollen, eller före-
ställningen om rollen, som skådespelare eller musiker eller någon annan 
konstnärlig roll som finns på teatern. Min tolkning är att för flera av aktörerna 
är detta ett strävande efter ett ideal som man identifierar sig med, ett för aktö-
rerna positivt ideal som ges näring via den kulturgemenskap och den verk-
samhet som bedrivs vid teatern. Beskrivning av den fysiska miljön, den konst-
närliga rationalen som jag menar utmärker idén med verksamheten, innehållet 
samt språkbruket på teatern är exempel på hur det till aktörerna förmedlas, 
både från ledarna och från verksamheten som sådan, att det är en teater, där 
det arbetar skådespelare och andra kulturarbetare. Vilket kan illustreras med 
följande dialog mellan mig och Kristin: 
 

LS: Mmm… medarbetarna, vilken roll eller uppgift har dom här i verksam-
heten? 

K: Ja, jag hoppas dom ser sig själva som musiker och skådespelare eller 
vad dom nu jobbar med… (avser här de olika kulturarbetarrollerna som finns 
på teatern) 

/…/ (Vi blir avbrutna och jag tar upp tråden igen). 
LS: (Du sade) Jag hoppas att dom ser sig som musiker och skådespelare … 
K: Mmm 
LS: Det är deras uppgift här tycker du? 
K: Något annat kan jag inte tänka i för banor 
LS: Nej det verkar ju rimligt att dom har dom de rollerna när dom är här 
K: Tvärstopp i … hur tänker du när du ställde frågan? 
 

Fortsättningen handlar om att jag förklarar hur jag tänkt, att min fråga handlar 
om att aktörerna har en utvecklingsstörning och vad detta betyder för henne i 
sitt arbete på teater. För Kristin är dock detta inte den primära utgångspunkten 
det är arbetet med musik, teater etc. som står i centrum. Ett annat illustrativt 
exempel på hur det till aktörerna förmedlas att det är kulturproduktion och 
teaterarbete som står i fokus, är den ovan återgivna beskrivningen av Siv om 
hur hennes utgångspunkter i arbetet på teatern ser ut.   

Ytterligare ett annat exempel är beskrivningen ovan av formulerandet av 
rekryteringsannonsen där en av aspekterna är diskussionen om vilka (konst-
närliga) yrkesroller som behövs på teatern. 

Min tolkning är således att det handlar om att de personer med utvecklings-
störning som arbetar på teatern förändrat sin bild av sig själva, de är inte läng-
re bara brukare till välfärdssamhället de är också i en mening producenter av 
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kultur. I aktörernas självförståelse är de inte bara personer med utvecklings-
störning som är i behov av insatser och stöd från personal och andra. I bilden 
av sig själva är de inte bara funktionshindrade de är också personer som har 
förmåga och talang att förmedla kultur som av andra upplevs som intressant 
och bra. Framförallt de aktörer som medverkade i Carmenoperan gav tydligt 
uttryck för detta, de har erfarenhet av att bli uppmärksammade och uppskatta-
de för deras prestation som skådespelare.   

Processerna och handlingarna som sker på teatern kan förstås som skapare 
av förståelsen av sig själv som t.ex. skådespelare. För att anknyta till den tidi-
gare diskussionen om balansen mellan avvikare (utvecklingsstörd) och normal 
(kulturarbetare) så ges via verksamheten på teatern näring åt det normala och 
att det är detta som står i fokus för aktörerna och ledarna. Den andra delen av 
denna balans, det avvikande, finns också i högsta grad samtidigt med i aktö-
rernas förståelse av sig själva. För flera aktörer finns i självbilden och självför-
ståelsen också bilden av sig själv som utvecklingsstörd. Det är framförallt de 
med lindrig utvecklingsstörning som mer medvetet reflekterat över detta, hos 
andra kommer det till uttryck i form av att de behöver stöd och insatser (t.ex. 
bo på gruppbostad), har svårt med en del saker eller behöver stöd och hjälp av 
personal.  

I nästa avsnitt följer en fördjupad diskussion och analys som uppehåller sig 
kring ovanstående. Det är frågan om balanserandet mellan avvikelse och nor-
malitet där aktörernas bild av sig själva som personer med utvecklingsstörning 
och som kulturarbetare analyseras. Vidare kommer frågan om den nya, via 
arbetet vid teatern och med Carmenoperan, ingrediensen i aktörernas självbild 
att avhandlas. Fortsättningsvis kommer texten här att handla om några uttryck 
för ovanstående som genererats via empirin. Lotta beskriver sig själv och sina 
arbetskamrater på följande sätt:   

 
LS: Tycker du om dom som jobbar här? 
L: Ja, Jenny, Siv, Kristin och Ylva  
LS: Mmm och dom andra skådespelarna eller dom andra utvecklingsstörda 

som är här? 
L: Ja dom är jättebra dom, allihopa är skådespelare, skådisar 
LS: Är det kul att var skådis? 
L: Ja  
LS: Vad gör man när man är skådis? 
C: Ja… spelar teater och fortsätter att spela ny teater 
 

Man tycker de är duktiga och gulliga och så där  
 

Den ambivalenta hållning som vi många gånger har inför utvecklingsstörning 
är ett annat tema som återfinns i aktörernas upplevelser. Detta tema kommer 
att fördjupas längre fram i kapitlet, avsikten här är att ge en liten empirisk för-
smak till den analys som följer. Ambitionen nedan är att belysa hur aktörerna i 
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vissa sammanhang betraktas som skådespelare och andra sammanhang som 
utvecklingsstörda.   

Pär som ofta i många sammanhang iklär sig olika roller och agerar i den 
rollen resonerar här med mig om hur det är att vara skådespelare. 

 
LS: (Jag agerar, som Pär gjort innan) ”Hallå Mattanter”! ”Här är Borka, 

servera mig genast mat innan fogdarna kommer och stänger stället” 
P: Nej det får jag inte ha. Vi har pratat om det, det ska vara på teatern, det 

är en teaterkostym, teaterkläder som jag ska ta hem på måndag. 
LS: Varför får man inte ta med sig teaterkläder ut? 
P: Nej, folk blir rädda, dom kan tro att det kommer en riktig riddare 
LS: Ja du ser ju ut som en i dom där kläderna. Brukar folk titta…? 
P: Ja, undra vad det är 
LS: Men när man spelar teater då tittar ju folk också, då gör det inget? 
P: Nej 
LS: Varför gör det inget då? 
P: För det gör inte det 
/…/ 
LS: Ja... som handlar om utvecklingsstörning, vet du vad det är för något? 
P: Ja, handikapp. Nej men jag tycker det är roligt att vara på scen 
LS: Ja, är det roligare att vara på en scen…? 
P: Ja 
/…/ 
LS: Det är roligt att vara på en scen, sa du, det tycker jag också, men jag 

törs inte riktigt 
P: Nej, det är lite nervöst ibland, förstå du det? 
LS: Ja, det tror jag… är det för att det är så många som tittar på? 
P: Ja 
LS: Eller för att man kanske kan säga fel? 
P: Ja 
LS: Är du musiker eller skådespelare, Fredrik? 
P: Båda två, musiker och skådespelare 
LS: Kanske Borka kan komma in på scen och spela fiol? 
P: Ja det skulle han kunna göra, det är mycket möjligt 
 

Det Pär förmedlar handlar om skillnaden mellan att spela en roll och att vara 
en roll och vilka sociala normer som gäller, man spelar inte Borka ute på ga-
tan, skådespeleriet hör hemma på teatern. Möjligen handlar det också om att 
om en person med utvecklingsstörning skulle uppträda som en riddare i full 
mundering på stadens gator och torg så skulle det uppfattas som något som var 
ett beteende genererat från själva utvecklingsstörningen. Pär skulle på så sätt 
fullända en stereotyp och fördomsfull föreställning som kan råda hos flanörer 
och andra. Intressant är också den korta passagen, som tyvärr inte utvecklades 
i just denna intervju, passagen som handlar om att det är roligare att vara på 
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scen. Det som följer och som handlar om Pärs upplevelser av rampfeber och 
att bli föremål för människors åskådande knyter an till detta. Till detta åter-
kommer jag i nästa avsnitt, en del av aktörerna har funderat över att man tittar 
ut personer med utvecklingsstörning i offentliga miljöer men att man i teater-
sammanhang (här refererar de oftast till Carmenuppsättningen) betraktar det 
skådespeleri man presterar. 

Teaterns musikledare, Kristin, ger en bra beskrivning av hur allmänheten 
förhåller sig till teater och skådespeleri av personer med utvecklingsstörning. 
Det intressanta här är också att hon jämför allmänhetens förväntningar på 
Carmenoperan och hur dessa förväntningar inte stämde. De utvecklingsstörda 
skådespelarna agerade inte som utvecklingsstörda utan som skådespelare.   

 
LS: Det är intressant det du säger, att man tycker att dom är duktiga för att 

de gör det p.g.a. att de är utvecklingsstörda 
K: Ja den attityden lever kvar, min mammas generation 
LS: Ja, jag tänkte tittar man i artiklar och så om, ja det är mest Carmen, så 

kan man ana lite av det där eller man ser det faktiskt. Alltså man har inte be-
dömt det som teater i första hand utan som … 

K: Att det är utvecklingsstörda, ja 
/…/ 
K: Nej precis, men det tror jag blev när folk kom och såg Carmen föreställ-

ningen, man förväntade sig det, duktiga utvecklingsstörda som skulle, ja typ en 
skolshow du vet där känner man någon ... 

LS: Ja, som förälder måste man gå på sitt barns … 
K: Javisst man tycker dom är duktiga och gulliga och så där. Men man blev 

mött av någonting helt annat. Personerna hade gått in i sina roller, ja det spe-
lade inte någon roll vem personen var. 

LS: Diagnosen försvann? 
K: Ja men precis, det här är Pelle med Damp, det existerar inte eller per-

sonen där tungan hänger utanför. Den här personen gjorde någonting fantas-
tiskt med sitt utspel och sin roll, ja hur den personen tagit till sig rollen och 
gjort det trovärdigt. Det förstår jag fortfarande inte. Men det var väl det jag 
sa förut, att hitta, att låta människor få flöda i sin skapande process utan att 
man lägger sig i och stoppar upp dom med sina egna värderingar typ den här 
attityden att dom är duktiga fast dom är utvecklingsstörda… 

 
Kristins och min dialog handlar visserligen om reaktioner från allmänheten på 
och skådespelarnas agerande i Carmenoperan men jag menar att de reaktioner 
man erhöll blev till bekräftelser hos aktörerna och ledarna på teatern att det går 
att spela riktig teater om man har en utvecklingsstörning. Kristins reflektion 
över vad det var som gjorde att, som hon säger, personerna tagit till sig rollen 
och gjort det trovärdigt, är intressant. Enligt henne genererades detta av den 
inneboende naturen i det konstnärliga arbetet och en övertygelse hos den 
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konstnärliga ledningen (ledarna) att personer med utvecklingsstörning är ka-
pabla att gestalta en roll på ett trovärdigt sätt. 

Att även professionella individer inom teaterskrået uppfattade de utveck-
lingsstördas skådespeleri som kvalitativt bra berättade Jenny för mig. 

 
… som hade jobbat länge professionellt med teater som, vi visste inte om att 
dom satt i publiken och sen har de berättat för Kalle (en av fritidsassisten-
terna som ingick i Carmen ensemblen) och sen fick vi något samtal både 
från Dramaten och från andra som hade varit här som ringde dagen därpå 
och tackade och vi visste inte att dom hade suttit i publiken, det tyckte jag 
var lite häftigt, att dom med sådan ödmjukhet gick in som publik, man kom 
inte som Dramatenregissör utan man kom som en av alla andra och ringde 
och tackade för att man hade blivit så berörd och jag frågade hur då? Och 
då var det en man som speciellt kunde uttrycka det så bra som sa att: att 
jag har aldrig varit på en föreställning där man så starkt gestaltade. Och 
det jag glömde bort det handlade inte om, jag åkte till X-stad med flyg från 
Stockholm för att jag skulle se teater med utvecklingsstörda men det var 
inte det jag satt och såg utvecklingsstörda utan jag satt och såg och lyssna-
de till en fantastisk föreställning av Carmen. Förstår du? 
 

Om aktörernas förmedlade självbild 
 

Man fick visa upp sig för alla man behövde inte liksom känna sig dum. Det var 
ju teater och inte var det något annat. Dessa ord från Barbro fångar väl det 
som står i fokus i denna del av kapitlet. Analysen i det följande kommer att 
handla om hur aktörerna förhåller sig till sig själva och sitt funktionshinder. I 
detta avsnitt kommer flera av de teman, framförallt det sista, från föregående 
avsnitt att fördjupas och analyseras, i fokus står således den bild och upplevel-
se av sig själva som de aktörer med utvecklingsstörning som arbetade vid tea-
tern förmedlade till mig. Analysen bygger på detta, men då en individs själv-
förståelse skapas i och genom interaktion med andra spelar den miljö och de 
personer som finns på teatern en viktig roll här. Således kommer aktörernas 
förmedlade självbilder att belysas med det ledarna berättat och med de obser-
vationer som företagits under undersökningen.  

Analysen kommer att kretsa kring upplevelsen av aktörernas funktionshin-
der, den ambivalenta hållning flera av aktörerna menar sig möta, den betoning 
på det normala som sker på teatern, bilden av sig själva som kulturarbetare, 
bemyndigande samt balanserandet mellan det avvikande och det normala. 

Då det är frågan om teaterverksamhet, där aktörerna utgörs av personer med 
utvecklingsstörning, innebär det att det sätter avtryck på hur verksamheten 
bedrivs och hur ledarna agerar. Det är på så sätt, som tidigare nämnts, en verk-
samhet som både är en teater och en handikappomsorgsverksamhet, ledarna 
och aktörerna måste på olika sätt förhålla sig till detta. Hur detta ser ut i för-
hållande till de organisatoriska villkor som ramar in teatern har redogjorts för i 
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kapitel 6, här kommer detta att analyseras i förhållande till de handlingar och 
processer som sker i teatern. 

 Den balans mellan det avvikande och det normala som funktionshindrade 
befinner sig i är i allra högsta grad levande på teatern. Balansgången mellan att 
vara utvecklingsstörd och att vara kulturarbetare hålls levande av såväl teater-
verksamheten och dess ledare och aktörerna. Betoningen på det normala på 
teatern utgörs av den verksamhet som bedrivs, ledarnas agerande och medvet-
na strävan att efterlikna den ordinära teaterverkligheten. Även via den fysiska 
miljön och teaterns utgångspunkt i den konstnärliga rationalen, förmedlas till 
aktörerna att de är kulturarbetare (skådespelare, musiker, scenografer etc.). 
Konstruktionen av både verksamheten och vad utvecklingsstörning innebär, är 
på teatern annorlunda än den som finns i den traditionella handikappomsor-
gen. På teatern är aktörerna medarbetare, på en daglig verksamhet är de bruka-
re.  

Samtidigt är de också på teatern personer med utvecklingsstörning, de skil-
jer sig från den ”normale” kulturarbetaren. Detta kan man i verksamheten inte 
bortse från. Att arbeta med och spela teater tillsammans med en ensemble som 
består av personer med utvecklingsstörning innebär andra utmaningar än den 
utmaning man kan stå inför om ensemblen består av icke utvecklingsstörda. 
Detta balanserande mellan det normala och det avvikande är dock inget som 
av aktörerna eller ledarna, i förhållande till de handlingar och processer som 
sker inom teatern, upplevs som något negativt eller hindrande. Det är frågan 
om att det finns där, som en del i vardagen, och som genereras av att det är 
frågan om en teaterverksamhet, där majoriteten av aktörerna har en utveck-
lingsstörning. Hur detta balanserande ser ut är följande passage ur en intervju 
med Jenny ett exempel på: 

 
… vi driver den här teatern för att. … av olika skäl naturligtvis. Å det ena 
skälet är inte viktigare än det andra. Det handlar om synen på kulturarbe-
tare, att det är ett kulturarbete som är lika värdefullt som andra jobb. Det 
handlar om, att om man är utvecklingsstörd, att känna att man går till ett 
arbete, det här är ett arbete och inget dagcenter, det är viktigt, och det ge-
nomsyrar hela verksamheten allt ifrån att hur det är renoverat till att man 
har egen nyckel, att man finns i ett arbetslag /…/ teater som en arbetsme-
tod… att hitta former för hur man kommunicerar, där vi liksom… aktivite-
ter, att hitta alternativa kommunikationssätt… eftersom vi hävdar att det 
verbala … avsaknaden av verbal funktion, alltså det är väl det största han-
dikappet man har som utvecklingsstörd. Därför är det viktigt att hitta andra 
former. Man har väldigt mycket att berätta när man har ett funktionshinder 
och hur man söker vägar och metoder för berättandet i form av teater, mu-
sik och bild. 
 

Att det både handlar om att man har ett funktionshinder och att man är skåde-
spelare vittnar följande dialog mellan mig och Barbro om:           
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LS: Men för att spela teater måste man ju repetera? 
B: Ja men vi tränar ju mera än vad en vanlig teatermänniska gör genom att 

vi är ju handikappade här uppe. 
LS: Du pekar på huvudet? 
B: Ja, vi har ju olika handikapp allihopa. En del har ju svårt att prata, en 

del pratar, en del kanske är spastiker och sådant där. Så därför säger jag så 
här att: Har man olika handikapp så ska man dra allihop och så ska man spe-
la en teater. Det spelar ingen roll om man inte kan läsa eller se eller någon-
ting, dom ska vara med i alla fall. 

LS: Just… för man kan spela teater även om man är … 
B: Synskadad 
LS: … eller handikappad där uppe, som du säger. 
 

Barbro uttrycker sin medvetenhet om att det dels krävs mer tid och träning för 
personer med utvecklingsstörning att sätta upp en pjäs, dels att det inte är ett 
hinder att spela teater bara för att man har en utvecklingsstörning. Det hela 
handlar om att teaterarbetet måste utformas efter de förutsättningar som råder.   

Både Jenny och Barbro ger här uttryck för att det är frågan om skådespelare 
med utvecklingsstörning och inte utvecklingsstörda skådespelare. Med det vill 
jag säga att det handlar om att det är teater och kulturarbete i första hand och 
som villkoras av att skådespelarna har ett funktionshinder och inte att det är 
frågan om en verksamhet där teater i första hand används som en arbetsmetod 
i habiliterande syfte.  

Innan en mer fördjupad diskussion om detta följer skall jag rikta fokus mot 
hur några av aktörerna förhåller sig till sitt funktionshinder och hur de menar 
att andra människor förhåller sig till dem. Det är angeläget att ta en avstamp i 
dessa upplevelser och erfarenheter hos aktörerna då det är mot bakgrund av 
detta som den självbild man har vilar.  

  
Upplevelsen av funktionshindret 
 
Begreppet handikapp och därtill associerade begrepp som utvecklingsstörning 
och funktionshinder är för flera av aktörerna något som man är medveten om, i 
en del fall handlar det om de synliga tecken på funktionshinder som utgör 
grunden för att tillskriva andra och sig själv tillhörigheten i gruppen funk-
tionshindrade. Lotta och jag pratar vid ett tillfälle om film, hon är intresserad 
av film, filmmusik och tränar ofta på sin fritid på låtar ur filmer. Hon har just 
sett en svensk film396 som handlar om en funktionshindrad man som skriver 
schlagerlåtar och hans relation till sin personliga assistent:  
 

L: Den handlar om en sån där, melodifestivalen 
LS: Visst är det en kille som sitter i rullstol? 
L: Ja 

                                            
396 Livet är en schlager. 
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LS: Varför sitter han i rullstol? 
L: Han är döv 
LS: Är han döv? 
L: Ja han är handikappad 
LS: Ja, just det, är du också handikappad? 
L: Nej 
LS: Är det dom som sitter i rullstol som är handikappade? 
L: Ja 
 

Man skulle kanske kunna tolka det Lotta säger som ett utslag av det Goff-
man397 beskriver som strävan efter att passera som normal. Goffmans identi-
tetsbegrepp bygger ju på tre delar, den sociala identiteten, jagidentiteten och 
den personliga identiteten, där den personliga identiteten utgör den del som 
kommuniceras till andra. Det är den bild man vill visa upp för andra som 
kommer till tals via den personliga identiteten, det Lotta förmedlar skulle kun-
na betyda att hon inför mig vill visa upp en annan bild av sig själv än tillhörig-
heten i kategorin handikappade. 

 För de aktörer som mer medvetet, i mitt empiriska material, förhåller sig 
till sitt funktionshinder handlar det om att man reflekterar över sig själv i för-
hållande till den sociala roll (den sociala identiteten) som gruppen utveck-
lingsstörda har. Denna sociala roll bygger på en konstruktion av vad utveck-
lingsstörning är, en konstruktion som i mångt och mycket bygger på dels 
kroppsliga kännetecken, med Goffmans ord den misskrediterande egenskapen, 
(att vara döv, blind, sitta i rullstol etc.) dels vad man kan och inte kan (laga 
mat, diska, städa etc.). Det är således med Goffmans ord de kroppsliga miss-
bildningar samt de förmågor och färdigheter man besitter eller inte besitter 
som utgör underlaget för aktörernas syn på sitt funktionshinder. Lenas be-
skrivning kan tjäna som exempel på det sist nämnda. 

 
LS: På någon dans kanske? 
L: Ja länsdansen och lördagsklubben (Två fritidsaktiviteter som arrangeras 

av FUB). 
LS: Vad är lördagsklubben då? 
L: Det är sån här handikapp, ja handikapp, FUB, handikappade 
LS: Får jag fråga dig, vad är handikapp för något? 
L: Ja… det är himla svårt ord 
LS: Är det samma sak som utvecklingsstörning? 
L: Ja, något där 
LS: Är det när man har svårt… 
B: Det är svårt med vissa saker 
 

Det aktörerna alltså gör är att de förhåller sig till den sociala rollen, där deras 
funktionshinder gestaltats mot bakgrund av fysiska funktionshinder och vad 
                                            
397 (1963). 
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man kan och inte kan. Denna roll har till dem förmedlats via social interaktion 
med yrkesverksamma och andra inom och utom handikappomsorgen. Goff-
man beskriver den socialisationsprocess stigmatiserade personer går igenom 
och menar att de som omfattas av samma stigma tenderar till att dela samma 
erfarenheter när det gäller att hantera sin situation samt att de genomgår unge-
fär likartade processer i sin bedömning av sig själva och som han skriver: 

 
… en likartad ”moralisk karriär” som är både orsak till och verkan av att 
man ställs inför en liknande serie av personliga anpassningsproblem. I 
denna karriär eller socialiseringsprocess är ett viktigt stadium när indivi-
den lär sig och tillägnar sig de normalas inställning och därvid också till-
ägnar sig de identitetsföreställningar som råder inom samhället…398 
 

Vad utvecklingsstörning är bestäms således av dels de kroppsliga funktions-
hinder man kan ha dels av vad man klarar av eller har svårt med. När aktörer-
na förhåller sig till sig själva och sitt funktionshinder samt till sina kamrater 
jämför de sig således med andra som har synliga fysiska funktionshinder eller 
personer som p.g.a. sitt funktionshinder har mer omfattande behov av stöd och 
hjälp med praktiska göromål.  

Aktörerna har, kan sägas, tillägnat sig de normalas föreställningar eller den 
konstruktion av vad utvecklingsstörning är och innebär som finns nedlagd i 
handikappomsorgen och dess olika aktörer. I denna miljö är personer med ut-
vecklingsstörning socialiserade, miljön kännetecknas av det som beskrivits i 
avsnittet om personer med utvecklingsstörning och relationen till omsorgsper-
sonal.399 Det är frågan om två olika nivåer som är sammanlänkade och som 
kommer till uttryck i det dagliga omsorgsarbetet och i hur relationen mellan 
personal och utvecklingsstörda ser ut. Den första nivån handlar om hur det 
praktiska omsorgsarbetet gestaltas, den andra nivån handlar om den handi-
kappideologiska överbyggnad, eller bättre uttryckt den tolkning personal gör 
av ideologin, som vägleder omsorgsarbetet på de arenor personer med utveck-
lingsstörning befinner sig i. Den första nivån handlar om hur man betraktar 
utvecklingsstördas förmågor, möjligheter och om frågan om beroende och 
oberoende. Det finns olika sätt att illustrera den position och roll personer med 
utvecklingsstörning utvecklar i förhållande till personal.  

En illustration har getts via Folkestads400 beskrivning av hur personalen ra-
mar in och eller ger handlingsutrymme för de boende i gruppbostäder. En be-
skrivning som ligger nära Eliassons401 beskrivning av att omsorgsarbetet inne-
bär en balansakt mellan respekten för enskildas självbestämmande och ansva-
ret för enskildas väl och ve. För hög inramning innebär förmynderi och för lite 
betyder underlåtelse av stöd. En annan illustration är det som benämns som 

                                            
398 (1972) sid.40. 
399 Se kapitel 3. 
400 (2000). 
401 (1994) se också Askheim (2003).  
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myten om den eviga barndomen, att personer med utvecklingsstörning, likt ett 
barn, är beroende av andra när det kommer till hjälp med praktiska göromål 
och att fatta beslut om sitt liv.  

Den andra nivån emanerar ur den ideologi som genomsyrar omsorgsarbetet. 
I de bägge teorikapitlen beskrevs hur normaliseringsideologin förverkligas i 
handikappomsorgens praktik och hur detta kan förstås i termer av den ambiva-
lenta hållning personalen har. Personalens strävan efter att upprätthålla ”nor-
mala” levnadsmönster och där mycket av verksamheten går ut på att träna eller 
bibringa färdigheter hos personer med utvecklingsstörning i syfte att de på ett 
mer självständigt sätt (på egen hand) utför praktiska göromål i vardagen. En 
konsekvens av detta är att personalens uppfattning anses mer riktig.402  Något 
som av funktionshindrade uppfattats som uppfostring och träning av de för-
mågor man p.g.a. funktionshindret har svårt med.  

I denna handikappomsorgskontext har personer med utvecklingsstörning en 
brukarstatus och där rollen bestäms av dels omfattningen på de fysiska funk-
tionshinder man har och hur lite eller mycket beroende man är av stöd och 
hjälp. Hur omsorgsarbetet praktiseras och hur ideologin tolkas visar att beto-
ningen i omsorgsarbetet ligger på de svårigheter individer har p.g.a. sitt funk-
tionshinder. Man tränar självständighet, att gå, att åka buss själva eller att laga 
mat. Aktörernas självförståelse och syn på sitt funktionshinder, som ovan in-
spirerat av Goffman beskrivs som att aktörerna på teatern tagit till sig de nor-
malas föreställning, kan förstås mot bakgrund av det ovan beskrivna. 

Det är mot bakgrund av denna konstruktion av utvecklingsstörning och den 
status som följer av detta som aktörernas upplevelser sker. Att vara, med Lot-
tas ord, handikappad, är att t.ex. vara rullstolsburen, Lotta som går och ser och 
hör är i den meningen inte handikappad. Kristin, teaterns musikaliska ledare, 
beskriver detta i termer av hur aktörerna rangordnar varandra:  

 
K: Sinsemellan att respektera varandra, att lyssna på varandra det brottas 

vi med varje dag och hur man rangordnar varandra i gruppen, så är det väl 
överallt i hela omsorgsverksamheten här i X-stad, ja några har låg status och 
i hela stora gruppen är det Ulrika men i den här lilla gruppen så är det Ulla 

LS: Hur sker den där rangordningen? 
K: Det är väl utifrån hur man… 
LS Hur lite eller mycket utvecklingsstörd man är? 
K: Ja eller hur mycket språk man har, jag vet inte riktigt, jag går och lurar 

på det där, hur verbal man är. Ulla har ju inte mycket språk, det är svårt att 
kommunicera med Ulla. Att ha dialog, hon berättar ju gärna om hemmet och 
mamma och pappa och allt det här och hon är ju med och förstår det vi gör 
och vad som ska hända sen och… men att sitta och småprata det är ju ingen-
ting som någon kan göra med Ulla.  

 

                                            
402 Se t.ex. Finkelstein (1980), Söder m.fl. (1990b). 
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När Lotta säger att hon inte är handikappad, är min tolkning, gör hon det mot 
bakgrund av att hon inte har de egenskaper som de personer som har tydliga 
kroppsliga kännetecken på funktionshinder har. Ulf ger nedan uttryck för det-
ta, han säger att han har ett funktionshinder, men bara lite grand, det syns ju 
inte. Ulf har, i jämförelse med andra, inga kroppsliga kännetecken som avslö-
jar hans funktionshinder. I Ulfs beskrivning är det, det han inte kan eller har 
svårt med som utgör hans funktionshinder.   
 

LS: Det låter jätte trevligt. Jo, du har ju ett handikapp Ulf…? 
U: Ja, inte riktigt 
L: Inte riktigt… vad ska man säga? 
U: Ja inte riktigt handikapp heller 
LS: Nej 
U: Bara lite grand inte för mycket heller 
LS: Nej, det tycker jag inte, det märks inte mycket alls… 
U: Nej, det syns inte. Vad då, vad tycker du då? 
LS: Nej jag tänkte hur tycker du att, tycker du att folk är dumma mot dig 

p.g.a. det? 
U: Nej 
LS: Du behöver inte så mycket hjälp, du klarar dig själv? 
U: Ja då, allting utom gardiner och sådant, gardiner kan jag inte byta. 
LS: Är det, det som är svårt? 
U: Ja 
LS: Vad tycker du är svårt annars då? 
U: Kläder och så där 
LS: Pengar och sådant? 
U: Fattas det säger jag det till morsan 
 

Ett annat illustrativt exempel är följande dialog mellan mig och Pär. 
 

P: Det här har varit ett vårdhem, det är inte det längre, en gruppbostad för 
oss som inte har någonstans att ta vägen 

LS: Du sa att detta är en gruppbostad för dom som inte har någonstans att 
ta vägen? 

P: Jo, vi bor här Nisse, Kalle, Putte och jag, fyra grabbar på ett plan  
LS: Du sa att detta är en gruppbostad för dom som inte har någonstans att 

ta vägen, hur menar du då? 
P: Jo vi slipper bo på gatan, det är ju skönt  
LS: Varför bor ni här då? 
P: Jo, därför att vi har ingen annanstans och bo 
LS: Jaha, det är inte för att ni har en utvecklingsstörning? 
P: Jo! Det också beror det på 
LS: Måste man bo i gruppbostad när man är utvecklingsstörd? 
P: Jo lite grand så där, vi får hjälp då, torkhjälp, det är ju bra 
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/…/ 
P: Nej, men nu har jag det här och då kan jag liksom acceptera att så är det 
LS: Hur är det när man är utvecklingsstörd då? 
P: Jo det är bra. Man kan göra saker som inte dom andra kan. Dom här 

som är på X-verksamheten (en verksamhet som främst riktar sig till personer 
med grav utvecklingsstörning) tillexempel dom har svårt att gå och sitta och 
ligga och sådant, då är det nästan bättre att ha ben, det håller jag med om. 
Det är för djävligt annars, det funkar inte 

LS: Hur är dom som är på X-verksamheten, dom är Gravt… 
P: Jo, en del av dom, faktiskt så att det är lite så här mitt emellan, vågat. 

Det är skönt att bo här 
 

Pär är medveten om sitt funktionshinder och att det innebär behov av stöd med 
praktiska vardagliga sysslor men han jämför sin situation med andra personer 
som har en mer omfattande funktionsnedsättning. Det Pär berättar påminner 
om Ulfs hållning, då vare sig Pär eller Ulf har synliga fysiska funktionshinder 
bestäms deras situation utifrån vad de behöver hjälp med avseende på praktis-
ka göromål. Pärs medvetenhet om sitt funktionshinder visar nedanstående fort-
sättning på intervjun ovan.   
 

LS: Du sa att vi handikappade hade… 
P: Ja  
LS: Vad är handikapp då? 
P: Ja det är en skada på hjärnan som gör att man blir så där 
LS: Blir hur då? 
P: Ja man får Prader Willies syndrom, femte kromosom paret försvann när 

jag föddes, ja 
LS: Är det, du har? 
P: Ja, ja  
LS: Jaha 
P: En liten, liten, liten grej i hjärnan har försvunnit därför kan jag inte pra-

ta så bra 
LS: Men du pratar ju bra? 
P: Ja, nu så gör jag det… 
 

De ovanstående exemplen kan förstås som en strävan efter att passera som 
normal där, med Goffmans begreppsapparat, jagidentiteten dvs. aktörernas 
uppfattning av sig själva och möjligheterna att passera som normal till stor del 
bestäms av den konstruktion av utvecklingsstörning som råder. Det handlar 
dock inte om att man, enligt min tolkning, vill framstå i bättre dager i mening-
en att utvecklingsstörning är något skamligt eller fult. Om Goffmans perspek-
tiv är tillämpligt här så handlar det om att passerandet som normal sker i för-
hållande till andra personer med utvecklingsstörning som man känner. Det 
normala man strävar efter utgörs, som nämnts, av den föreställning om norma-
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litet som välfärdsstaten via dess praktiker förmedlar till personer med funk-
tionshindrad. Med utgångspunkt från den diskussion om normalitetsbegreppet 
som förs i kapitel 3 kan aktörernas upplevelser förstås i förhållande till två av 
perspektiven på normalitet. När aktörerna jämför sig med andra med mer 
omfattande funktionshinder eller berättar om sitt eget funktionshinder, som 
Pär gör ovan, är referensen den individuella eller medicinska normalitetsupp-
fattningen. Något som ligger i linje med det som Goffman benämner som den 
misskrediterande egenskapen d.v.s. den form av stigma som följer av kropps-
liga missbildningar.  

Det andra perspektivet på normalitet som är tillämpligt här är den kulturella 
eller normativa normalitetsuppfattningen. Att denna tolkning kan vara rimlig, 
kan aktörernas berättelser om vad man gör på gruppbostäderna där de bor, 
stödjas på. Några av intervjuerna genomfördes hemma hos aktörerna och vid 
vissa tillfällen var det då de hade hemmadagar. Dessa dagar benämns i vissa 
kommuner som ADL – dagar (Activities of Daily Living) och som jag uppfat-
tat det så är syftet med dessa att både utföra och träna olika hushålls- och var-
dagliga sysslor som finns i ett hem. Ulf får här exemplifiera hur matlagningen 
ser ut och att planen är att han längre fram ska börja utföra det själv. 

 
LS: Du sköter dig ganska mycket själv kanske? 
U: Ja, jag ska laga mat själv nu i november, laga egen mat och middag 
LS: Du ska börja med det eller brukar du göra det? 
U: Nej vi ska börja med det i november 
LS: Jaha, hur är det nu då? Är det personalen som lagar mat? 
U: Nej, när jag har hemmadagar då ska vi laga mat ensam, det är så jag 

pratar om  
LS: Ok. När du inte har hemmadagar då? 
U: Då äter vi middag inne i gruppboendet. Nu ska vi laga middag ensamma 

i november och så 
LS: Vem är det som lagar middagen när ni äter tillsammans i gruppboen-

det? 
U: Det är personalen det 
 

Hur mycket, som Ulf säger handikappad man är, avgörs således av om man 
kan gå, se, höra etc. (den medicinska normaliteten) och/eller av hur självstän-
digt man klarar av att utföra praktiska vardagliga sysslor (den kulturella nor-
maliteten). Att vara självständig, oberoende och kunna utföra vardagliga syss-
lor själv är något som anses vara normalt och det refererar till den normativa 
normalitetsuppfattningen. Denna upplevelse av hur funktionshindrad man är, 
är också relaterad till den tolkning av normaliseringsideologin som personal 
och andra inom handikappomsorgen gjort. Något som ovan redogjorts för i 
termer av personalens strävan efter att upprätthålla normala levnadsmönster 
och där arbetet handlar om att träna färdigheter så att man på ett mer själv-
ständigt sätt kan utför vardagliga sysslor.    
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Man kan alltså förstå aktörernas bild av sig själv som en jämförelse mot före-
ställningen om det normala, där detta normala i hög utsträckning refererar till 
den medicinska och den kulturella normalitetsuppfattningen.  

Att vilja passera som normal görs således inte mot bakgrund av att utveck-
lingsstörning är något som uppfattas som negativt eller skamligt. De aktörer 
som här fått illustrera sina upplevelser har inte sagt saker som kan tolkas i den 
riktningen. Som beskrivits tidigare och som också kommer att framgå nedan 
så är de stolta över sig själva och har stor tilltro till sig själva och sin förmåga. 
Ur denna tilltro och förlitande på sig själva har också krav riktats både inåt 
mot ledarna och verksamheten och utåt mot politiska organ och andra verk-
samheter inom handikappomsorgen.  

Det man reagerat mot är värderingen av personer med utvecklingsstörning, 
vilket Barbro ovan gav exempel på när vi pratade om benämningen ”brukare”. 
Det är, upplevelsen av, den negativt laddade värdering av den sociala identite-
ten som omfattar utvecklingsstörda som man reagerat på, inte att man är en 
person med utvecklingsstörning. Det är alltså stigmat inte egenskapen (att vara 
en person med utvecklingsstörning) som reaktionerna handlar om. Detta 
kommer tydligast till uttryck när aktörerna reflekterat över hur allmänheten 
bemöter dem. Allmänhetens reaktioner och interaktion med aktörerna analyse-
ras med utgångspunkt ifrån ambivalensperspektivet som redogjorts för i kapi-
tel tre. För en del av de aktörer som medverkade i Carmenoperan handlar det 
om en undran inför allmänhetens sätt att interagera med dem. De berättar om 
hur de blev mötta av applåder, uppskattning och massmedial uppmärksamhet å 
ena sidan och å andra sidan (utanför scenen) har de blivit uttittade. 

    
Vi är ju människor precis som vilken annan som helst fast ok vi har våra 
handikapp  
 
Som redogjorts för i kapitel tre och som beskrivits om massmedias bevakning 
av Carmenoperan så kan de upplevelser av hur allmänheten bemöter aktörerna 
förstås i termer av ambivalens. 
 

LS: /…/ Men hur tycker du annars att det är om man är utvecklingsstörd? 
Barbro: Ja du vet kommer man i klungor då ställer dom sig och tittar på en. 

Men är man ensam då tittar dom inte  
LS: Varför tror du dom tittar då? 
B: Ja dom ser väl att vi är annorlunda  
LS: Vad tycker du om det då? 
B: Det tycker jag inte om, för vi är ju människor precis som vilken annan 

som helst fast ok vi har våra handikapp. En del kanske, tungan hänger ut på 
en del kanske inte går riktigt och så där men vi är människor och då ska vi, vi 
ska bli behandlade precis som dom själva vill bli behandlade. 
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Aktörernas upplevelser skiljer sig åt och det är framförallt Barbro som mer 
medvetet reflekterar över hur hon blivit bemött och kommer därför att här bli 
till taleskvinna för dessa upplevelser. Flera av aktörerna har dock det gemen-
samt att de har upplevelser av social bortvaldhet och tillskrivandet av dem som 
annorlunda. Det handlar om att man blir bemöt på ett reserverat eller avvisan-
de sätt eller att man blir uttittad. Barbros förklaring till dessa reaktioner är att 
människor är rädda för det annorlunda. 
 

LS: /…/ Men det är så fortfarande att människor tittar på en… 
B: Ja och skulle det komma ett barn och gå förbi och börjar prata med en 

och man svarar, då rycker föräldrarna alltid åt sig barnet så man får inte för-
klara för barnet vad det är för fel på en 

LS: Varför tror du att…? 
B: Föräldrarna är nog rädd för oss 
LS: Du tror det? 
B: Ja föräldrarna är rädd för oss och det vill vi ha bort. Jag tycker inte de 

ska vara rädda för oss för vi gör dom ingenting utan vi är bara människor vi 
också precis som dom andra, som föräldrarna, vi är människor helt enkelt fast 
vi ser lite annorlunda ut. 

 
Barbros upplevelser av att människor tittar och pekar på dem kan förstås, me-
nar jag, i termer av ambivalens. Även den förväntan, som Kristin och Jenny 
talar om i föregående avsnitt, som de menade att publiken hade på Carmenfö-
reställningen kan tolkas i termer av ambivalens. Man visste inte riktigt hur 
man skulle förhålla sig till det hela. Att allmänheten applåderade skådespelar-
prestationerna i Carmen samtidigt som allmänheten utanför scenen tittar ut 
aktörerna diskuterade Barbro och jag i en intervju. Passagen nedan har före-
gåtts av att Barbro berättat för mig att människor glor på personer med utveck-
lingsstörning när de vistas i offentliga miljöer.  
 

LS: Jag tänkte så här: när man är på gatan så glor dom på en, står och tit-
tar och undrar vad det är för konstiga typer som kommer där, men på teater 
så tittar folk också på en? 

B: Ja men då ser dom en på annat sätt. För då är vi aktörer då visar vi hur 
duktiga vi är, det tycker dom om, då får man applåder men kommer man ut på 
gatan, det var som när jag gick och gjorde reklam för Carmen och jag hade en 
sån där sandwich på magen. Då kom det fram en herre och fråga mig, prata 
med mig, ska ni förstöra Carmen nu sa han. Jag sa vi spelar Carmen på vårt 
sätt och ni spelar den på ert sätt men du är välkommen att se det, sa jag, jag 
ska bjuda dig personligen, sa jag. Jag såg aldrig karlen, jag såg han aldrig… 
han var rädd, att han fick skämmas för oss.  

/…/ 
LS: Jo jag tänkte, visst är det konstigt… du sa så här: att när ni spelar tea-

ter då är ni aktörer och då tittar folk på er, inte för att ni är utvecklingsstörda 
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utan för att ni spelar teater och då tycker dom att ni är duktiga. Men det kan 
ju vara så att samma människor tittar på er på gatan? 

B: Ja visst men då tycker dom att vi är konstiga. 
LS: Visst är det konstigt? 
B: Ja, jag tycker det är hemskt. 
LS: Vad tror du att det beror på? 
B: Ja, dom är väl lite osäkra på hur dom ska uppfatta oss. För att det hän-

der ju att dom är väldigt osäkra på oss. 
 

Människor blir osäkra och vet inte riktigt hur de ska hantera de motstridiga 
känslor som uppstår i mötet med en person med utvecklingsstörning. Barnets 
nyfikenhet och undrande bemöts av föräldern med denna ambivalens. Föräl-
dern rycker åt sig barnet och försöker ta sig ur situation samtidigt som denne 
möjligen på ett neutralt och smidigt sätt försöker förklara för barnet vad ut-
vecklingsstörning är. Till barnet förmedlas denna ambivalenta hållning, 
Barbro upplever i sin tur situation som ett avståndstagande från henne. Söder 
beskriver den ambivalenta hållningen till funktionshindrade på följande sätt: 

 
People are ambivalent because of conflicting values that are both deeply 
felt and not easily handled in concrete situations. Ambivalence means that 
people have no fixed cognitive presumptions or emotions about persons 
with disabilities. 403   
 

Den ambivalenta hållningen hämtar sin näring från de motstridiga föreställ-
ningarna om utvecklingsstörning som råder och i interaktionen med personer 
med utvecklingsstörning förmedlas till dem denna motstridighet. Mamman, 
med barnet, brottas med känslor av avståndstagande och empati och den pro-
fessionelle eller anhörige kan betona rättigheter och autonomi eller betona be-
roendet och behovet av omsorg.  

Jag menar att man kan tolka aktörernas upplevelser av sitt eget funktions-
hinder i termer av ambivalens. De har ingen negativ hållning till sitt funk-
tionshinder men är samtidigt undrande inför de reaktioner som de av och till 
möts av från omgivningen.  

En intressant aspekt att ta fasta på är de positiva upplevelser, i form av bl.a. 
applåderandet av skådespelarinsatser, aktörerna mött. Detta har tillsammans 
med den kultur som råder på Ållateatern inneburit att till bilden av sig själv 
som funktionshindrad också fogats bilden av sig själv som förmedlare av tea-
ter och kultur. Hur detta ser ut, vilket i och för sig genomsyrat detta kapitel, 
kommer att analyseras i de två avsnitt som följer.  

Jag har tidigare nämnt att aktörerna och ledarna måste förhålla sig till den 
balansgång mellan det avvikande och det normala som finns nedlagd i verk-
samheten. Att skådespelarna, musikerna, scenograferna etc. på teatern har ett 
funktionshinder kan inte tänkas bort, det influerar på olika sätt verksamheten 
                                            
403 Söder (1990a) sid. 236. 
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eller med Barbros ord; vi måste träna mer än en vanlig teatermänniska. Hur 
detta balanserande ser ut utgör temat för avsnittet nedan.  
 

Både kulturarbetare och personer med utvecklingsstörning 
 

Inledningsvis vill jag rikta blicken tillbaks till den diskussion som förs i inled-
ningen till detta avsnitt om aktörernas förmedlade självbild. Där beskrevs hur 
balansen mellan det normala (skådespeleri) och det avvikande (utvecklings-
störning) utgör en levande del i teaterverksamheten. Det är inte frågan om en 
konflikt eller motsättning mellan dessa två poler, det är frågan om att det finns 
med i verksamheten, i ledarnas agerande och i aktörernas förståelse som en 
integrerad del. Det handlar om att det både är frågan om skådespeleri och ut-
vecklingsstörning. I den passage ur en intervju med teaterns producent, Jenny, 
som refereras till synliggör att verksamheten integrerat bägge utgångspunkter-
na i sina ambitioner.  

Att aktörerna befinner sig i en position som gör att de vid vissa tillfällen får 
till sig upplevelser och gör erfarenheter som betonar det normala och vid andra 
tillfällen erhåller erfarenheter som betonar det avvikande vittnar inte minst 
Barbros erfarenheter från Carmenprojektet om. Hon beskrev hur hon av man-
nen på gatan blev ifrågasatt och avvisande bemött och hur publiken applåde-
rade den prestation man åstadkom som skådespelare. I kapitel fyra har beskri-
vits hur balansakten mellan det avvikande och det normala kommer till uttryck 
och hur funktionshindrade förhåller sig till detta. Där beskrevs också att denna 
balansakt kan förstås som en rörelse mellan avvikelse och normalitet. För en 
individ med funktionshinder kan det handla om att å ena sidan underkasta sig 
definitionen som avvikande (klient/brukare) för att få rätt till stöd och service 
och å andra sidan uppfatta sig själv som en icke-avvikande medborgare. Eller 
med utgångspunkt i Barbros erfarenhet: på scenen är hon skådespelare och ute 
bland allmänheten är hon utvecklingsstörd.  

I kapitlet beskrevs också hur välfärdsstaten och dess aktörer både bidrar till 
skapandet av det avvikande, t.ex. genom att på olika sätt bestämma (t.ex. via 
lagstiftning) vem som är utvecklingsstörd och därmed har rätt till insatser och 
omsorg, och bidrar till möjliggörandet av förverkligandet av enskilda och 
gruppers livsprojekt. Livsprojekt som kan förstås i termer av vad som är nor-
malt.  

Teater är med utgångspunkt från ovanstående en arena och miljö där denna 
rörelse hålls levande. I denna rörelse, vilket är min tolkning, är de processer 
och handlingar som sker på teatern riktade i första hand mot det normala men 
att detta villkoras av att aktörerna har ett funktionshinder som definieras som 
utvecklingsstörning. Man kan också säga att den konstruktion som råder på 
teatern av utvecklingsstörning bygger på ”råmaterialet” att aktörerna har en 
intellektuell funktionsnedsättning men vilken betydelse detta har för hur verk-
samheten bedrivs och vilken roll aktörerna har på teatern ser annorlunda ut än 
den mer traditionella handikappomsorgen.  
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Teaterns scenograf Siv beskriver det på följande sätt: 
 

Mmm, ja. Så är det, det tycker jag inte är någon skillnad, menar jag, om 
man är utvecklingsstörd eller om man jobbar med teater med andra männi-
skor. Det är det som är teater, att man utforskar alltid nya vatten, nya saker 
man ska ta reda på, nya saker man testar. Man gör ju aldrig saker två 
gånger och det är det som på något vis är teater. 
 

Teaterarbetet genererar att andra saker än att det som avviker betonas, menar 
Siv, samtidigt handlar det om teater med personer med utvecklingsstörning: 
 

Ja men att det är väl någonting… att vända på sin egen… att (inte) dra för-
hastade slutsatser. Att man tar för givet att vissa människor inte kan lära 
sig vissa saker och sen ge sig sjutton på att det är klart att de kan det. Det 
är väl en utmaning att hitta formen för det. Hur ska den och den klara av … 
det är lätt att man inte tror att man … ja jag vet inte, jag har ju ingen ut-
bildning inom omsorgen. Jag kan ju inte den, jag kan ju ingenting om dom 
olika handikappen vad det beror på, det kan ju jag inte. Och det kan man 
känna att det vore väldigt intressant att veta det så… men samtidigt så kan 
jag känna ibland ”ja jag vet inte det så jag bara utgår ifrån att jag kan” 
Sen får man förstås inte sätta ribban för högt men då tycker jag hellre utgå 
ifrån att man kan och puscha och vara stöd och finnas där liksom och det 
är väl det som är någon typ av utmaning då ... ja. 
 

Att verksamheten måste ske på de premisser som finns och som ges av att 
skådespelarna har ett funktionshinder beskriver Kristin, som är teaterns musik-
ledare, på följande sätt 
 

Ja men precis, att det är personer, människor, men det säger väl alla andra 
som jobbar med förståndshandikappade men här får man… man någonting 
som är förknippat med en själv då och att det inte finns någon värderingar i 
det./…/Att man inte … så kan man ju inte hålla på och tänka för då skulle 
man ju aldrig komma vidare … om man skulle börja tänka så… jantelags 
historia./.../Sen måste jag ju vara medveten om det att det är en MBD skada 
eller han kanske behöver ha eller han blir så och då kanske han behöver 
göra så här för att komma ur det, eller jag vet inte. Lite såna tankar då men 
… även om man har en diagnos MBD, ADHD jag vet inte hur många alla 
dom här förkortningsskadorna … Autism, Downs syndrom och … men alla 
är ju individer alla har ju … det finns ju inte en som är lik varandra här 
även om de har samma diagnos det finns ju inte … 
 

Att ledarnas agerande och hur verksamheten bedrivs kan förstås i termer av att 
det normala betonas har tidigare beskrivits i kapitlet. Det handlar i mångt och 
mycket om hur verksamheten är utformad, vilken status och roll aktörerna har 
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samt hur den fysiska miljön är gestaltad. Via detta förmedlas till aktörerna att 
de är kulturarbetare och de har till mig på olika sätt förmedlat att de upplever 
sin dagliga verksamhet som ett riktigt arbete och att de är skådespelare, musi-
ker etc. Det leder till att samtidigt som det förhållande att aktörerna har en ut-
vecklingsstörning måste beaktas betonas i verksamheten att det ska vara en 
ordinär teaterverksamhet. Det är mot bakgrund av detta, att det både är frågan 
om en verksamhet för personer med utvecklingsstörning och en teaterverk-
samhet med skådespelare som har ett funktionshinder i form av utvecklings-
störning, som målen med verksamheten formulerats. Nedanstående passage ur 
en intervju med Ållateaterns producent Jenny, illustrerar detta. 
 

… det övergripande målet är ju att finna en delaktighet, att hitta arbetsme-
toder för olika inriktningar då för teater. Men sen är det delaktighet, att hit-
ta en delaktighet för utvecklingsstördas liv så finns det ju en rad andra ex-
empel också, som inte handlar om teater. Men i våran teater så handlar det 
om våra erfarenheter utifrån Carmenprojektet, det är det som styr arbetet 
här. 
 

Här berättar, liksom i det tidigare referatet, Jenny om hur både mål som är 
hämtade från handikappideologin och mål hämtade från den kulturella rationa-
len finns nedlagda i verksamheten. Den realitet att aktörerna på teatern har en 
utvecklingsstörning och att teatern är en del av utbudet av den dagliga verk-
samheten inom socialtjänsten leder till att det i verksamheten finns mål och 
ambitioner som gör att teatern i detta avseende är en verksamhet som styrs av 
handikappideologiska utgångspunkter. I samma intervju pratar jag och Jenny 
om vilken roll och uppgift ledarna har på teatern och Jenny beskriver det på 
följande sätt. 
 

Ja, våran uppgift är att se till att tillsammans med medarbetarna skapa och 
jobba utifrån vårat uppdrag, att jobba med teater. Sen kan man liksom dela 
ner det. Men att vi finns ju här för att… medarbetarna, se till att dom har 
det bra det är vår yttersta roll, våran yttersta roll. Se till att människor har 
det bra här på teatern, att man växer. Det är det yttersta, absolut viktigaste. 
 

Jennys svar illustrerar att även mer renodlat habiliterande mål med verksamhe-
ten finns, dessa är riktade mot de olika individerna och handlar om att de en-
skilda individerna via sitt arbete på teatern utvecklas som personer. Denna 
aspekt av målet med det man gör på teatern och vad det skall leda till karaktä-
riseras dock också av den rörelse mellan en vanlig teater och att det är frågan 
om personer med utvecklingsstörning som ingår i ensemblen vilket en av le-
darna, Ylva här också ger uttryck för   
 

 /…/ målet ... är väl att, som jag ser det, att alla jobbar på lika villkor, att 
man kan … alla kan utvecklas i sin och att alla får göra det dom är intres-
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serade av och målet är väl att man ska kunna agera och spela teater och 
ska kunna vara ute och vissa upp… det är det som är målet. Och så känner 
jag … sen har man ju sett under den tiden, i varje fall jag har gjort det, un-
der den tiden vi höll på med Carmen att många av de utvecklingsstörda 
växte som personer och det är det som gör en så glad då man ser en männi-
ska som man aldrig har sett prata, aldrig hört prata och sen efter ett år så 
ler hon och kommer och pratar och när man kommer på stan ropar och he-
jar… 
 

Ytterligare en exemplifiering hämtas från en av intervjuerna med Kristin. 
 

 Jag menar att det är ju jättesmå, ibland är det stora, men jag tänker Lotta 
som är den person som kanske är mer återhållsam och har svårt att ta egna 
beslut och bestämma. Det tror jag bottnar i hela hennes historia, man får 
bestämma men sedan när man har bestämt så är det ändå någon personal 
som säger nej men det har vi inte råd med eller… säg vad du vill och så sä-
ger man det också får man ändå inte igenom. Det jobbar vi jättemycket med 
och där har det hänt otroligt mycket, för här handlar det ju nästan varje 
dag om att man ska välja inom dom här ramarna… 
 

Att både konstnärliga mål och mål hämtade från handikappideologin finns 
integrerade i verksamheten är, menar jag inget märkligt, det är trots allt frågan 
om en verksamhet som regleras av LSS och det är en verksamhet där aktörer-
na har ett intellektuellt funktionshinder. I det skapande arbetet och i den 
konstnärliga rationalen som genomsyrar verksamheten finns också en före-
ställning och ambition inbyggd som handlar om att människor (vilka som 
helst) via möjligheten att uttrycka sig medels musik, bild, teater etc. utvecklas 
som individer. De konstnärliga uttrycksformerna blir till ett nytt kommunika-
tionsmedel med vilket man kan ge uttryck för sina erfarenheter och upplevel-
ser. I själva teaterarbetet finns också, vilket det tidigare referatet ur en intervju 
med scenografen Siv visar, en ömsesidighet och samspel mellan aktörerna in-
byggt. Det förfaller vara omöjligt att genomföra ett skådespel om inte aktörer-
na samspelar och interagerar med varandra. Siv uttryckte i form av delaktighet 
och att fokus hela tiden måste förflyttas från den ena individen till den andra. 
Möjligen kan sägas att det är detta som är grunden till, att de mål som å ena 
sidan betonar det avvikande och å andra sidan betonar det normala, möts och 
integreras.   

Ovan har analyserats hur verksamhetens rörelse mellan en teaterverksamhet 
och en verksamhet för personer med utvecklingsstörning ser ut, i det följande 
kommer aktörernas röster i detta tema att avhandlas.  Det aktörerna gett ut-
tryck för kan beskrivas som att de är skådespelare med utvecklingsstörning. I 
den bild man har av sig själv är således bägge aspekterna av balansgången in-
tegrerad. Man är en person med ett funktionshinder samtidigt som man är skå-
despelare.  
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Barbro berättar här för mig vad som krävs om man är en person med utveck-
lingsstörning och ska spela teater. 
 

LS: Sen sa du, berätta gärna mer om det, att ni får träna mer, repetera mer 
för att ni har… 

B: Ett handikapp, ja det tar ju lite längre tid för oss att lära och sen måste 
vi ju lära oss allting utantill för vi ju kan inte ha ett manus och läsa för alla 
kan ju inte läsa.  

LS: Just det, det är ju sant... 
B: Och då måste man ju ha den tiden på sig. Men säg, titta bara när vi spe-

la Carmen, vi höll ju på över ett år och träna innan 
LS: Å så gjorde ni om Carmen lite? 
B: Ja visst vi spela först en gång, spela 10 föreställningar och två extra fö-

reställningar och sedan året efter gjorde vi en ny version av det 
LS Ja just det, det där har jag faktiskt inte tänkt på att ni måste ju lära er 

allting utantill eller många måste … 
B: Ja visst  
LS: Då måste man ju skriv om manus också? 
B: Ja och sen är det viktigt att det är på lätt svenska så att alla kan läsa och 

förstå det 
LS: Ja om man nu kan läsa 
B: Ja  
LS: Du kommer inte ihåg hur ni gjorde för att lära er det där utantill? 
B: Nej utan jag läste för jag kunde ju läsa. Jag läste in mina repliker och 

sen satt jag och meditera in dom, innan vi börja, för jag hade lite och läsa då 
också  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att aktörernas upplevelser och erfarenhe-
ter av teaterverksamheten pekar mot att i aktörernas självförståelse och själv-
bild har uppfattningen och rollen som kulturarbetare (skådespelare, musiker, 
scenograf etc.) fogats till bilden av sig själv. För Pär är det på något sätt så 
givet att han undrar varför jag ställer frågan;  
 

LS: Du sa att ni brukar prata här, vad pratar ni om då? 
P: Om våra roller 
LS: Vilka roller, som skådespelare? 
P: Ja, som skådespelare, varför frågar du det? 

Jakob berättar om hur det är möta publiken i samband med föreställningar; 
LS Hur kändes det, stå där och spela när folk tittade på? 
J: Ja  
LS: Är det pirrigt? 
J: Nej känns kul 
LS: Det känns kul att folk tittar på dig när du spelar? 
J: Ja, ja 
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LS: Det är inte så att du tänker: ”Å gud nu står alla där och tittar på 
mig?”  

J: Nej 
/…/ 
LS: Vad gör ni annars på teatern här då, när ni är på jobbet? 
L: Ja det var, föreställningar, spela teater 
LS: Vad gör man då? 
J: … ja… på föreställningar spela upp teater 
LS: Ja just, men först tränar man väl? 
J: Ja 
LS: Sen har man kostymer på sig? 
J: Ja  
LS: Hur gör man när man tränar då?  
J: Ja, skådespelar 
 

För att ge en liten illustration av hur andan på teatern ser ut och att erfarenhe-
terna från Carmenprojektet är något som vägleder mycket av hur verksamhe-
ten gestaltar sig på Ållateatern återges ett utdrag ur fältanteckningarna.   
 

Siv frågar de församlade om de under helgen sett dokumentären om Car-
men som gick på TV (inte dokumentären om Ållateaterns Carmen), en do-
kumentär om Bizet och operan Carmen. De flesta hade sett dokumentären, 
flera kände igen musiken, scener och handlingen. Jan visade lite av hans 
roll och agerande, I dokumentären visades bl.a. scener med soldater och 
repetitionsarbetet. Jan agerar soldat i den yta som bildas i mitten (ringen) 
av där alla sitter på kistorna. Mötet avslutas med att alla blir involverade. 
Efter Jans agerande tar Jakob vid. Han ställer sig i mitten, tar av sig västen 
som han har på sig och använder den som det skynke som tjurfäktarna bru-
kar ha. Med västen agerar han tjurfäktare. Jenny spelar tjur, hon sätter 
pekfingrarna som horn vid pannan och rusar mot Jakob. Lotta följer henne 
och Jakob parerar med västen. Kristin och flera andra stämmer upp till to-
readorsången från operan. 
 

Utdraget karaktäriserar ganska väl det jag flera gånger fick uppleva under min 
tid på teatern. Plötsligt uppstod en skapande process där initiativet kom an-
tingen från någon av ledarna eller som i exemplet ovan från en av aktörerna. 
Denna process rullade på och involverade allt fler och där det ena lede till det 
andra för att lika plötsligt som det uppstod mattas av och övergå till det som 
just för tillfället stod på agendan. Dessa, som jag upplevde det, spontana och 
oplanerade aktiviteter uppstod i olika situationer och sammanhang, vid möten, 
under kaffepauser eller vid andra tillfällen. Med föregående avser jag inte de 
mer planerade aktiviteterna som utgjorde själva innehållet i verksamheten utan 
just att det kreativa arbetet och det kulturella arbetet hela tiden var närvarande. 
Min tolkning är att verksamheten som sådan i hög grad bidragit till att aktö-
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rerna i sin självförståelse även inkluderar bilden av sig själva som kulturarbe-
tare.    

Innan denna del av kapitlet avslutas skall i det följande en annan viktig 
aspekt av aktörernas upplevelse av sig själva diskuteras. Det är frågan om den 
tilltro till sig själv och den stolthet flera av aktörerna känner och hur detta 
kommer till utryck i deras agerande i förhållande till verksamheten och dess 
ledare samt i förhållande till de arenor som på olika sätt villkorar deras situa-
tion.    

 
Vi vill vara med och bestämma mer 

 
Ovan har beskrivits hur det i teaterverksamheten finns nedlagt mål som gene-
reras av att det är en verksamhet för personer med utvecklingsstörning och det 
som diskuteras nedan är i mångt och mycket en aspekt av detta. Föreställning-
en om att personer med utvecklingsstörning behöver bemyndigas bygger ju på 
utgångspunkten att de saknar denna förmåga av sig själva, att det behövs in-
gjutas kraft och stolthet. Det som beskrivs här och tidigare skall inte uppfattas 
som så att jag menar att detta inte är önskvärt, tvärtom, personer med utveck-
lingsstörning befinner sig i en utsatt position där deras liv och livsvillkor på 
det stora hela ligger i händerna på välfärdsstatens olika aktörer. Det som be-
skrivits bygger på en analys av hur en teaterverksamhet där ensemblen utgörs 
av personer med utvecklingsstörning på olika sätt förhåller sig till att det är 
frågan om både teater och handikappomsorg. Mot bakgrund av det föregående 
är det också motiverat att det i teatern finns ambitioner som handlar om att det 
man gör på teatern har betydelse för aktörerna även utanför Ållateatern.        
 

LS: En sista fråga, vad tror du det betyder för dom utvecklingsstörda det ni 
håller på med här? 

Kristin: Ja först så måste jag ju säga att det betyder oerhört mycket för dom 
antar jag eftersom alla är kvar (skrattar) ingen har flyttat på sig, att det bety-
der lika mycket för dom som för mig att vara här och att, ja vi har påvisat det 
utvecklingsbara som alla går och bär på här och att det är något gemensamt 
vi utvecklar här så … och jag hoppas att det speglar av sig i miljön… när dom 
inte är här, i boende jamen överallt annars också. När vi prata om Lotta att 
bestämma och besluta, att hennes ord gäller, att stå på sig, vi lyssnar och ha 
det här förtroendet som byggs upp, att det ska kunna ge styrka när man kom-
mer ut. Eller det mest fruktansvärda skulle vara att det här är någon liten ö 
som bara existerar här och sen blir man förskräckt när man kommer ut i res-
ten av världen, det blir någon isolerad liten trygghet det här. 

LS: Här gäller uppskruvad volym på gitarren, när man kommer till grupp-
bostaden skruvas den ner? 

K: Ja, det vore förödande om det vore så 
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Kristins och de andra ledarnas ambition är att de handlingar och processer som 
sker på teatern dels leder till att de individer med utvecklingsstörning som ar-
betar på teatern får personlig växt och ökat självförtroende dels att detta ger 
effekter även utanför teatern, på andra arenor där aktörerna finns. Det finns 
således föreställning om och strävan efter en emancipatorisk eller bemyndi-
gande betydelse med det man gör på teatern. Här finns klara paralleller till den 
diskussion som förts i avsnittet ovan och likheten med andra verksamheter 
inom handikappomsorgen. Även mer ordinära handikappomsorgsverksamhe-
ter har detta som ett mål och ambition. Skillnaden utgörs dock, menar jag, av 
att det på teatern sker på ett annat sätt och utifrån andra utgångspunkter. På 
Ållateatern handlar det om att näringen och utgångspunkten för detta mål hu-
vudsakligen hämtas från den konstnärliga rationalen och idén om den kraft 
som finns inneboende i det kreativa och skapande arbetet. Det är via det kultu-
rella arbetet som bemyndigandet eller emancipationen skall ske och då i form 
av en sidovinst. Det är således inte utifrån föreställningen att teaterarbetet an-
vänds som en terapeutisk eller habiliterande metod i detta arbete. För att ut-
trycka det på annat sätt; för ledarna är utgångspunkten inte terapi och där tea-
terarbetet används som ett instrument i terapin. Utgångspunkten är teaterarbe-
tet och där personlig växt ses som en möjlig vinst. Aktörerna och ledarna har, 
som tidigare redovisats, förmedlat att det hänt saker som kan tolkas i riktning 
mot ökat självförtroende och positiv utveckling. Beskrivningar som handlar 
om stolthet och tro på sig själv finns redogjorda för både i föregående kapitel 
och i detta kapitel. Vidare visar analysen att i aktörernas självförståelse och 
självbild har rollen som kulturarbetare integrerats.   

Hur den ambition som Kristin ovan talar om kommer till utryck och gestal-
tar sig kommer nedan att illustreras med några exempel från empirin. Under 
en intervju med Pär hemma hos honom ber jag honom berätta för mig vad man 
arbetat med på teatern den senaste tiden. Han berättar att en del av hans ar-
betskamrater varit och pryat på andra arbetsplatser i den reguljära arbetsmark-
anden och att han om några dagar själv skulle prya på en leksaksaffär, varefter 
följande dialog utspelar sig: 

 
LS: När bestämde ni att ni skulle börja prya då? 
F: Förra veckan, det var våran idé 
LS: Våran idé?  
F: Vi kom på det, vi handikappade, att nu djävlar ska vi ut och jobba, så, så 

ligger det till 
LS: Varför ville ni ut och jobba då? 
F: Jo, skaffa nya kompisar, Hanna, Agnes, Niklas och Jonny (anställda på 

affären) 
/…/ 
LS: Vem var det som bestämde att ni skulle ut och prya då? 
F: Jenny, det var vi själva, vi sa det till Jenny och Kristin och Ylva att nu 

djävlar tar vi sakerna i egna händerna. 
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Det Pär berättar kan förstås i termer av att aktörerna ställer krav och vill ha 
inflytande över hur verksamheten skall se ut. Jenny, teaterns producent, berät-
tar vid ett tillfälle om hur aktörerna drivit igenom sin uppfattning om vilken 
färg några möbler på teatern skulle målas i.   
 

/…/…det är ju hennes yrkesroll som scenograf, att lägga sig i, att säga man 
får inte måla dom röda. Men det har vi bestämt säger några stycken, du kan 
inte komma… det är så djävla härligt att höra, att man som utvecklings-
störd säger till en handledare som är likhetstecken personal att det kan inte 
du säga, du bestämmer inte här, det är ju underbart… 
 

Dessa två föregående exempel illustrerar hur aktörerna riktar krav eller ger 
uttryck för sin uppfattning inåt, mot teatern och mot ledarna. En annan illustra-
tion på detta hämtas från fältanteckningarna, förda vid ett arbetsplatsmöte som 
hölls på teatern. Alla på teatern fick på ett stort vitt pappersark själva eller med 
hjälp under en vecka före mötet skriva upp punkter. Dessa punkter kom sedan 
att bli dagordningen för mötet.   
 

Mötet går över till punkt 2; Bestämma mer. ”Vi vill vara med och bestäm-
ma mer” Säger Barbro och fortsätter ”Låt oss vara med när ni (ledarna) 
sitter och pratar, vi känner oss utestängda.” Karin: ”Skulle det vara lättare 
för er att förstå att vi behöver sitta och prata själva om vi berättar för er 
vad vi pratar om?” Jag är teaterledare, Jenny är producent och Kristin 
musikhandledare, vi måste träffas och prata om uppsättningar. Vi pratar 
inte om hemligheter när vi träffas. ”Jenny: ” Du Barbro sa förut att du 
känner dig utestängd ibland, finns det fler som tycker som Barbro”? Pär: 
”Ja, jag håller med Barbro, vi skall få vara med och bestämma. ”Jenny:” 
Kan du ge ett exempel när du säger att du håller med Barbro? Vad menar 
du? ”Pär:” Det är jävligt absurt, men jag tycker så. Jag har pratat med 
Kurt, han tycker det är för jävligt att jag inte får vara med och bestämma 
och jag håller med t.ex. när vi ska gå till Allégården, det är för mycket folk 
där, jag vill gå till högskolan och äta.”  
 

De exempel som givits handlar om vardagliga och möjligen triviala ting, men 
det är betydelsefulla för aktörerna och de tyder på att aktörerna både vill och 
ger uttryck för sina egna idéer och uppfattningar i saker som de finner ange-
lägna. Både Barbro och Pär talar i viform, de uttalar sig om kollektivet de ut-
vecklingsstörda som finns på teatern, vilket tyder på att det finns en form av 
gemenskap och solidaritet mellan aktörerna som bottnar i deras erfarenhet av 
att vara personer med utvecklingsstörning och den position man innehar gent-
emot personal och andra som man är beroende av. Här avser jag inte bara den 
vardag som finns på teatern utan erfarenheter och upplevelser hämtade från 
tidigare dagliga verksamheter, boenden och andra omsorgsverksamheter man 
befinner sig i. 
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Att även krav reses och viljan att göra sin röst hörd utåt mot andra arenor än 
teatern visar de utdrag ur empirin som följer här. Vid ett av mina första besök 
på teatern hade teatern ett studiebesök och aktörerna tillsammans med ledarna 
berättade om sin verksamhet och visade lokalerna. Jag förde under samtalen 
och rundvandringen fältanteckning då jag tänkte att det skulle vara intressant 
att se hur teaterns självpresentation utåt ser ut. Barbro kommer fram till mig 
och frågar vad jag gör, jag berättar det för henne och hon säger:   

 
/…/ Forska om att vi ska kunna få högre habersättning!404  Jag svarar: du 
menar de Utvecklingsstörda? Ja, jag har pratat med Peter Pettersson han 
säger att vi får vänta. Vem är de, frågar jag. Barbro svara, han är social-
chef och fortsätter: Nu är det ett casino som ska hit så vi får vänta, jag 
känner så. Jag har pratat mycket med honom och jag tycker att vi ska ha 
högre habersättning. 
 

Ett annat mer tydligt exempel på hur krav riktas utåt mot arenor utanför tea-
tern är de möten mellan socialnämndens politiker och personer med utveck-
lingsstörning som genomfördes i kommunen. Vilket också uppmärksammats 
genom att Ållateatern utsågs till vinnare av ”årets demokratiinitiativ”.405 Ett av 
mina besök på teatern skedde i nära anslutning till det första mötet med soci-
alnämnden och det diskuterades på det morgonmöte som inledde arbetsdagen 
på teatern. På följande sätt noterar jag detta i mina fältanteckningar.  
 

En annan sak som vi pratade om på morgonmötet, var det möte de utveck-
lingsstörda i X-stad haft i kommunhuset med politiker i socialnämnden,/…/ 
I mina allra första fältanteckningar finns nedtecknat ett samtal med Barbro, 
i det samtalet tar hon upp frågan om högre habiliteringsersättning, fri sjuk-
vård osv. hon menade att det blivit sämre och att de ”vill få det som de 
hade det tidigare”. Det är dessa frågor som mötet med socialnämnden 
handlade om. På väggen i administrationslokalen hänger en artikel från 
tidningen som handlar om mötet. Barbro berättade på morgonmötet att hon 
pratat med ordföranden i nämnden efter mötet och att ordföranden medde-
lat att de håller på att se över frågan om höjd habiliteringsersättning. Ja-
kob berättar att han var med på mötet och att han finns på bild i artikeln.  
 

Vid ett senare tillfälle pratar jag och Ylva i en intervju om mötet med social-
nämnden. 
 

Y:/…/Jo det ser man ju dom är mycket starkare som personer. Dom har ju 
en helt annan självsäkerhet. Det såg man när vi var på kommunhuset nu, då 
tänkte jag speciellt på det. Då utvecklingsstörda fick träffa politiker. 
                                            
404 Habiliteringsersättning är en slags flitpeng som personer med utvecklingsstörning erhåller 
för sitt arbete i den dagliga verksamheten. Storleken uppgår till ca 30-40 Kr/dag.  
405 Kommunaktuellt. 
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LS: Jo, jag vet på det här mötet där man diskuterade habiliteringen… 
Y: Vi var nu igen förra veckan. Då skulle dom (de utvecklingsstörda) få 

svar på alla frågor som dom ställde förra gången. Då är det så kul och se det 
här gänget från teatern dem sätter sig längst fram och dom tar liksom för sig. 
Dom ställer frågor och ställer sig upp och tar mikrofonen och det är jättekul 
att se. Medan andra då sitter tyst och mmm. Javisst har dom växt som perso-
ner det har dom. Dom är ju mer självsäker på sig själv och vågar ställa sig 
upp och prata och det är ju jättekul. 

 
De två delar i detta kapitel som läsaren nu har en översikt över skall nu avslu-
tas med en diskussion utifrån den kulturanalytiska ansatsen. I kapitel fyra re-
dogjordes för avhandlingens ansats att belysa empirin via den forskning och 
teoribildning som diskuterat funktionshinder utifrån ett subkulturellt perspek-
tiv. Som tidigare nämnts kan inte paralleller mellan personer med utvecklings-
störning och dövkulturen göras. Inte heller kan, det jag benämnt som att tea-
tern kan beskrivas som en kulturgemenskap, förstås i termer av att det är frå-
gan om en subkultur i den mening som detta perspektiv används i förståelsen 
och forskningen om olika minoritetsgrupper. Att säga att aktörerna utgör en 
subkultur i den meningen vore att klistra på något som inte kan få fäste. Av-
sikten är således att diskutera detta perspektiv på den empiri som genererats 
vid mina besök på teatern.         

 
Ållateatern en kulturgemenskap 

 
Den positiva bild av teaterverksamheten som aktörerna förmedlat till mig är 
inte bara ett uttryck för att aktörerna förhåller sig till verksamheten på sådant 
sätt. Det är också ett uttryck för den gemenskap och den kultur som råder på 
teater. Det finns en gemensamhet i verksamheten, hos ledarna och hos aktö-
rerna som man ansluter sig till och som man ger uttryck för utåt i samband 
med studiebesök, till mig, till socialtjänstens tjänstemän och politiker, till 
massmedia och andra. Denna gemensamhet utgör en kulturgemenskap. De 
bilder och upplevelser aktörerna och ledarna förmedlat är ett led i presentatio-
nen av denna kulturgemenskap men den är också en presentation av vilka och 
vad man är.  

Kulturgemenskapen innebär således att det råder en gemensam bas för hur 
man tänker om sig själv och sin verksamhet. Denna kulturgemenskap består av 
det finns gemensamma värderingar, värderingar som man delar och strävar 
efter att leva efter i verksamheten. Dessa värderingar består av synen på arbe-
tet (inget dagcenter), syn på aktörernas roll (medarbetare och kulturarbetare), 
teaterarbete (och inte habilitering) som utgångspunkt, verksamhetens mål samt 
vad som är ledarnas uppgift och roll (inte personal). Denna särskilda gemen-
skap kan sägas ha skapats och initierats i samband med Carmenprojektet och 
har sedan odlats och getts näring i Ållateatern.  Kulturgemenskapen odlas allt-
så via de handlingar och processer som sker på teatern och innebär att man 
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bekräftar och uppmuntrar gemenskapen och vi - andan. Detta odlande kan mer 
konkret beskrivas genom fyra aspekter av verksamheten; teaterns aktiviteter 
och arbete, språket, konstruktionen av utvecklingsstörningen samt teaterns 
relation till det omgivande samhället.  
Arbetet och aktiviteterna på teatern skiljer sig från de mer traditionella arbets-
uppgifter som finns i andra dagliga verksamheter och på så sätt blir teaterverk-
samheten, i förhållande till de tidigare erfarenheter aktörerna har, till något 
nytt och unikt. Som beskrivits i kapitel fem och ovan i detta kapitel så skiljer 
sig språkbruket på teatern från andra verksamheter. Detta gäller både hur man 
benämner de som är ledare (t.ex. scenograf och producent) och de utveck-
lingsstörda. På teatern benämns aktörerna som medarbetare eller med ord 
hämtade från de konstnärliga yrkena (så som skådespelare, musiker etc.). Be-
grepp hämtade från teater- och den konstnärliga sfären genomsyrar det dagliga 
arbetet och pratet på teatern och har blivit en del av aktörernas språkbruk. Be-
grepp som ateljé, dekor, rekvisita, roll, agera, scen, kuliss, fond etc. har blivit 
införlivade i och integrerade i det språk som aktörerna använder. Språket utgör 
inte bara något som finns inbäddat i den konstnärliga rationalen det är också 
ett uttryck för synen och värderingen av den verksamhet som bedrivs på tea-
tern.  

En annan aspekt av kulturgemenskapen är att aktörernas vilja och strävan 
efter att göra sin röst hörd både inåt, mot verksamheten, och utåt, mot andra 
arenor, stöds och uppmuntras av ledarna på teatern. Detta handlar om dels le-
darnas syn eller konstruktion av vad utvecklingsstörning är dels om teaterns 
behov av att hävda sig gentemot socialtjänsten och gentemot andra verksam-
heter inom handikappomsorgen. Det först nämnda kan beskrivas genom den 
uppgift och roll man tilldelat aktörerna. Aktörerna är visserligen personer med 
utvecklingsstörning där insatser av människovårdande karaktär (habiliterande 
eller omsorgsinsatser) är motiverade men de är på teatern framförallt individer 
som ingår i en teaterensemble. Betoningen på det normala (skådespelare, tea-
terarbete etc.) är genererat av både utgångspunkten i den konstnärliga rationa-
len och ledarnas förståelse och syn på vad utvecklingsstörning innebär. Då 
målet och verksamhetens innehåll handlar om att arbeta med teater samt att 
producera kultur och då verksamheten organiseras utifrån detta tillskrivs aktö-
rerna rollen och statusen som musiker, skådespelare, scenografer etc. Aktörer-
nas funktionshinder innebär inte att de inte kan skapa bra teater eller annan 
kulturproduktion det innebär att teaterarbetet såsom repetitionsarbetet, manus-
författandet, musikframförandet osv. måste omformas och möjliggöras för 
aktörerna.     

Teatern, som nämndes ovan, befinner sig i en position där den måste hävda 
sig själv och sin berättigade plats gentemot omgivande samhälle. I föregående 
kapitel beskrevs och analyserades hur teaterns relation till den organisation 
som de är inordnade i ser ut. Detta kan förstås mot bakgrund av att teatern 
både har andra utgångspunkter och samma utgångspunkter som handikappom-
sorgen i övrigt har. Utgångspunkten i den konstnärliga rationalen leder till att 
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man gör andra och nya saker på teatern än i övriga verksamheter på detta fält, 
man ställer också andra krav och har svårt att underordna sig de villkor och 
målsättningar som råder för verksamheter inom handikappomsorgen. Samti-
digt är teatern i formell mening en verksamhet inom ramen för socialtjänstens 
utbud av dagliga verksamheter och det finns nedlagt i teaterverksamheten mål 
och utgångspunkter som man delar med andra verksamheter som riktar sig till 
funktionshindrade.  

I förhållande till dessa andra omsorgsverksamheter finns således också både 
en likhet och skillnad. Framförallt aktörerna har här exemplifierat skillnader-
na, på teatern gör man andra och nya saker. Arbetet på teatern går ut på att 
arbeta med kultur och skapande verksamhet och vägleds av den konstnärliga 
rationalen både till innehåll och hur den fysiska miljön är beskaffad. På så vis 
är Ållateatern mer en ordinär teater än en daglig verksamhet. Det man har 
gemensamt med andra omsorgsverksamheter utgörs av att både teatern och 
andra dagliga verksamheter befolkas av personer med utvecklingsstörning vil-
ket innebär att den människovårdande karaktären (som redogjorts för i inled-
ningen på detta kapitel) finns nedlagd i teatern. Det är dock skillnaden som 
både ledarna och aktörerna tagit fasta på och förmedlar utåt, vilket leder till att 
man erhåller reaktioner från annan omsorgsverksamhet.  

Som illustrerats tidigare i kapitlet menar ledarna att man möts av skepsis 
och undran över vad det är man egentligen håller på med på teatern. Denna 
skepsis handlar dels om att det råder olika uppfattning om vad som är en vettig 
daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning och att övriga verk-
samheter inom socialtjänsten känner sig provocerade av teatern.  

 Skillnad mellan teatern och andra verksamheter inom handikappomsorgen 
är så märkbar och påtaglig för ledarna och aktörerna att den leder till att tea-
tern blir unik i förhållande till den mer traditionella omsorgsverksamheten. 
Denna unikhet uppstår och måste upprätthållas i förhållande till övriga verk-
samheter på detta fält. I detta hävdande gör ledarna och aktörerna samt till viss 
del Ållaföreningen (som finns i kulisserna) gemensam sak. De är alla bärare 
av samma kulturgemenskap och företräder denna gentemot socialtjänsten, bo-
ende, socialnämnden och andra dagliga verksamheter.  

Denna gemenskap bildar grunden för vi-känslan. Denna vi - känsla kontras-
teras mot dem (verksamheter, politiker, tjänstemän etc. utanför teatern) och 
ges på detta sätt mer näring och utvecklingsmöjligheter. De strävanden efter 
frigörelse som teatern gör kan tolkas som ett, av flera, uttryck, för hur man via 
den kulturgemenskap som råder, hävdar sig gentemot den organisation man är 
en del av. Genom att sträva efter att bli sin egen huvudman talar man samtidigt 
om för omgivningen att teatern är unik och skiljer sig från övriga verksamhe-
ter. Det är genom att hävda sin unikhet eller betona skillnaden i presentationen 
av sig själv som också kulturgemenskapen formuleras gentemot andra.  
Kulturgemenskapen så som den beskrivits ovan utgör den grund som förenar 
individerna – oavsett om man är ledare eller aktör – på teatern och som gör att 
det är möjligt att analysera teatern medels ett subkulturellt perspektiv.    
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Som framgåt är avsikten inte att tolka kulturgemenskapen som en form av 
subkultur som kan likställas med andra subkulturer som t.ex. de dövas forme-
rande i en dövkultur. Jag menar dock att man kan diskutera den kulturgemen-
skap som återfinns på Ållateatern till både den teoribildning och forskning 
som diskuterar funktionshinder i termer av disability culture och de studier 
och de analyser som genomförts av Gustavsson.406  

För att börja med det först nämnda så har tidigare redogjorts för att disabili-
ty culture konstitueras av en viktig och central aspekt, vilken är att funktions-
hindrade är bärare av likartade erfarenheter och upplevelser som genereras av 
att individerna har ett funktionshinder och den sociala och kulturella innebörd 
som funktionshinder har i ett samhälle. Dessa upplevelser och erfarenheter har 
alltså sin bakgrund i den situation man befinner sig. Barnes m.fl.407 talar om de 
olika institutionella miljöer (omsorgsinrättningar, särskolor etc.) som funk-
tionshindrade socialiseras i och de funktionshindrades relation till (och bero-
ende av) välfärdsstaten, organisationer och professionella. Swain och 
French408 och flera andra författare 409 tar också utgångspunkt i de funktions-
hindrades delade eller kollektiva erfarenhetsvärld i sin beskrivning av en han-
dikappkultur. Med utgångspunkt från detta kan paralleller till aktörerna på Ål-
lateatern göras. Som redogjorts för har aktörerna alla erfarenheter och upple-
velser som genererats av deras funktionshinder och deras karriärer inom han-
dikappomsorgen. Det är också många gånger mot dessa erfarenheter som aktö-
rerna förhåller sig till teatern, dess verksamhet och ledarna. Den skillnad tea-
tern representerar i förhållande till andra omsorgsverksamheter och det nya 
som teatern utgör för aktörerna bygger på de erfarenheter man har från t.ex. 
dagliga verksamheter.  

I kapitel fem redogörs också för hur disability culture förmedlas till det om-
givande samhället på olika sätt, via politiska manifestationer eller genom soci-
al organisering.  Den kulturgemenskap som utmärker teatern kan inte sägas på 
ett mer medvetet sätt utgöra en arena utifrån vilken aktörerna slåss för rättig-
heter 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 aktö-
rerna genom personlig växt också kan börja göra sin röst hörd i andra sam-
manhang och på andra arenor än teatern. Möjligen kan sägas att kulturgemen-
skapen och den tilltro till sig själva som aktörerna har, har skapat en trygghet 
och tro på att man har rätt att ställa krav och tala för sin sak. Flera av aktörerna 
har t.ex. via uppmärksamheten kring Carmenoperan fått ett kvitto på att man 
som utvecklingsstörd kan få applåder och uppskattning för sin prestation som 
skådespelare med utvecklingsstörning (och inte som utvecklingsstörd skåde-
spelare). De möten med socialnämndens politiker som ovan redogjorts för och 

                                            
406 (1997) & (1999). 
407 (1999). 
408 (2000). 
409 Se kapitel fyra. 
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där Ylva menar att aktörerna på teatern i positiv bemärkelse utmärkte sig är 
ett, om än litet, tecken på detta.  

En annan aspekt av disability culture, så som jag uppfattat det, är att här be-
tonas också andra sidor av ens liv än funktionshindret. På teatern ges utrymme 
till och möjligheter för aktörerna att odla nya förståelser och innebörder i sina 
liv. Ett exempel är den nya roll, kulturarbetare, som aktörerna på teatern till-
skriver sig själv och som tillskrivs dem av ledarna. Via de processer och hand-
lingar som sker på teatern förmedlas detta till dem och blir till en ny bild av 
sig själv som fogas till den självbild man bär på. 

I redogörelsen för disability culture beskrivs också exemplet disability arts. 
Disability arts bygger på samma grunder (de kollektiva erfarenheterna) som 
ovan beskrivits och kännetecknas av att funktionshindrade via konst (teater, 
musik, bild etc.) ger uttryck för dels en presentation av funktionshinder som 
betonar det normala dels en presentation som utgår ifrån de upplevelser som 
genereras av det funktionshinder man har. Disability arts kännetecknas också 
av att det den konstnärliga produktionen inte är ett instrument i terapeutiska 
syften. För Ållateaterns del kan sägas att den konstnärliga rationalen som väg-
leder och genomsyrar verksamheten inte bygger på terapeutiska eller habilite-
rande utgångspunkter och att det i så måtto liknar utgångspunkten i disability 
arts. De konstnärliga produktioner i form av olika föreställningar som getts av 
Ållateatern bygger många gånger på liknande utgångspunkter som karaktärise-
rar disability arts. Ett exempel är Carmen- operan där ett av motiven till att 
sätta upp just denna opera var parallellen mellan den utsatthet som utmärker 
det romerska folket och personer med utvecklingsstörning eller med Kristins 
ord:  

 
… det handlar ju om en zigenare, en kvinna, att utnyttja det - zigenarmusi-
ken, flamenco, och att det är ett minoritetsfolk, likaså den här gruppen är 
en minoritet. Zigenare som slåss för sin sak, vi kände liksom den här glöden 
i det hela och dom här personerna behöver också slåss för sin sak men har 
kanske inte talet för att kunna slåss utan behöver andra röster som hjälper 
till att slåss, så det var väl grundkänslan.  
 

Ett annat exempel är den föreställning man gav för politiker vid en konferens 
som Siv berättar om. 
 

/…/ vi som handledare har kommit med en idé till att vi skulle göra någon-
ting på stadshuset för politiker och andra. Ok vi har lovat att vi ska göra nå-
gonting men vad lever vi här just nu – det är höst. Då tolkar vi hösten och vad 
vill vi ge dom? Och så gör vi någonting utav det. 

LS: Is och värme gav ni dom? 
S: Ja den kontrasten. Att det kan kännas, för konferensen handlade om hur 

är det att var funktionshindrad, och då tänkte vi, då berättar vi det men vi 
måste ju använda det planet dom är på. Och det planet dom är just nu är att 
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dom, i hösten det vet vi. Alla kommer utifrån, då använder vi hösten som språk 
och sen så är vi oss själva.  

 
Siv berättar här om hur man använde sig av hösten som en fond för föreställ-
ningen och kontrasten mellan is och värme för att symboliskt gestalta hur det 
kan vara att leva med ett funktionshinder.  

Inspirationen och motiven för de föreställningar som getts i Ållateaterns 
regi hämtas alltså i de erfarenheter personer med utvecklingsstörning har vil-
ket möjliggör att paralleller mellan det som görs vid Ållateatern och det som 
karaktäriserar disability arts kan göras. Även målet, som tidigare har illustre-
rats, att via det konstnärliga arbetet möjliggöra för aktörerna att berätta sina 
personliga berättelser ligger i linje med den idé som finns i disability arts.  

På en del punkter kan således paralleller mellan den rådande kulturgemen-
skapen och disability culture göras men man kan inte säga att Ållateatern utgör 
ett tydligt exempel på disability culture. Disability culture och disability arts 
representeras av att det är de funktionshindrade själva som utgör den drivande 
kraften bakom formerandet i en subkultur eller den konstnärliga produktionen.   

Den drivande kraften på teatern är i första hand ledarna, de utgör på så sätt 
taleskvinnor för aktörerna och de utgör också motorer i gemenskapen. Den 
kulturgemenskap som jag ovan beskrivit har till stor del tillkommit tack vare 
ledarna. Den kulturella gemenskapen som kännetecknar Ållateatern leds av 
ledarna och inkluderar de personer med utvecklingsstörning som arbetar där.   

Den andra parallellen, som ovan nämndes, som här ska göras är till Gus-
tavssons 410 studier och analyser, som redovisas i kapitel fyra av det han be-
nämner som en tankegemenskap mellan personal, personer med utvecklings-
störning och anhöriga. 

Denna tankegemenskap benämns av Gustavsson som en delkultur;   
 
Jag vill nu föreslå att de tankegemenskaper, som jag fann hos de studerade 
personerna, deras anhöriga och några professionella kan förstås som en 
slags små, begränsade kulturer.411 
 

Gustavsson menar att valet att betrakta tankegemenskapen som en kultur görs 
för att sätta namn, som han skriver: 

 
… på den intressanta sammanfogningen som jag observerat av några 
människors ovanliga erfarenheter i en tankemässig och social 
gemenskap.412   

Gustavsson menar att delkulturen till del byggde på den tankegemenskap per-
soner med utvecklingsstörning, anhöriga och vissa professionella hade om vad 
det innebär att leva med en utvecklingsstörning, en gemenskap mellan likatän-
                                            
410 (1997) & (1999). 
411 (1997) sid. 120. 
412 (1997) sid. 120. 
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kande. Gemenskapen eller delkulturen fungerade dels som en form av försvar 
mot andras nedvärderande synsätt dels som en referensgrupp av likatänkande. 
I denna tankegemenskap utgör rätten till stöd och hjälp ett viktigt inslag. Stö-
det och hjälpen ses som en självklar del i strävandet efter förverkligandet efter 
de egna livsprojekten. I uppfattning av vad som är ett självständigt liv inklude-
ras alltså stöd och omsorg. Gustavsson menar med referens till Goffman att 
det hos stigmatiserade grupper finns en potential att utveckla både ett eget 
synsätt på sin situation och egen verklighet. Den tankegemenskap som Gus-
tavsson beskriver är, menar han, ett exempel på detta, en grupp funktionshind-
rade som utvecklat ett alternativt synsätt och delvis en egen verklighet.  

Som tidigare diskuterats finns här likheter till den beskrivning som ges av 
disability culture. Det som förenar funktionshindrade och utgör grunden för att 
tala om en sådan kultur är de gemensamma erfarenheter och upplevelser man 
delar av att leva i samhället med ett funktionshinder vilket också utgör basen i 
den tankegemenskap Gustavsson beskriver.  

Gustavssons beskrivning av tankegemenskaperna liknar i hög grad det jag 
förstår som en kulturgemenskap. Ållateatern utgör en arena där en gemensam 
syn på utvecklingsstörning råder och där deras roll uppvärderats till kulturar-
betare. Eller med Gustavsson termer, på Ållateatern råder ett alternativt per-
spektiv på utvecklingsstörning och en egen verklighet. Kulturgemenskapen 
gör att aktörerna känner att de blir tagna på allvar och att andra egenskaper 
och aspekter än funktionshindret står i fokus. Den egna verkligheten som finns 
bland aktörerna och ledarna på teatern har beskrivits i termer av hur man för-
håller sig till sin teaterverksamhet eller annorlunda uttryckt, det som utgör att 
teatern skiljer sig från andra mer traditionella handikappomsorgsverksamheter 
är också det som utgör den egna verkligheten. Det mellanting mellan en teater 
och en traditionell handikappomsorgsverksamhet som Ållateatern kan förstås 
som, utgör den verklighet och förståelse man skapat av sig själv. I denna verk-
lighet kan aktörernas status, som brukare av välfärdsstaten och de erfarenheter 
av tillkortakommanden och social bortvaldhet man har, hanteras och ställas 
mot den gemenskap som råder och den tilltro till aktörerna som finns på tea-
tern.  

Anläggandet av ett subkulturellt perspektiv på det som sker på Ållateatern 
och hur aktörerna upplever sin situation kan sägas ha inneburit att en del paral-
leller och likheter mellan andra förståelser i denna riktning kan göras. Gemen-
skapen kan dock ej sägas vara ett exempel på en subkultur, det är adekvatare 
att tolka eller förstå Ållateatern i termer av en kulturgemenskap. Ållateatern 
kan beskrivas via den kultur som kännetecknar teatern och genom att denna 
kultur delas och hålls för gemensam av aktörerna och ledarna. Med Gustavs-
sons begrepp; Ållateatern är en referensgrupp av likatänkande. Via denna kul-
turgemenskap skapas nya bilder och innebörder av vad utvecklingsstörning är 
och här kan näring hämtas för att hantera de upplevelser av negativt bemötan-
de man möter.    
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Kapitel 9 Diskussion 
 

Avhandlingens analys och slutsatser 
 

Avhandlingens syften har varit att undersöka vilka upplevelser aktörerna har 
av teaterverksamheten såsom dessa förmedlas via beskrivningar, bilder och 
berättelser, att undersöka i vilken kontext dessa beskrivningar, bilder och be-
rättelser tar form samt att begreppsliggöra aktörernas förmedlade upplevelser. 
Inledningsvis skall i detta kapitel svaren på syftena summeras, man skulle 
också kunna formulera det som att det som följer nedan är vad avhandlingen 
kommit fram till. 

I inledningen på kapitel fem beskrivs det kodschema som konstruerades 
under kodningsprocessen i NUD*IST och som låg till grund för den analys 
som presenterats i de fyra analyskapitlen. Summeringen är strukturerad efter 
de sex huvudkoderna i detta schema; fysisk miljö, social miljö, konstnärlig-
verksamhet, konstnärligt arbete, självbild samt kommunicerandet av kultur-
gemenskapen. 

Koden den fysiska miljön handlar om Ållateaterns fysiska miljö. En miljö 
som karaktäriseras av att den är skapad och organiserad utifrån det som är syf-
tet med verksamheten, d.v.s. att arbeta med teater, och inte efter att den befol-
kas av personer med utvecklingsstörning. Miljön på teatern skiljer sig på så 
sätt från den fysiska miljö som kännetecknar de mer traditionella handikapp-
omsorgsverksamheterna som aktörerna vistats och vistas i. Denna miljö be-
nämns av mig som den administrativa rationalen. Den fysiska miljö som åter-
finns i den traditionella handikappomsorgen utgår från konstruktionen av ut-
vecklingsstörning som en administrativ kategori av brukare av välfärdsstaten. 
Vidare återfinns i denna miljö uttryck för den rådande handikappideologin i 
form av t.ex. hur bostäder för personer med utvecklingsstörning bör se ut. 

 Den fysiska miljön på teatern är en av flera bidragande faktorer till att ak-
törerna upplever den skillnad som finns mellan teatern och annan dagligverk-
samhet som de har erfarenhet av. Miljön bidrar således till att aktörerna upp-
fattar teatern som ett riktigt arbete, för att uttrycka det med Barbros ord, samt 
till att ledarna av aktörerna inte definieras som personal. 

Den sociala miljön på teatern utgörs av dess ledare och skådespelare med 
utvecklingsstörning. Ledarna på teatern är kulturarbetare som vägleds både i 
sitt arbete och i sitt förhållningssätt till aktörerna av den konstnärliga rationa-
len och arbetet präglas av idén om det kreativa, konstnärliga arbetet. På så vis 
tilldelar de aktörerna rollen som medarbetare/skådespelare och inte rollen som 
utvecklingsstörda i verksamheten. Något som också aktörerna ger uttryck för, 
aktörerna tillskriver sig själva rollen som kulturarbetare. 

 Uppgiften på teatern är inte i första hand att verksamheten skall vara tera-
peutisk eller habiliterande, utan den är att arbeta med skapande verksamhet 
och teater. Aktörerna influeras av detta och de får, via interaktionen med le-
darna och arbetets natur, till sig nya innebörder av vad utvecklingsstörning är. 
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Konstruktionen av utvecklingsstörning (och därmed interaktionen och kom-
munikationen) skiljer sig på teatern från den konstruktion som råder i den mer 
traditionella handikappomsorgsverksamheten. Samtidigt kan ej aktörernas 
funktionshinder tänkas bort i verksamheten, aktörernas utvecklingsstörning 
innebär att både ledarnas förhållningssätt och verksamhetens innehåll färgas 
av detta. Det finns således både mål hämtade från den konstnärliga rationalen 
och mål hämtade från handikappideologin nedlagda i verksamheten. Den ba-
lansgång mellan det normala och det avvikande som många gånger känne-
tecknar funktionshindrade människors liv återfinns således också på teatern. 
Aktörerna är på så vis, i förhållande till verksamheten och till ledarna, både 
skådespelare (eller musiker, scenografer etc.) och personer med utvecklings-
störning.  

Den sociala miljön har också analyserats som en kulturgemenskap. Denna 
kulturgemenskap innebär ett annat synsätt på utvecklingsstörning, och en egen 
verklighetsuppfattning. Den egna verklighetsuppfattningen har beskrivits i 
termer av hur man förhåller sig till sin teaterverksamhet och hur man beskriver 
det som utgör skillnaden mot andra handikappomsorgsverksamheter. Via den-
na verklighet kan aktörernas status som brukare till välfärdsstaten och de erfa-
renheter av tillkortakommanden och social bortvaldhet man gjort hanteras och 
ställas mot den gemenskap som råder och den tilltro till aktörerna som konst-
producenter som finns på teatern.  

Ållateaterns verksamhet kan karaktäriseras som en konstnärligverksamhet, 
där två institutionaliserade normer finns nedlagda. Å ena sidan vägleds teatern 
av de mål och den ideologi som vägleder handikappomsorgen, å andra sidan 
vägleds teatern av de mål och den ideologi som genereras av den konstnärliga 
rationalen. Ållateatern är på så vis ett mellanting mellan teater och daglig 
verksamhet. Ållateatern utgör dock en för handikappomsorgen ny och icke 
traditionell verksamhet. En verksamhet som i första hand syftar till att produ-
cera kultur i form av konst och inte vara en del av det som kan beskrivas i 
termer av normaliseringspraktik. Den krock mellan den konstnärliga rationa-
len och den administrativa rationalen som beskrivits kan förstå mot bakgrund 
av föregående.  Målet, verksamhetens innehåll och idén med verksamheten 
sätter avtryck på den process och de handlingar som sker på teatern. Det nor-
mala (teaterarbetet) betonas men det avvikande (utvecklingsstörning) måste 
också ges utrymme. Därför kan det sägas att verksamheten i hög grad utgår 
från konstnärliga mål och överväganden men att mer habiliterande mål med 
verksamheten ges utrymme.    

De handlingar och de processer som kännetecknar Ållateatern har kodats i 
konstnärligt arbete. Det handlar således om de aktiviteter och innehållet i tea-
terverksamheten, själva det dagliga teaterarbetet. Något som av aktörerna be-
skrivs mot bakgrund av deras tidigare erfarenheter av dagliga verksamheter. 
På teatern, menar aktörerna, gör man andra och nya saker jämfört med de erfa-
renheter man har från tidigare arbetsplatser. Dimensionen det skapande arbetet 
(som redovisats tidigare i temat den skapande kraften) handlar om två teman. 
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Dels vad man gör och dels den lärandeprocess som sker på teatern. Denna 
lärandeprocess handlar om det förhållningssätt och det tillvägagångssätt man 
använder sig av i det dagliga arbetet. Ledarna strävar efter att sätta in arbets-
uppgifter och aktiviteter i ett sammanhang som dels syftar till att möjliggöra 
för aktörerna att förstå vad man arbetar med dels är inbyggt i teaterarbetet. Det 
senare kan beskrivas i termer av den process som sker i det skapande arbetet. 
För att kunna gestalta en roll eller skapa en scenografi måste man leva sig in i 
det som ska gestaltas och sätta in det i det sammanhang som det utspelar sig i. 
Genom denna process genererar aktörerna färdigheter och kompetenser vilket 
sker utan en habiliterande eller terapeutisk orienterad träning och habilitering.  

Innehållet i och analysen av koden självbild visar att aktörernas beskriv-
ningar och upplevelser av sitt funktionshinder utgår från den sociala identitet 
som omfattar personer med utvecklingsstörning. Den sociala identiteten byg-
ger på en konstruktion av vad utvecklingsstörning är och som i mångt och 
mycket bygger på dels kroppsliga kännetecken (att vara döv, blind, sitta i rull-
stol etc.) dels på de förmågor och färdigheter man besitter eller inte besitter. 
Denna konstruktion bildar också underlaget för aktörernas syn på sitt funk-
tionshinder. En bild som utgår från den medicinska normaliteten och/eller av 
hur självständigt man klarar av att utföra praktiska vardagliga sysslor dvs. den 
normativa normaliteten.  

Samtidigt som aktörernas förmedlade självbild kan förstås på så sätt finns 
också bilden av sig själv som konstproducenter (skådespelare etc.) i aktörernas 
självförståelse. Via den fysiska miljön, verksamheten, kulturgemenskapen, 
den konstnärliga rationalen samt de handlingar och processer som sker på tea-
tern förmedlas till aktörerna andra bilder och föreställningar av utvecklings-
störning.  Mot bakgrund av detta upplever sig aktörerna som både skådespela-
re (eller musiker etc.) och som personer med utvecklingsstörning. I aktörernas 
förmedlade självbilder finns den balans mellan det avvikande och det normala 
som en del av förståelsen av sig själv, vilket jag benämnt som skådespelare 
med utvecklingsstörning. Aktörernas deltagande i verksamheten och deras 
tillhörighet i den kulturgemenskap som finns på teatern har betytt att de, i sin 
upplevelse av sig själva, fogat rollen som skådespelare till rollen som utveck-
lingsstörd. 

I analysen som utgår från det mer kulturanalytiskt orienterade perspektivet 
finns också beskrivet hur kulturgemenskapen kommuniceras till det omgivan-
de samhället. Detta avser att beskriva hur, med Ehn och Löfgrens413 ord de 
koder, föreställningar och värden, som aktörerna delar ser ut och hur dessa 
kommuniceras och bearbetas i sociala handlingar. Det handlar om två aspek-
ter, den första är aktörernas och teaterns kommunicerande av sin konstnärliga 
verksamhet. Via teaterföreställningar, musikframföranden och andra offentliga 
föreställningar förmedlas till åskådarna den kultur i form av konst som produ-
cerats av Ållateatern. Denna kulturproduktion tar många gånger sin utgångs-
punkt i de erfarenheter och upplevelser aktörerna har av sitt liv som funktions-
                                            
413 (2001). 
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hindrade. Ledarna och aktörerna förmedlar också den kulturgemenskap som 
ovan beskrivits på olika sätt till andra dagliga verksamheter, massmedia, poli-
tiker och tjänstemän etc.  

 
Normalitet, konst och Ållateatern 

 
Analysen har inspirerats av Ehn och Löfgrens beskrivning av kulturanalyser, 
de skriver: 

 
Några av de viktigaste kulturanalytiska arbetsuppgifterna är att undersöka 
spänningar mellan kultur och samhällsstrukturer, mellan individuella erfa-
renheter och allmänna mönster, mellan privat och kollektivt samt mellan 
vad som sägs och vad som görs.414 
  

I avhandlingen har detta handlat om spänningen (eller balansen) mellan det 
avvikande och det normala, mellan en teaterpraktik och en omsorgspraktik 
samt mellan upplevelsen av att vara skådespelare och att var en person med 
utvecklingsstörning. Diskussionen kommer nu att försöka tränga in i denna 
spänning eller balans utifrån en lite annan utgångspunkt än tidigare.    

För att grovt sammanfatta aktörernas upplevelser och erfarenheter av tea-
tern kan man referera tillbaka till den diskussion som förs i slutet av kapitel 
sju. Där beskrivs teatern som representant för ”det goda” och socialtjänsten 
som representanter för ”det onda”. Att använda denna motsats i värderingar 
som beskrivning är dock att trivialisera både analysen och aktörerna. Om den 
välfärdsstatliga kontexten kan ikläs representantskapet för ”det onda” och den 
konstnärliga kontexten ”det goda” så måste också sägas att teatern är en prak-
tik där både det goda och det onda finns närvarande. Bägge kontexterna vill-
korar och finns inbäddade i teaterns praktik. Som beskrivits tidigare, med refe-
rens till Inelands415 studie, är Ållateatern en hybrid mellan en teaterpraktik och 
en omsorgspraktik. Den är samtidigt både och. I teaterverksamheten hålls ba-
lansen mellan det normala och det avvikande levande i den dagliga verksam-
heten, i relationen mellan ledare och aktörer och i förhållande till omgivande 
omsorgsverksamheter. Dock upplever aktörerna och ledarna att det råder en 
kvalitativ skillnad mellan teatern och andra omsorgspraktiker. En tolkning kan 
vara att betoningen på den högra sidan av den tablå som finns på sid. 150 – 
kultur och konstfältet – är så levande på teatern att aktörerna genom detta gör 
nya och andra erfarenheter. Erfarenheter som handlar om att andra sidor av 
aktörerna (än deras funktionshinder) står i fokus. Avhandlingen har uppehållit 
sig kring balansen mellan det avvikande och det normala samt om ambivalens 
och om hur detta ser ut i teaterverksamheten. Detta har i hög utsträckning 
gjorts utifrån ett perspektiv där teaterns verksamhet och aktörernas upplevelser 
kontrasteras mot den traditionella handikappomsorgen. 
                                            
414 (2001) sid.13. 
415 (2004). 
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Diskussionen skall nu vridas åt ett lite annat håll där ambitionen är att per-
spektivet skall utgå från den andra sidan av avhandlingens tema, dvs. kultur 
och konstfältet. Ehn och Löfgren menar att det valda perspektivet både fokuse-
rar och utestänger och att det i en analys är viktigt att ställa olika perspektiv 
mot varande.  

I analysen beskrivs teatern som representant för det normala och den mer 
traditionella handikappomsorgen som representant för det avvikande i balan-
sen mellan det normala och det avvikande. Detta har i de flesta fall gjorts med 
utgångspunkt ifrån det avvikande. Utgångspunkten har varit förlagt till den 
vänstra sidan av ovannämnda tablå. Ett annat sätt att beskriva detta på skulle 
kunna göras genom formulerandet av följande fråga, hur upplever de utveck-
lingsstörda aktörerna (de avvikande) en verksamhet som inte är ett exempel på 
en traditionell verksamhet för denna grupp? Nedan skall ett försök göras att 
vända på detta, vad händer om utgångspunkten förläggs till kultur och konst-
fältet, till den högra sidan av tablån?  

Med utgångspunkt från Ehn och Löfgren kan sägas att det perspektiv jag 
fokuserat har resulterat i den analys som presenterats, men vad har utestängts? 
Ambitionen är med andra ord att försöka betrakta analysen med nya ögon, att 
om möjligt få syn på det som utestängts.  

Det är vidare mycket möjligt att jag är fångad i det förstnämnda perspekti-
vet, att jag, liksom många andra, har svårt att tänka bort utvecklingsstörningen 
i kombinationen teater och utvecklingsstörning och att diskussionen på så sätt 
färgas av min egen ambivalens. Att jag, via min skolning i handikappomsor-
gen och via min akademiska praktik, är fångad i ett klientperspektiv på ut-
vecklingsstörning. Men ett allvarligt menat försök skall dock nedan presente-
ras. 

Diskussionen är strukturerad efter tre olika perspektiv på kultur som konst, 
vilka har till uppgift att illustrera konstens roll och uppgift. Redogörelsen för 
perspektiven leder till att man får en uppfattning att de är väsensskilda. I reali-
teten är dock dessa perspektiv integrerade i, de utgör olika aspekter av samma 
fenomen, det som kan beskrivas som kultur som konst. af Trolle416 ger följan-
de beskrivning av vad teater är: 

 
Genom att teatern så direkt, den skapas ju i ”nuet”, speglar sin samtid, blir 
påverkan från det omgivande samhällets politiska, sociala, ekonomiska och 
etiska system tydligare avläsbara i denna konstart än inom andra. Teaterns 
opinionsbildande funktion i samhället, dess betydelse för kulturdebatten 
och först och främst som uttryck för vår verklighetsuppfatt-
ning./.../Scenkonstverket blir då ett redskap för förståelsen av en historisk 
period i ett enskilt land, eller om man vill vidga perspektivet, för förståelsen 
av den stora världsteatern…  
 

                                            
416 (1995) sid. 15. 
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I denna beskrivning finns alla de tre perspektiven nedlagda, teater (och konst) 
handlar om att ge upplevelser, politik och emancipation och samhällskritik. En 
enskild upplevd teaterpjäs kan vara det ena eller det andra men också allt på en 
gång.      

 Att redogörelsen är upplagd som om det var frågan om en stor skillnad 
mellan perspektiven har endast att göra med att det utgjort ett lämpligt sätt att 
strukturera diskussionen på.  

 
På premiär hos finkulturen 

 
Ett annat perspektiv på avhandlingens tema är det intressanta och kanske uni-
ka att man möjliggjort för en grupp människor med utvecklingsstörning att 
arbeta i en sektor som tidigare associerats med medelklassen. Kultur och 
konstfältet, framförallt det som benämns som finkulturen 417, är något som bär 
på en aura av intellektuella och kultiverade människor som förmedlar eller tar 
emot förmedlad konst. Konst som bär på en djupare mening och som kan vara 
svår att förstå sig på. För ögonen flimrar det förbi människor klädda i kostym 
och långklänning, smuttandes på ett glas champagne innan de beger sig in i 
salongen för att ta del av premiärföreställningen av ett teaterstycke på någon 
etablerad scen. Klockan ringer in och publiken gör sina sista hostningar och 
harklingar, ljuset släcks, ridån går upp och skådespelarna gör entré.  

I denna bild som passerar revy för ögonen återfinns dock inte utvecklings-
störning. Denna motsättning i associationer mellan å ena sidan konst och intel-
lekt och å andra sidan intellektuell funktionsnedsättning och beroende manar 
också fram spänning mellan betoningen på det normala (skådespeleri) och det 
avvikande (utvecklingsstörning). I denna motsättning finns också vår ambiva-
lenta hållning till utvecklingsstördas konstproduktion.  

Det ovan beskrivna öppnar upp för intressanta vinklingar. En rimlig tolk-
ning av ”Sandwich episoden”, där Barbro är undrande inför reaktionen att Ål-
lateatern ska förstöra Carmen, är att mannens reaktion handlar om en uppfatt-
ning om konst och teater som är hämtad från den associativa bild jag ovan sökt 
frammana. För mannen är kombinationen utvecklingsstörning och opera (nå-
got som vi väl ofta associerar med finkultur?) en omöjlighet, det kan bara sluta 
på ett sätt så att säga. Reaktionen behöver dock inte betyda att han hyser nega-
tiva och avståndstagande attityder, även om det blir till detta i Barbros ögon, 
till personer med utvecklingsstörning. Det är rimligt att anta att det är frågan 
om hur han förhåller sig till vad opera bör vara. Det är också möjligt att det är 
samma förhållande som ligger bakom massmedias fascination över Carmen-
operan.  

Kombinationen opera och utvecklingsstörning förfaller så orimlig (mot 
bakgrund av föreställningen om finkultur) att media inte kunde låta bli att 
skriva om det och låta sig fascineras av det. Massmedias intresse kan således 
                                            
417 En benämning som av och till används lite föraktfullt, vilket inte är avsikten här. Det an-
vänds för att möjliggöra en association. 



220 

inte bara handla om ett utslag av ”tycka synd om - mentalitet”. Med det menar 
jag att massmedias beskrivningar inte handlar om att de lät bli att vara kritiska 
bara för att det var personer med utvecklingsstörning som stod för skådespe-
landet. Massmedias bild och återgivning av operaprojektet handlar i mångt 
och mycket om att Ållateatern och dess skådespelare presterade något som 
man inte trodde var möjligt. Kombinationen opera och utvecklingsstörning 
blev plötsligt möjlig. 

I den associativa bilden av konsten som presenteras på föregående sida 
finns också element som handlar om kreativitet, konstnärlighet, konstens frihet 
att tolka och framställa fenomen. Vidare handlar den om individens betydelse i 
skapandeprocessen samt till en publik framföra sin tolkning av personer, hän-
delser, historiska epoker och sociala fenomen. Dessa element i konsten är na-
turligtvis inte förbehållna det som benämns som finkulturen den finns i alla 
former av kultur som konst. 

Dessa element ligger vid sidan av de element vi associera till när vi tänker 
oss produktionsarbete i industrin. Detta perspektiv möjliggör en tolkning av 
aktörernas och ledarnas upplevelser och erfarenheter av andra mer traditionel-
la dagliga verksamheter som ett, för dem, mindre attraktivt alternativ. Om man 
är lagd åt det kreativa, konstnärliga hållet blir det upplevda hierarkiskt ordnade 
och monotona produktionsarbetet oattraktivt. På samma sätt förhåller det sig 
också med de erfarenheter aktörerna har av de dagliga verksamheter som mer 
kan karaktäriseras i termer av terapi, ADL-träning och habilitering. Även om 
dessa dagliga verksamheter kan vara meningsfulla och kreativa så innehåller 
de inte samma element av kreativitet och meningsfullhet för aktörerna på Ålla-
teatern. 

Ledarnas skolning inom konst och kulturfältet och den konstnärliga rational 
som vägleder både handlingar och processer på teatern understödjer och manar 
fram idealet av det kreativa och konstnärliga arbetet. Verksamheten, ledarna 
och innehållet i verksamheten rör sig alla kring detta ideal och på så vis blir 
ledarnas syn och föreställning också till aktörernas. Detta utgör också ett bä-
rande element i den kulturgemenskap som jag menar omfattar aktörerna på 
teatern. Den i kapitel sex beskrivna kontexten som teatern befinner sig i och 
inte minst ledarnas opposition till den organisation man tillhör är andra förhål-
landen som är av betydelse i upplevelserna av teatern.  

Möjligen kan föregående uppfattas som att det skulle vara något negativt 
för aktörerna, att de mot sin vilja influeras av en rational, men så är inte fallet. 
Det föregående och det ovan beskrivna är tolkningar av aktörernas upplevelser 
av teatern i förhållande till andra omsorgspraktiker. Aktörerna och ledarnas 
inställning måste inte betyda att man har något emot socialtjänsten och handi-
kappomsorgen som sådan, den blir ur det här beskrivna perspektivet till en 
möjlig tolkning.  
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Gäst hos rebellerna och de utsatta  
 

En annan bild av kultur som konst är den som innehåller penseldrag av politik, 
emancipation, protest och upplysning. Med satirens, ironins och komedins 
kraft har poesi, musik, litteratur och teater i alla tider använts som instrument 
mot t.ex. förtryck, fattigdom och utsatthet. Augusto Boal´s 418 De förtrycktas 
teater/frigörande teater är ett exempel. I en bok skriver han med hänvisning 
till den Tyska dramatikern Brecht, att Teatern bör vara en del av revolutionen.  
Ett annat är Victor Jaras poetiska och musikaliska protest mot diktaturen i Chi-
le, ytterligare ett är trubaduren Wolf Biermans´s protestsånger mot regimen i 
DDR. Ett antikt exempel är det grekiska dramat Lysistrate, ett drama som ut-
spelar sig under krigen mellan Aten och Sparta. Kvinnorna i dessa bägge stats-
stater beslutar sig för att neka sina män sex, såvida de ej sluter fred.  

Konsten är ett instrument som kan användas för emancipation, politisk pro-
test och den är ett instrument som på fredlig väg kan leda till samhällsföränd-
ringar.  

Spelfilmen Vägen ut handlar i mycket korta drag om en skådespelare och 
regissör som söker ett arbete som fritidsledare på en kriminalvårdsanstalt. Han 
bestämmer sig för att tillsammans med fem interner sätta upp en teaterpjäs. De 
fem internerna ser sin chans att rymma om de medverkar i teaterprojektet då 
de blir lovade att spela på en riktig teaterscen. Detta omvärderas dock i slutet. 
Förtroendet och tilliten till regissören är så stort att de ej vill svika honom, de 
avbryter sin rymning och återvänder till scenen där de tar emot publikens ova-
tioner.   

Filmens tema kan sägas handla om hur anstaltslivet, dess regler och rutiner 
krockar med konstnärliga mål och ideal. Detta tema i filmen blir till en bra 
illustration av det Goffman beskriver i Totala institutioner. Vidare handlar 
filmen om fem individers växt och utveckling. Genom filmen får vi följa hur 
de fem förhärdade brottslingarna utvecklas till skådespelare, hur deras dröm-
mar om friheten ser ut samt hur fångna de är av en roll som interner. I takt 
med teaterarbetet utvecklas internernas självförtroende, tillit och gemenskap. 
Filmens budskap är att hitta vägen ut ur rollen som intern och ut ur de murar 
som omger anstalten. Vägen ut blir möjlig tack vare den process som sker i 
teaterprojektet. 

Vägen ut används här som ett exempel på hur konsten kan vara emancipato-
risk.    

Denna uppgift hos konsten, att verka emancipatorisk och utvecklande, åter-
finns t.ex. i de beskrivningar som finns av disability arts. I dessa finns starka 
drag av emancipation, konsten används som ett instrument att ta herraväldet 
över sin egen situation. Vidare finns här också den politiska dimensionen. 
Med teaterns, musikens, måleriets hjälp förmedlar individer med funktions-
hinder sina upplevelser av handikapp och den används för att illustrera diskri-
minering och fördomar mot funktionshindrade  
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Idéer och anslag hämtade från denna roll hos konsten finns också i Ållatea-
terns verksamhet. Motivet till varför man valde Carmenoperan är ett exempel 
på detta. Ett av motiven till valet av Carmen handlar om parallellen mellan 
romernas kamp för sin sak och gruppen utvecklingsstördas situation. I avsnit-
tet om Ållateatern som en kulturgemenskap finns också beskrivet hur denna 
uppgift hos konsten återfinns i teaterns ambitioner. Teater, musik och andra 
konstnärliga uttrycksformer har använts för att förmedla innebörder av utveck-
lingsstörning. 

Namnet Ållateatern kan man förhålla sig till på ett sådant sätt att det är ett 
uttryck för den ibland något naiva och möjligen infantila hållning som man av 
och till kan stötta på inom handikappomsorgen. Verksamheter och boenden 
kan ibland bära på namn som kan upplevas som ett uttryck för denna hållning. 
Namnet och kampen om att få heta Ållateatern kan dock också tolkas som ett 
uttryck för kulturgemenskapens motstånd. Namnet är betydelsefullt för aktö-
rerna och ledarna, det skapades under arbetet med Carmenoperan och symbo-
liserar på så sätt en betydelsefull epok i teaterns historia. Denna tolkning före-
faller mig högst rimlig. 

Inte minst idén i verksamheten om att aktörerna via sitt deltagande och ar-
bete på teatern kan erhålla personlig växt kan tolkas som en ambition i rikt-
ningen mot konstens roll som frigörare. Även om mer habiliterande mål med 
verksamheten finns, utesluter det inte tolkningen att det samtidigt kan handla 
om en ambition att via teaterarbetet generera personlig växt. En utveckling 
som inte behöver ske med habiliterande förtecken. Detta framkommer på flera 
ställen i empirin och ett tydligt exempel återfinns på sid. 184, här redogör 
Kristin för vad som händer med människor i den skapande processen, om man 
tillåter dem att få flöda fritt i den. Diagnosen försvann, individen var inte läng-
re Pelle med Damp eller en där tungan hänger utanför. På scenen var man inte 
personal och utvecklingsstörd, man var jämlik som Kristin uttrycker det på 
sid. 130. Detta behöver dock inte enbart handla om en utveckling hos aktörer-
na. Det handlar också om vad som händer med människor på och utanför en 
scen, när man iklär sig en roll. Denna aspekt kommer jag att återkomma till 
längre fram i diskussionen. 

Här blir det möjligt att göra paralleller mellan Vägen ut och Ållateatern vad 
gäller den process som huvudpersonerna genomgår. I bägge fallen utvecklas 
människor som inte är skådespelare till skådespelare. Vidare genererar det 
konstnärliga arbetet personlig utveckling hos de kriminellt tungtbelastade in-
ternerna. Något som också skett med aktörerna på Ållateatern, som i många 
sammanhang uppfattas som intellektuellt funktionshindrade och beroende. 
Slutligen så varseblir vi som åskådare andra sidor av avvikelsen, sidor som 
aktörerna samt internerna har gemensamt med oss icke -avvikande.  

Det perspektiv på kultur som konst som här diskuteras, öppnar vägen för att 
kunna förstå och förhålla sig till aktörernas upplevelser av teatern i förhållande 
till andra omsorgspraktiker som ett resultat av emancipation. Det är möjligt 
och rimligt, ur denna utgångspunkt, att tolka aktörernas upplevelser och upp-
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fattningar av sitt arbete på så sätt att de via arbetet på teatern erhållit en per-
sonlig växt och utveckling. Något som omfattar alla aktörer på teatern och då 
ledarna är en del av det hela utvecklas de gemensamt, en utveckling som kan 
beskrivas med begreppet kulturgemenskap. Via denna tolkning har nytt ljus 
fallit på aktörernas upplevelser och erfarenheter av handikappomsorgen. Det 
är mot bakgrund av detta som aktörerna förmedlar den skillnad som finns mel-
lan teatern och andra omsorgspraktiker. 

Det ovan beskrivna med utgångspunkt från just detta perspektiv på konstens 
uppgift är en dimension av det konstnärliga arbetet som av Boal beskrivs i 
hans principer för den frigörande teatern. Han skriver: 

 
Vi bör alltså inse att alla människor äger förmågan att göra allt det som en 
människa äger förmåga att göra. Naturligtvis kan inte alla göra allt på ett 
mästerligt sätt, men alla kan! Alla kan spela teater – till och med skådespe-
larna! Teater kan spelas överallt – till och med på teatern. 419   
  

På besök hos provokatörerna  
 

En tredje bild som kan användas för att beskriva konst och teater är konstens 
rätt att få provocera, utmana och ifrågasätta givna antaganden. Den artikel som 
refereras till i kapitel fyra och som handlar om homosexuella funktionshindra-
de artister är ett exempel på detta, ett annat är den recension av teaterföreställ-
ningen i Basel där författarinnan redogör för hur den för givet tagna föreställ-
ningen om det normala bringats på fall. Ett annat intressant exempel är Von 
Triers film idioterna, en film i vilken normala människor lever som idioter för 
att komma i kontakt med sin egen inre idiot. Något som görs för att det för 
dessa människor är värdefullt. Filmen knyter, som Solvang pekar på, an: 

 
…til en dyptgripende alternativ verdesettning av galskap og utviklings-
hemming: At det ikke er noen medisinsk definert defekt, og at det heller ikke 
er noen entydig vanskjebne.420 
   

Den konstnärliga arenan kan användas som en frizon där rådande konventio-
ner sätts åt sidan. Det är med andra ord fullt möjligt, att det avvikande blir till 
det normala och att det normala blir till det avvikande. 

Ållateaterns existens och ambitioner innebär att bilden av finkultur provo-
ceras, att den omöjliga kombinationen är möjlig. Själva idén att det går att 
producera kultur i form av konst, (konst som inte kan liknas vid en låtsas verk-
samhet eller en dagispjäs) med personer med utvecklingsstörning kan utgöra 
en provokation mot uppfattningar om vad konst bör vara.  

Det är vidare rimligt att upplevelsen av att ha fått sina föreställningar om 
vad som är normalt (som i den tyska recensionen) omkullkastade även skedde 
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med den publik som tagit del av Carmenoperan och andra produktioner från 
Ållateatern. 

Den till ledarna förmedlade upplevelsen från en professionell inom teater-
fältet, om att personen satt och tittade på en fantastisk föreställning av Carmen 
och inte en föreställning av utvecklingsstörda kan tolkas i denna riktning. En 
annan tolkning av massmedias fascination av Carmenoperan, kan vara att fa-
scinationen inte bara handlade om kombinationen utvecklingsstörning och 
opera utan att den också handlade om att föreställningarna av det normala sat-
tes i gungning.        

En konventionell uppfattning om konstens legitimitet att provocera och kri-
tisera är att provokationen måste hållas inom rimliga gränser, det får inte vara 
på riktigt. Konstnärer som ställer ut lik, videoinstallationer som handlar om 
nekrofili eller bilder av vuxna som har sex med barn, är exempel på när kons-
ten passerat gränsen. Konstens rätt att kritisera och provocera är på så sätt vill-
korad. Konsten måste vara en fiktion. Den magiska gränsen – överenskom-
melsen mellan publiken och skådespelarna om att det som utspelar sig på sce-
nen är på riktigt- är en beskrivning av hur fiktionen hålls för verklig. När grän-
sen mellan fiktion och verklighet upphör har konsten passerat gränsen för vad 
som är konst. Teater och annan konst får gestalta våldtäkter och mord men om 
det som utspelar sig på scenen är en autentisk våldtäkt så passeras den magis-
ka gränsen och provokationen upphör, det blir till verklighet.   

Ovanstående öppnar för andra möjliga tolkningar av utvecklingsstörning 
och konstnärligt arbete. Själva idén och genomförandet av en teaterpjäs med 
skådespelare som är utvecklingsstörda kan uppfattas som att man har gått över 
gränsen, att fiktionen blivit till en realitet. En möjlig tolkning med utgångs-
punkt från Solvangs beskrivning av ”Ophelia affären” i Danmark och uppfatt-
ningen att de utvecklingsstörda på teaterscenen är ett hån både mot sig själva 
och mot Shakespeare, kan handla om att man menar att nu har gränsen för det 
tillåtna passerats. Klassiska konstverk av Shakespeare skall förmedlas av pro-
fessionella skådespelare och inte av amatörer som dessutom har en intellektu-
ell funktionsnedsättning. 

Von Triers film Idioterna blir här återigen till ett bra exempel, här används 
normala skådespelare som spelar utvecklingsstörda. Filmen väckte debatt och 
antagligen var det detta som var Von Triers avsikt. Filmen åstadkom denna 
debatt p.g.a. att det var fiktion, den höll sig inom de villkor som finns för 
konstens rätt att provocera. Men hur hade reaktionen sett ut om skådespelarna 
i filmen faktiskt varit personer med utvecklingsstörning, som spelat idioter?  

Tolkningen av att Ållateaterns Carmen föreställning kan förstås som ett ex-
empel på hur villkoren för provokationen passerats blir här möjlig. Tänk tan-
ken att man på en etablerad teaterscen satt upp Carmen för att förmedla en 
minoritets och marginaliserad grupps situation med professionella skådespela-
re som agerat utvecklingsstörda. Tänk vidare att syftet och själva budskapet 
med denna nytolkning av Carmen var att dra paralleller mellan olika utsatta 
gruppers situation, mellan romer och personer med utvecklingsstörning. 
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Tänk också möjligheten att denna uppsättning uppfattats som ett utmärkt ex-
empel på konstens roll att provocera och kritisera samhället. Och att regissören 
här använt ett bra dramatiskt grepp för att förmedla ett budskap om hur livet 
kan te sig för olika sorters grupper av människor.  

 Det Ållateatern gjorde var att sätta upp Carmen med utvecklingsstörda, 
icke-professionella skådespelare. Låt oss tänka att de satt upp operan på Dra-
maten. Detta kastar ett nytt ljus på Carmenoperan av Ållateatern. Nu blir det 
hela möjligt att förstå som ett passerande av gränsen för det tillåtna, att fiktio-
nen blivit till verklighet. Detta öppnar också upp för spekulationer kring tänkta 
reaktioner från massmedia, kulturkritiker och allmänhet. Hade Carmen före-
ställningen rönt samma positiva uppskattning på Dramaten? Eller var det bara 
möjligt därför att det skedde i en norrländsk stad där associationerna gick till 
handikappomsorg och personer med utvecklingsstörning?   

Solvang 421 återger en dikt, Elske med en handikappet, av en Dansk teater-
grupp som jag menar är ett fångande exempel på hur konstens roll att provoce-
ra och utmana kan se ut. Några av stroferna lyder, Det gör det lissom mer fra-
ekt – Hvis partneren har en lille defaekt en annan är Vaelg en der falder for 
Dem med garanti – vaelg en der lider av epilepsi och ytterligare en Drömmer 
De tit om totalorgasmer – er sagen lige en partner med spasmer.   

Konstens roll att utmana för sant hållna föreställningar, kan när den som är 
bäst, verkligen sätta verklighetsuppfattningar i gungning. Stroferna ovan visar 
hur våra ”normala” föreställningar om sexualitet, funktionshinder, vad som är 
attraktivt och åtråvärt provoceras.  

Dikten innehåller en stor portion av ironi, humor men också lyteskomedi 
och det är med dessa instrument som våra föreställningar utmanas. En annan 
aspekt av detta är att det är tillåtet för att dikten är skriven och framförd av 
personer som själva är funktionshindrade. På samma sätt som de homosexuel-
la funktionshindrade artisterna i den tidigare refererade artikeln använder sig 
av sin egen situation för att föra fram sina budskap.   

Ytterligare en dimension av det tidigare redogjorda som bygger på tre per-
spektiv på konstens uppgifter är att det också handlar om vad som är normalt, 
accepterat och tillhörande konventionen å ena sidan, å andra sidan om vad 
som är avvikande, icke-accepterat och utanför konventionen. Det är, skulle 
man kunna säga, tillåtet för de normala att spela idioter som i exemplet med 
Von Triers film och det kan leda till ifrågasättande om ”idioterna” spelar de 
normalas roll som i fallet med Opheliaaffären.  

 
Vad är normalt?  

 
I föregående avsnitt har jag försökt beskriva konsten och teaterscenen i termer 
av en arena som möjliggör att det avvikande blir till det normala samtidigt 
som det finns dimensioner i konsten som bygger på distinktionen det normala 
och det avvikande. En bild som presenterats av konsten kan sägas representera 
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det normala. I denna bild har utvecklingsstörning ingen plats som förmedlare 
av konsten. Däremot är det fullt möjligt att det normala kan gestalta utveck-
lingsstörning.  

I en annan bild är det de avvikande, t.ex. homosexuella funktionshindrade 
artister, som blir till de normala. Det är de som har rätten att via ironi och ly-
teskomik utmana våra föreställningar om det avvikande. Om de normala skul-
le göra det, finns risken att de anklagas för att göra sig lustiga och vinna billiga 
poänger på bekostnad av funktionshinder. Kultur som konst är i en mening 
komplext och mångdimensionellt. Den är det för att samtidigt som det är svårt 
så är det ett av de mer vardagliga sätt vi har tillgång till för att ge uttryck för 
vår existens. Eller med Boal´s ord, alla kan det men kanske inte på ett mäster-
ligt sätt. 

Att det avvikande kan bli till det normala och vice versa på en teaterscen el-
ler i andra konstnärliga sammanhang har troligen att göra med att det hela ti-
den är frågan om fiktion. Det som sker på en teaterscen är egentligen på låtsas, 
det sker inte i realiteten, samtidigt som det är fullt möjligt att det kan ske eller 
i många fall har skett. På scenen spelar man en roll och man använder sig av 
rekvisita, dekor och andra ting för att få åskådaren att gå med på att det hän-
der. Även om vi vet att det inte sker i realiteten låter vi oss förföras och för-
flyttas till ett tillstånd där vi går med på det hela. Idén och konceptet med tea-
ter är upplagt för ett experimenterande med sociala roller och positioner.  

Beskrivet på detta sätt uppstår också möjligheten att fråga sig om teater och 
konst är något som kan beskrivas som normalt? Detta förutsätter att man går 
med på att det normala är det som sker i realiteten. Som när vi menar att något 
är onormalt för att det som sker inte vanligen brukar hända. Eller som i me-
ningen ” i normala fall tar jag bilen till jobbet”. Till normaliteten hör att man 
inte spelar, så som Pär berättar för mig på sid. 183, en roll (ur en pjäs) i sam-
hället, på gator och torg. En roll spelar man på scenen. Fiktionen har bara rätt 
att utspela sig på scenen och det är på denna arena som det är möjligt att spela 
avvikande eller normal. Med andra ord det som är normalt i en arena (teatern) 
kan uppfattas som avvikande på en annan arena (gator och torg) och vice ver-
sa.  

Vad händer om en skådespelare inte spelar en roll på scenen, om personen 
bara går omkring på scenen och är uttråkad? Blir det teater då? Forser422 be-
skriver hur det i samband med ett seminarium, där en skådespelare stod tyst på 
scenen ett längre tag, klargjordes att utan text och utan skådespelare blir det 
ingen teater. Trivialt i en mening, men min poäng är att teater bara fungerar 
om människor spelar roller och om åskådarna håller fiktionen för äkta.  

Ur denna diskussion kan följande frågeställning formuleras: är det möjligt 
att förstå det aktörerna på Ållateatern upplevt och framförallt de som medver-
kade i Carmen med utgångspunkt från föregående? Kan det vara så att det är 
tack vare att de utvecklingsstörda aktörerna spelade en roll i Carmen eller i 
någon annan föreställning som deras prestationer och insatser blev uppmärk-
                                            
422 (1998). 



227 

sammade? På arenan teatern är det tillåtet att spela en roll, att vara en del av 
det som utgör fiktionen. Om detta görs på ett övertygande sätt låter vi oss för-
föras och förflyttas till ett tillstånd där vi håller fiktionen för verklig. Hade 
samma händelse utspelat sig på bussen hade folks reaktioner mera varit av 
slaget det där är typiskt utvecklingsstörda! Eller vad är det där för en tokstol-
le?  

Tolkningen ovan, om att diagnosen försvann, som går ut på att det handlar 
om personlig växt kan här både kompletteras eller ifrågasättas. Aktörernas 
övertygande agerande, scenografin, musiken och stämningen innebar att pu-
bliken gick med på fiktionen. Diagnosen försvann för att aktörerna spelade 
sina roller så övertygande att utvecklingsstörningen, så att säga, spelat ut sin 
roll.  

Även den, från den professionelle inom teaterskrået, förmedlade upplevel-
sen att personen såg en underbar föreställning av Carmen och inte utveck-
lingsstörda som spelade Carmen kan förstås i ljuset av diskussionen här. På 
teaterscenen är allt möjligt, här tillåts det avvikande att bli till representanter 
för det normala.    

I avhandlingen har det teoretiska perspektiv som förstår funktionshinder 
som en balansakt mellan avvikelse och normalitet använts. Med utgångspunkt 
från detta perspektiv har de handlingar och processer som sker på Ållateatern 
beskrivits som en betoning på det normala i förhållande till den betoning på 
det avvikande som sker i en välfärdsstatlig kontext.  

Men då bägge dimensionerna återfinns på Ållateatern så måste det hela be-
skrivas i termer av ett balanserande mellan det avvikande och det normala. 
Här kan, menar jag, paralleller göras till bilderna av konsten ovan. 

En bild av Ållateatern säger att den representerar det normala. Här gör aktö-
rerna ”normala saker” eller här arbetar aktörerna med sådant som icke-
utvecklingsstörda individer gör. Det handlar om att arbeta med konstnärliga 
och estetiska uttrycksformer, om att producera kultur i form av konst och detta 
arbete vägleds av den konstnärliga rationalen. På teatern står andra sidor och 
egenskaper än utvecklingsstörningen hos aktörerna i fokus. 

En annan bild säger att teatern är en representant, dock i en ny tappning, av 
den traditionella handikappomsorgen. Här vägleds arbetet av handikappideo-
logiska mål som delaktighet, inflytande och ökad självständighet. Det konst-
närliga arbetet sker med habiliterande förtecken och utifrån den administrativa 
rationalen. Det man gör på teatern är att försöka förverkliga en romantiserad 
bild av vad kultur som konst är. 

Mot den första bilden kan invändas att det som sker på teatern, i grund och 
botten handlar om samma sak som det som utspelar sig på andra omsorgsverk-
samheter. Personer med utvecklingsstörning bor och lever under normala ma-
teriella levnadsvillkor och de arbetar med legoarbeten på dagliga verksamhe-
ter, precis som ”normala” arbetare på den reguljära arbetsmarknaden gör. Det 
handlar egentligen om att efterlikna det normala. Något som Sandvin m.fl. 423 
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visar i sin analys av det vardagliga livet på gruppbostäder. De beskriver hur 
personalen i sitt arbete utgår ifrån sina för givet tagna föreställningar om vad 
som är normalt. Detta omsätts sedan i handling i syfte att normalisera livet för 
de utvecklingsstörda som bor på gruppbostäderna.    

Mot detta kan invändas att det som utspelar sig på teatern faktiskt inte hand-
lar om att efterlikna det normala, det handlar om att på Ållateatern betonas det 
normala. De talanger som skådespelare, musiker etc. som aktörerna besitter, är 
det man utgår ifrån i arbetet. Men då funktionsnedsättningen – utvecklings-
störningen - ej kan tänkas bort eller då den allt som oftast gör sig påmind i 
samband med manusläsning, repetitioner, kontakter med boenden, anhöriga 
etc. finns både normaliteten och avvikelsen närvarande samtidigt. 

Det är kanske också rimligt att tolka kulturgemenskapen på Ållateatern som 
ett resultat av aktörernas balanserande mellan det avvikande och det normala. 
Det är denna balansgång som möjliggör att kulturgemenskapen utvecklats. Det 
är balansgången som utgör det som förenar aktörerna, de befinner sig alla i 
samma båt så att säga.   

Solvang424 tydliggör för mig, med utgångspunkt från den studie av Sandvin 
m.fl. som refereras till ovan, att normaliteten egentligen är något som vi inte 
kan få grepp om eller tala om. Han skriver, Det normale er når vi fortolker 
verden på en selvfölgelig måte, der normalitet og avvik ikke er noe tema.425 
Med mina ord, det normala är när vi tolkar världen på ett oreflekterat och 
självklart sätt, när normalitet och avvikelse inte finns närvarande.  

Så fort vi reflekterar över normaliteten blir den till något annat menar Sol-
vang. Ett exempel är att normalitet alltid är motsatsen till det avvikande. På så 
vis erhåller vi beskrivningar av vad det avvikande är men vi vet fortfarande 
inte vad normalitet är.  

Sandvin m.fl. visar i sin analys hur normaliteten blir till en omsorgstekno-
logi eller till ett förhållningssätt gentemot de utvecklingsstörda. När det nor-
mala, av personalen, skall omsättas till handling på gruppbostäderna blir den 
till något annat än det normala.  

Med utgångspunkt från denna vunna insikt hos mig kan nedanstående re-
flektion göras. 

Ållateatern analyseras av mig som representant för det normala, men detta 
görs då man där gör andra saker än vad som är brukligt i traditionella om-
sorgspraktiker. Det är med utgångspunkt ifrån det avvikande, att det är frågan 
om personer med utvecklingsstörning som befolkar teatern som teatern be-
skrivs som det normala. I denna analys har dock ej getts svar på vad det nor-
mala är. Även i min analys blir det normala till något annat, till motsatsen till 
det avvikande. Det beskrivs i termer av en konstnärligrational eller skådespe-
leri. En annan beskrivning av det normala i analysen är beskrivningen av tea-
tern som en arena där det normala betonas, då andra egenskaper än funktions-
hindret står i fokus för verksamheten och ledarna. 
                                            
424 (2002). 
425 Sid. 154. 
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Avslutning  
 
Försöket att se analysen ur ett annat perspektiv skall nu avslutas. Jag beskrev 
inledningsvis i diskussionen att jag möjligen är fångad i ett klientperspektiv på 
utvecklingsstörning och att detta skulle kunna göra det svårt att se analysen 
med andra ögon. Det kan handla om det, men det kan också handla om att det 
är så förtvivlat svårt att reflektera över det normala, att det normala alltid blir 
till något annat. 

De tre besöken som gjorts hos de olika uppgifter konsten har, manar kanske 
fram en redogörelse för var jag menar var Ållateatern mest hör hemma. Kän-
ner sig Ållateaterns aktörer bekväma på galapremiären på den etablerade tea-
terscenen? Eller är de en i gänget hos rebellerna och de utsatta, som med kons-
tens hjälp upplyser, kritiserar och bidrar till emancipation? Eller är Ållateatern 
en provokatör, som med teaterns hjälp får oss att ifrågasätta våra för givet ta-
ganden? 

Ett svar skulle kunna vara: Ållateatern är en blandning av alla tre. Konsten 
kan inte, även om det gjorts här, framställas som det ena eller det andra. I kul-
tur som konst finns alla tre uppgifter nedlagda. Finkulturen kan provocera och 
vara politisk lika mycket som den politiska konsten kan vara provocerande 
och en del av finkulturen. I bägge formerna återfinns också idén om och po-
tentialen till emancipation och upplysning.  

Ett annat svar skulle kunna vara: Ållateatern är en konstnärlig praktik där 
alla konstens uppgifter hör hemma men den är också en omsorgspraktik.   

Det är nu dags att avsluta denna text och det ska göras genom att sista ordet 
ges till Barbro, en av aktörerna på Ållateatern: Man behövde inte känna sig 
dum, det var ju teater. 



230 

Summary 
 

Theatre and Intellectual Disability. A Study of the Ålla Theatre. 
 
 

Background and aim of the study 
 

This dissertation is an inductive, qualitative study of a theatre programme with 
persons with intellectual disabilities, called the Ålla Theatre. (In the following 
summary, the term actor is used regarding the people at the theatre). A mu-
nicipality in Northern Sweden started the theatre as a part of its social services. 
The Ålla Theatre had earlier played Bizet’s opera, Carmen, a play that drew 
much attention from media and from the public. The positive experiences from 
the Carmen project resulted in the theatre company that is the object of this 
study. 

Artistic activities, such as drama, music, dance etc., have a tradition in the 
disability services. They are used as instruments in a therapeutic and rehabili-
tative sense where the aim is to increase such skills as communication, mobil-
ity, and self-esteem. This is not the case in the studied theatre; here artistic 
aims are in focus.  

We usually do not expect or imagine people with intellectual disabilities to 
be actors in a theatre; the majority are socialised in a very different environ-
ment. Intellectual disability is something that we associate with dependence on 
and need of intervention from the disability services.   

We can characterise the studied theatre through the artistic rationale that in-
fluences both daily work and the aims of working with and producing theatre. 
It contains many of the characteristics we usually associate with an artistic and 
cultural institution and is thus different from the social service environment in 
which the actors are socialised. Through their participation in the theatre com-
pany, the actors have developed a new role, the role of theatre actors. 

At the same time, the theatre is, in a formal sense, an organisation within 
the disability services of the municipality. Municipalities are regulated by the 
Disability Act (law concerning help and support for people with disabilities) 
and must follow the welfare ideology in this area. In this sense, the actors are 
also clients to the welfare state.   

In the Ålla Theatre there are, in other words, both artistic aims and rehabili-
tative aims on the agenda. In this way, the theatre can be described as both a 
theatre institution and a disability service institution, where the actors balance 
between the role of theatre actor and the role of client.  

This combination, intellectual disability and theatre, raises a range of inter-
esting questions. How should we, as audience, value their performance? 
Should we, like parents at a school play, applaud because it is a social expecta-
tion or should we judge the performance with the same measurements we use 
when we are at a well-reputed theatre?  
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How should we relate to and understand the actors? Are they theatre actors, 
persons with intellectual disabilities or both? In addition, what is the purpose 
of their theatre work? Is it a way of realising disability policies and ideology 
or could it be ‘just’ a question of art, culture and performance?  

The Ålla Theatre is a new and interesting example of daily work for people 
with intellectual disabilities. It is also a break from the traditional disability 
services, an arena where the actors are socialised. This means that the actors 
have important and interesting experiences.  

 
The aims of the dissertation were:  

• to explore the experiences had by the actors as expressed through 
their descriptions, images and narratives, 

• to explore the context in which these descriptions, images and narra-
tives take place and, 

• to conceptualise the experiences had by the actors. 
 

Method and Analysis 
 

The following three qualitative methods were combined: qualitative inter-
views, participant observation and research circles. The ambition was to ex-
plore the lives of the insiders; their experiences and narratives were in focus.  

In total, nineteen persons are included in the study (14 with intellectual dis-
abilities, five men, nine women; and five leaders – all of whom were women). 
The fourteen actors are a heterogenic group, the level of their intellectual dis-
ability varies, some communicate with a combination of sign language and 
verbal talk, and the majority communicate verbally. 

Informed consent was received both from the actors and from third parties. 
However, the ambition was to make sure that the actors understood to what 
they gave their consent. I held their consent as provisory. That is, my strategy 
was to inform the actors continually concerning the project, to make sure that 
the information was understood, and to ask periodically for new consents.      

The study also used photographs taken by the actors using a Polaroid cam-
era. The ambition was to facilitate dialogue and overcome some of the diffi-
culties that arise from intellectual disability. Objects, drawings, costumes etc. 
were used in the same way. The empirical phase was guided by an inductive 
and explorative approach. In the beginning, loosely formulated questions 
guided me and, towards the end, the focus was on themes and questions gen-
erated under the study.  

The analyses were made in three steps. The first can be characterised by its 
naive approach.  Here a first preliminary coding was done which can best de-
scribed in terms of “data searching for theory”. Through this process, sensitis-
ing concepts were developed in the second step. Finally, a computer aided 
qualitative analysis was conducted using the software NUD*IST (Non-
numerical, Unstructured Data Indexing, Searching and Theorising).  
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Theoretical framework  
 

Disability can be understood through three discourses; normality/deviance 
(focus on rehabilitation, normalisation and integration), equality/inequality 
(focus on economics and equal rights), us/them (focus on identity and belong-
ing). However, disability cannot be understood only with one of the dis-
courses. An individual with a disability must undergo the role of the deviant 
(the normality/deviance discourse) to be able to get support and social services 
from the welfare state. At the same time, disability in other contexts is impor-
tant as the characteristic that brings people together or as the basis for identifi-
cation (the us/them discourse). To make it possible for individuals with dis-
abilities to participate in society and have their rights met, resources must be 
allocated by the welfare state (the equality/inequality discourse). The welfare 
state emphasises the deviance- the disability- whereas the individual empha-
sises the normality – the not disabled – in everyday life.  

This dissertation is built mainly on three theoretical standpoints - social 
constructionism; the theoretical perspective that describes disability as a bal-
ance between deviance and normality; and cultural analysis. 

The social constructionist perspective is built on the standpoint that social 
reality is socially constructed. We construct and reconstruct social phenomena 
as we try to understand reality. We also tend to understand these constructions 
as facts or as objective truths. These constructions organise our thoughts, lan-
guage and acts. They give us guidance through which to understand reality; 
they are agreed to collectively, making it possible for us to know what we are 
talking about and are meaning when we discuss disability. Through these con-
structions, reality becomes manageable and understandable. We thus give to 
social phenomena: terms, significance and characteristics. This perspective 
does not deny that intellectual disability exists; rather, social meaning with 
intellectual disability is something socially constructed. The point of departure 
for this construction is the picture of normality in non-intellectual disabled 
persons compared with the difference of people with intellectual disabilities. 
The construct is built on this ‘raw material’ but it also leads to a description of 
intellectual disability and a description we attach to individuals with intellec-
tual disabilities.  

The balance between deviance and normality may be understood as a bal-
ance between, on one hand, recognising the welfare state’s definition of a cli-
ent (affording rights in form of support and services) and, on the other hand, 
having the self-understanding that you, in most cases are a normal, non-client, 
individual in everyday life.  

The welfare state both constructs deviance (for example through social pol-
icy decisions concerning who is and who is not disabled and thereby entitled 
to services) and makes it possible for individuals and for groups to realise life 
projects. Such life projects can be understood in terms of normality (for exam-
ple, living independently and being employed).  
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People with disabilities may have a need to belong to the deviant category, 
‘the disabled’, as much as they similarly may have a need to reformulate the 
understanding of this belonging.  

With belonging to the deviant category follows an entitlement to services 
and support, something that may be necessary for handling the consequences 
of disability. Other groups or individuals make the choice, with Goffman’s 
words, ‘to pass as normal while striving to not belong’. Some groups have re-
formulated and reconstructed certain social meanings, as, for example, the 
deaf have of ‘deafhood’ or being deaf. Today, the deaf are understood as a 
linguistic and cultural minority.  

Nowadays, people create their own individual life projects, projects not de-
termined by their social and cultural positions at birth. Thus, society must be 
understood as socially and culturally heterogeneous where sub-cultures de-
velop around life styles, cultural movements and so on. These sub-cultures are 
global, flexible, changing and increasing.   

Equally, this has made it possible for different kinds of groups of ‘deviants’ 
to make the jump over to the us/them discourse. The deaf have achieved the 
recognition of being a kind of ‘mini nation’ and this mini nation’s require-
ments are satisfied through legal rights such as sign interpreting and schools.  

From an ethnological perspective, a sub-culture contains a cosmology, 
codes, values and conceptions shared by its members. The deaf have managed 
to shape an understanding of themselves as a linguistic and cultural minority. 
Their characteristic, the disability, works as both a door opener to rights and as 
a source to identification with the sub-culture.  

For persons with intellectual disabilities, the disability is of importance in 
most social contexts. This is a circumstance that produces identity shaping. 
However, they have not achieved a reformulation of the social and cultural 
understanding of intellectual disability in the same way as the deaf. 

With disability follows a dependence on arrangements from the welfare 
state. Nevertheless, examples have begun to appear which seem to indicate a 
trend toward this group also redefining their social identity. It is important to 
underline here that the use of this perspective does not mean that I want to 
point out intellectual disabilities as an example of a sub-culture. The aim with 
the use of this perspective in the dissertation is to discuss intellectual disability 
as something valued and important, and not only as a problem in need of reha-
bilitation, normalisation and therapy.  

 
The physical environment 
 
An important factor for the actors’ experiences is the physical environment of 
the theatre. A physical environment is full of cultural symbols that indicate to 
us what the aim of the environment is. Environments for people with intellec-
tual disabilities are shaped against this background. One important aspect here 
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is that in those environments there are always markings and signposts that 
draw the boundary between staff and clients.   

The environment at the Ålla Theatre differs in this sense. One’s thoughts 
are directed to a theatre institution and not to a group home or other facility for 
people with intellectual disabilities. The interesting part is that it is an envi-
ronment conditioned by a social service context. The break between, on the 
one hand, the artistic context in the theatre, and on the other hand, the social 
service context that also exists in the practice of the theatre, has drawn my at-
tention to the environment.   

The physical environment at the theatre differs in two important aspects 
from the more conventional environment for people with intellectual disabili-
ties. These aspects arise from two central rationales; they are named the ad-
ministrative rationale and the artistic rationale. As mentioned above, the first 
difference regards the shaping of the environment and the second concerns the 
drawing of boundaries between the staff and the clients.   

The administrative rationale is primary when shaping environments for 
people with intellectual disabilities. The rationale is not only primary for the 
shaping of environments; it also shapes thinking in the disability service area. 
One example of how this rationale guides the shaping of environments is in 
the drawing of boundaries, in form of physical markings (such as staff facili-
ties etc.), between the staff and the clients. The administrative rationale has its 
root in the rationale and administrative idea regarding how environments and 
services to clients to the welfare system should appear. Clients are, in the per-
spective of the welfare state, interchangeable, meaning that services and envi-
ronments are shaped for clients in general and not for individuals.     

The other rationale, the artistic, has its roots in the artistic ideal concerning 
the functionality of a given environment, such as when the aim is to produce 
theatre and to work with artistic activities. The physical environment at the 
theatre does not demarcate differences between leaders and actors. The envi-
ronment is guided and shaped through the idea of how to best conduct the 
theatre work - in other words, through things connected to rehearsal, light, 
darkness, sounds, acoustics etc.  

In context of the above, the actors find themselves in two parallel environ-
ments. They are socialised in an environment shaped by the administrative 
rationale. In the theatre, they find themselves in an environment shaped by the 
artistic rationale, a rationale that also includes a different view of intellectual 
disability.     

 
Both actors and persons with intellectual disabilities 

 
The actors’ experiences are coded in nine qualitatively different themes. The 
first theme is the actors’ expression of a wish to become theatre actors. The 
experiences, both among those who were and those who were not participating 
in the Carmen project, were a driving force to apply to the Ålla Theatre. The 
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Carmen project is connected to a change in the actors’ role and self-concept; 
through all the attention and acknowledgment, they developed an understand-
ing that their disability can be understood not only as a role of client and de-
pendent. They become theatre actors whose taking part in an opera was appre-
ciated.     

Another consistently characteristic experience is coded in the theme work 
satisfaction. The actors tell about how much they enjoy their work and how 
much they like each other. Work satisfaction is generated by two things: first, 
the fellowship prevalent at the theatre; second, the nature of the work. The 
actors have different and new tasks with which to work, tasks of which they 
have no earlier experiences.  

In the creative work, the third theme, experiences are coded on the subject 
of the work and the practice at the theatre. The work and activities at the thea-
tre consist of such things as dance, drama, scenery making, making of cos-
tumes, theatre exercise, painting, music and setting up smaller plays. The ex-
periences in this theme are of two kinds: the first concerns the difference be-
tween the theatre and earlier day centres and sheltered work places. There is a 
difference in both the nature of the work and how the actors feel about the 
contents of the work. Second are experiences regarding the nature of the crea-
tive work. The work and activities at the theatre are not experienced as routi-
nised; they are flexible and independent. The actors are not tied to particular 
tasks that many times are locked in time and space. In the theatre, the actors 
are mobile physically, in space and in time. 

The fourth theme, theatre work in relation to day centre, encapsulates the 
actors’ experiences of the difference between the theatre and other workplaces 
in the traditional disability services. The creative work generates space for 
initiative, the joy to creativity and individuality. The theme also touches on the 
subject of the experienced difference between how the personnel at more tra-
ditional day centres interact with the actors compared to how the leaders at the 
theatre interact.  

A genuine work is a theme where the experiences of the actors are coded 
when they can reliably be said to express the belief that the theatre is real 
rather than sheltered work.  

How the physical environment is shaped, the nature of the work, how the 
actors understand the theatre and the leaders approach are elements that con-
tribute to the actors experiences of the theatre. It was discussed above how 
people with disabilities balance between normality and deviance. An interpre-
tation was made that the theatre emphasises normality. The actors earlier expe-
riences were built on the interaction they experienced in the traditional disabil-
ity services. There, the interaction was built on the construction of intellectual 
disability as clients to the welfare state. 

The theme, Leaders not personnel, concerns the ambition of the leaders at 
the theatre to leave the traditional role of personnel. We may understand this 
in terms of all human service organisations where there is one category (per-
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sonnel) whose aim is to work with another category (clients). Using Hasen-
feld’s terminology, clients are the raw material of the organisation and the pro-
fessionals - a raw material with which the professionals are paid to work.  

The Ålla Theatre can be understood as hybrid between an ordinary theatre 
and an organisation within the disability services of the welfare state. This 
means that, by Hansenfeld’s definition, the actors also are the raw material of 
the leaders. However, the asymmetry in the relation between the leaders and 
the actors is not experienced as paternalistic. The nature of both the interaction 
and the work differs so patently from the actors’ earlier experiences that they 
do not experiences the leaders as personnel.  

The theme colleague not client regards how the actors are categorised as 
well as their experiences of their status within the theatre. Labels used to 
categorise people with intellectual disabilities are more than just labels. They 
are also a valuation of the one shouldering the label. For the actors, labels such 
as ‘clients’ and other associated terms are stigmatising. They experience, with 
Goffman’s terms, the discrediting process that follows with the label. The ac-
tors’ experiences in the theatre are those of colleagues and not clients. 

In the theme, participation, the actors’ narratives regarding this subject are 
coded. The leaders are consciously striving to give the actors influence and 
control over the practice and activities of the theatre. The actors also request to 
have this influence and control.  

The theme, us spirit, concerns the subject of fellowship and the atmosphere 
that influences the entire theatre company. This fellowship and spirit was es-
tablished during the Carmen project. The fellowship is interpreted in terms of 
culture. This culture defines the climate at the theatre, the way the leaders re-
late to the actors, and how the actors think about the theatre. This culture can 
also be characterised by the actors’ belief in themselves, their capabilities and 
competence. The culture is strongly influenced by the artistic rationale, which 
means that the aim and contents of the practice are poles apart from traditional 
disability services.    

The ninth theme, new role, mirrors the actors’ experiences of obtaining new 
ingredients in their self-understanding. The actors identify themselves with 
this role, or the picture of the role, that of a theatre actor or another with a role 
in the theatre. The role of the theatre actor is a positive ideal, an ideal that is 
encouraged by the culture at the theatre and the work there. The actors’ self-
understanding does not only concern disability, it also includes the capability 
to produce theatre that is appreciated. 

 
The actors self pictures 
 
The above has been interpreted in terms of the balance between normality and 
deviance that people with disability have to deal with. The processes and the 
activities at the theatre emphasise normality although the deviance part of the 
balance is also present. 
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The actors’ self-understanding includes both parts; they are theatre actors and 
individuals with intellectual disabilities. The practice at the theatre emphasises 
normality whereas disability policy is embedded in the theatre and emphasises 
deviance. Thus, the role and position of the actors can be described as both 
theatre actors and clients. 

 The actors’ experiences and their narratives regarding their self-images 
move between the role of the client (intellectually disabled) and the role of the 
normal (theatre actor).  

The emphasis on the normal is found within the activities, the physical en-
vironment at the theatre, and the artistic rationale. At the theatre, the actors are 
colleagues and theatre actors, while also individuals with intellectual disabili-
ties. In this sense, the theatre programme cannot avoid the circumstance that 
they are separate from the ‘normal’ theatre actor.  

 However, this balancing is nothing that the actors experience as negative. It 
is a circumstance resulting from the wider context, a context that continues to 
perpetuate the fact that the theatre actors at the Ålla Theatre are persons with 
intellectual disabilities. 

The actors who more intentionally talked about their disability, reflected 
over the social identity or social role that has been applied to the broad spec-
trum of people with intellectual disabilities. In their views of themselves, they 
compare themselves with other individuals who are more bodily disabled 
and/or more dependent on support and help. Through this comparison, the ac-
tors appear in their self-understanding as less disabled. This can be described 
as a way of passing for normal.  

The social role is built on the construction of what intellectual disability 
means. This construction is built on the bodily stigma, with Goffman’s terms, 
the discrediting characteristic (blindness, deafness etc.), and on what you can 
and cannot do independently (for example practical household work). This 
construction of the social meaning of disability is also the foundation of the 
actors’ view of their own situation. The actors’ self-understanding is related to 
social role, where their own disability is reflected against physical disabilities 
and their competence – in terms of how independently the can deal with prac-
tical tasks.  

When the actors reflect on themselves and their disability, they compare 
themselves with others with visible bodily disabilities or persons who are in 
need of extensive help and support with practical tasks. They have taken up 
the conceptions of the non-disabled regarding the meaning of intellectual dis-
ability.  

This conception of ‘normal’ is in many ways derived from the social envi-
ronment in which the actors are socialised. In the context of the Ålla Theatre, 
this is an environment strongly influenced by the Scandinavian normalisation 
ideology, an ideology that is acted on in the disability services. 

Here the personnel’s’ and the professionals’ ambition is to maintain normal 
living paths for the disabled and much effort is put into the training of practi-
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cal skills. The aim is to teach clients to handle their everyday lives more inde-
pendently (by themselves). In this environment, individuals with intellectual 
disabilities have client status and their role is determined by the extent of bod-
ily disability and dependence. 

As mentioned above, the actors’ self-image can be understood as a way of 
passing as normal, where with Goffman’s terms, the ego identity (i.e. the ac-
tors self-image and possibility to pass as normal) are determined by the con-
struction of intellectual disability. 

This cannot be understood in terms of the actors trying to appear as better 
(i.e. less disabled). They do not try to pass themselves off as better because 
intellectual disability is not something that the actors understand as something 
negative. Rather, there is a reaction against the stigma, the social identity, and 
not against the characteristic (of being an individual with an intellectual dis-
ability). 

The actors also wonder about the interactions they have in society. For ex-
ample, they have experiences of dissociating interactions with others. This can 
be interpreted in terms of ambivalence. They experience ambivalence from 
their social surroundings when, for example, a theatre audience applauds their 
acting but the same individuals that were in the audience distance themselves 
physically and emotionally from the intellectually disabled in other arenas.  

The construction of intellectual disability at the theatre is built on this raw 
material. However, the social meaning and the role that intellectual disability 
has is different from the one in the traditional disability services. The theatre 
work generates other qualities than those where deviance is in focus. An im-
portant aspect of the actors’ self-image is their belief in their own capabilities 
and the pride they feel. This belief and pride is articulated in their interactions 
with the leaders and in relation to arenas outside the theatre.  

  
Affinity grouping 

 
Through their participation in the theatre, the actors gained fellowship with 
other actors and between themselves and the leaders. The positive images the 
actors express are also an expression of the fellowship and culture that prevails 
at the Ålla Theatre. The images and experiences that the actors and the leaders 
express is also a presentation of what and who they are. In this sense, they 
have shared views and a shared way of thinking of themselves and the theatre 
programme.   

They share views of the work at the theatre (a genuine work), the actors’ 
role and position (colleagues and theatre actors), theatre and art (not therapy or 
rehabilitation) and finally the role of the leaders (not personnel).  

This is analysed in terms of affinity grouping. That is, the theatre can be 
understood as a community where the members share common interests and 
goals. Through the processes and acts in this community, the actors develop 
confidence and the strength to stand up for themselves.  
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The affinity grouping or culture is cultivated by the leaders and actors and can 
be described in four aspects; the work and activities, the language, the con-
struction of intellectual disability and the relation to the surrounding society.  

The work and the activities are strongly influenced by the artistic rationale 
and, in this way, become something new and unique. The language, also influ-
enced by the artistic rationale, is different from the traditional disability serv-
ices. This goes for both the leaders and the actors. The terms used, such as 
stage designer, actor, producer, musician and so one, are all from the artistic 
sphere. Terms from this sphere permeate the daily work and talk at the theatre. 
These terms have also become the terms of the actors. The language and the 
terms used are also an expression of the point of view and values held by the 
leaders and actors.  

The construction of intellectual disability at the theatre is described above, 
the actors are persons with intellectual disabilities but their role and position is 
not only the role of the client, they are colleagues and theatre actors. The em-
phasis on the normal is generated through the artistic rationale and the leaders’ 
way of relating to the actors.  

The difference between the Ålla Theatre and the traditional disability serv-
ices is, for the actors, so noticeable that it becomes unique. This uniqueness 
must be maintained in relation to the more traditional disability services. In 
this maintaining process, the actors and leaders join forces. They all share the 
same culture and express this in relation to the disability services and other 
arenas. The fellowship is also the basis for the us spirit. Through this us spirit, 
the actors develop confidence and the strength to stand up for themselves. This 
gives the actors an instrument to deal with their experiences of ambivalence 
and dissociating interaction.  

 
Normality, art and the Ålla Theatre 

 
This part of the analysis takes up the tension between the deviant and the nor-
mal, between a theatre programme and the traditional disability services, and 
the tension between the experiences of being a theatre actor and being a client 
in the welfare system. The ambition with the following discussion is to enter 
this tension from another point of view. This point of view can be described as 
an art- and culture perspective.  

Theatre and art touch on a variety of subjects. They generate experiences. 
They can be political or interpretive of phenomena in society. They can serve 
the functions of emancipation and societal criticism. It is interesting that it has 
been made possible for a group of individuals with intellectual disabilities to 
work in a sector that is associated with those subjects. Theatre and art is also a 
sphere that we usually associate with the middle class. The arts are something 
often associated with an aura of intellect and cultivation. We can imagine peo-
ple dressed in suits and dresses at an opera première, sipping on glasses of 
champagne before entering the salon. A bell is ringing them in, the auditorium 
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does its last coughing and throat clearing, the lights turn out, the curtain goes 
up and the actors enter the stage.   

Intellectual disability does not fit in this association. The conflict in associa-
tions, between art and intellect on the one hand and intellectual disabilities and 
dependency on the other hand also highlights the tension between the deviance 
(intellectual disability) and the normal (theatre actor). It is against this back-
ground that the media fascination for the Carmen opera performed by the Ålla 
Theatre should be understood. The combination of opera and intellectual dis-
ability is so unreasonable that media felt compelled to write about it. 

The above-described association also reveals elements of the special place 
of creativeness in art. These elements are at a distance from the elements we 
associate with industrial production – or even production in the context of 
sheltered workshops and day centres. In this light, it is possible to understand 
how the actors would interpret their experiences of the traditional disability 
services as the least attractive choice possible. If you are an individual with a 
creative and artistic personality, the hierarchic and monotonous work experi-
enced at sheltered workplaces becomes unattractive. In the same way is it also 
possible to understand the actors’ experiences from their earlier workplaces 
within the disability services. This is a work that can be characterised in terms 
of therapy and ADL (Activities of Daily Living) – training and rehabilitation. 
Even though the workplaces and the sheltered work within disability services 
can be meaningful and creative, they do not contain the same element of crea-
tiveness and meaning for the actors.  

Another picture, or association, of art is that it contains elements of politics, 
emancipation, protest and enlightenment. With strengths from satire, irony and 
comedy, the arts and the theatre have been used at many times as instruments 
against oppression, war, poverty and exposure. The theatre is an instrument 
that can bring forth societal changes peacefully. This role in art can be found 
in the literature about disability arts. Individuals with disability are, with the 
help of poetry, music, painting and theatre, expressing their experiences of 
oppression and prejudices. They also enlighten the audience to the oppressive 
structures at work in the society.     

This idea, art as an instrument against oppression is also found in the Ålla 
Theatre. The motive to produce the Carmen opera is an example. The opera 
drew parallels between the social situation of the gypsies and the social situa-
tion of the intellectual disabled; both groups are in many ways oppressed or 
are in a societal position that is experienced as injustice. This opens the door 
to understand the actors’ experiences of the theatre as emancipating in contrast 
to the more traditional disability services. In other words, the actors’ experi-
ences could be understood to be a result of the creativeness in the arts, but 
possibly also as a result of emancipation. 

A third picture that can be used to describe theatre and art is of the right of 
the arts to be provocative and to question our beliefs. The art arena is a free 
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zone where conventions are put aside. It is, in other words, possible for the 
deviant to become normal and vice versa.  

The Ålla Theatre and their ambitions can be understood as a provocation of 
the first above presented association of art. In other words, the idea of produc-
ing art with an ensemble of intellectually disabled actors can be a provocation 
against an understanding of what art and theatre should be.    

 A traditional understanding of the arts’ right to provoke and criticise is that 
the provocation must be held in reasonable limits, it cannot be real. In this 
way, the right is conditioned and must be a fiction. When the limits between 
fiction and reality are erased, the product goes beyond the boundaries of art. 
Theatre can illustrate a rape or murder but, of course, cannot be so provocative 
as to go beyond the point of simulation. This opens up the possibility of mak-
ing a new interpretation of intellectual disability and artistic work. The idea 
and the realisation of a theatre play with actors with intellectual disabilities 
can be experienced or understood as a way of exceeding the limits – the fiction 
becomes reality. It is possible for the normal to play the deviant, which is 
nothing uncommon in the theatre world, but it is not that possible for the devi-
ant to play the normal. The risk is always that the Ålla Theatre could be under-
stood as freak show.    

 
What is normal?   
 
The processes happening on stage may not be real are within the realm of pos-
sibility. On stage the actor is acting, pretending, in a role, where many things 
(atmosphere, scenery, music etc.) create an image of reality. Even if the audi-
ence knows that it is not really happening, the audience is voluntarily seduced 
and moved to a state of believing. The idea and concepts of theatre is in this 
way, a mode for experimenting with social roles and positions.    

Described in this way, it is possible to ask oneself if the theatre is some-
thing that could be described as something normal. This question presupposes 
that the normal is something that is happening in the reality. As for example, 
when we say that something is not normal because this something do not usu-
ally happen or when we say affirmatively, “normally I drive my car to work”.    

Through this discussion the following question could be posed, is it possi-
ble to understand the experiences the actors had at the Ålla Theatre from this 
point of view? Is it because of the circumstance that the intellectual disabled 
actors played a role in a theatre play that their achievements attracted atten-
tion? 

It is on the theatre stage that they are allowed to act in a role, to be a part of 
the fiction. If this is done in a convincing way, the audience allows themselves 
to be seduced to a level where the fiction becomes real. If the same thing 
would have happened on a bus or at the town square, the reactions would more 
likely have been the following – these are typical intellectual disabled people!  
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The interpretation above concerning the actors’ emancipation can here be both 
questioned and complimented. The actors convincing acting, the scenery, the 
music and the atmosphere meant that the audience held the fiction for real. 
The intellectual disability disappeared because the acting was so convincing 
that, so to speak, the disability played out its role.   

Normality is actually something that we not can hold or speak about di-
rectly. Normality is something belonging to the un-reflected world, when de-
viance and normality are not present. As soon as we reflect on normality, it 
becomes something else. For example, normality is always the opposite of 
deviance. In this way, we become descriptions of what deviance is but we still 
do not know what normal is. From this point of view, the following reflection 
can be made. The Ålla Theatre is analysed in terms of representing normality, 
but in that they are doing different, 'normal' things. They are working with 
things that are apart from the traditional disability services. When the perspec-
tive of the deviant (people with intellectual disability working in a theatre) is 
taken as the point of departure, the described and interpreted theatre is repre-
sented as normal. Furthermore, in this analysis the ‘normal’ becomes some-
thing else, beyond the opposite of deviant.  

The three associations or pictures presented above may also bring the read-
ers to the expectation that I should give an answer to where I believe the Ålla 
Theatre belongs. Do the actors at the Ålla Theatre themselves feel comfortable 
at the opera première? Or are they using the art and the theatre as an instru-
ment to enlighten us and emancipate themselves?  Or do they belong amongst 
the provocateurs, those who with the help of irony and comedy call into ques-
tion our beliefs and truths?   

An answer could be: The Ålla Theatre is a mix of all three. The art and the 
theatre cannot be described, as it has been done here, as one or the other. The 
arts contain all these three aspects. Theatre and art are about, politics, emanci-
pation, provocation and enlightenment.  

 Another answer could be: The Ålla Theatre is an example of an ordinary 
theatre but it also at the same time an example of a disability service organisa-
tion.  

This thesis will now end with the words from one of the actors, you didn’t 
have to feel stupid; it was only theatre!  
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Appendix 
 

Bilaga 1 Aktiviteter på teatern  
 

Etableringsfasen: november 1998 t.o.m. december 1999 
1998 
Nov: Möte med ledare på teatern, Sofo-mitt och teaterns närmaste chef.  
1999 
Maj: Presentation av forsknings idén för ledare på teatern. 
Aug: Träffade undersökningsdeltagarna, deltog i verksamhetens arbete. 
Okt: Träffade undersökningsdeltagarna, deltog i verksamhetens arbete, presentation 
av och information om projektet för undersökningsdeltagarna, erhöll samtycke, möte 
med ledarna på teatern för att diskutera projektets genomförande. 
Nov: Besökt och deltagit i teaterns verksamhet, information om projektet och ånyo 
efterfrågat samtycke, genomfört explorativa observationer, upprättandet av och un-
dertecknandet av en etisk överenskommelse. 
Dec: Information om och presentation (skriftlig och muntlig) av projektet till under-
sökningsdeltagare, anhöriga, gode män, personal på boendeenheter samt FUB, erhål-
lit informerat samtycke av gode män, bildandet av referensgruppen. 
Genomförandefasen: jan. 2000 t.o.m. juni 2001 
2000 
Jan: Forskningscirkel och deltagande observation. 
Feb: Forskningscirkel och deltagande observation, möte med referensgruppen. 
Mars: Forskningscirkel, deltagande observation och explorativ intervju med ledare, 
möte med referensgruppen. 
April: Forskningscirkel, deltagande observation och explorativ intervju med ledare. 
Maj: Forskningscirkel och deltagande observation, möte med referensgruppen. 
Juni: Forskningscirkel, deltagande observation och explorativ intervju med ledare. 
Sept: Forskningscirkel, deltagande observation och möte med referensgruppen. 
Okt: Forskningscirkel, deltagande observation, intervjuer med medarbetare och leda-
re, middag för undersökningsdeltagarna och referensgruppen. 
Nov: Forskningscirkel, intervjuer med medarbetare, deltagande observation, semina-
rium (presentation och återföring av var projektet befinner sig vid dags datum) för 
undersökningsdeltagare, anhöriga, boende personal, referensgruppen, FUB och gode 
män. 
Dec: Forskningscirkel, deltagande observation, intervjuer med medarbetare och leda-
re, referensgruppmöte. 
2001 
Jan: Forskningscirkel, intervjuer med ledare och medarbetare, deltagande observa-
tion, möte med ledarna, möte med referensgruppen. 
Feb: Forskningscirkel (avslutande), intervjuer med medarbetare och ledare, delta-
gande observation, möte med ledarna. 
April: Deltagande observation, intervjuer med medarbetare, möte med ledarna, mid-
dag för undersökningsdeltagarna och referensgruppen. 
Juni: Deltagande observation, intervjuer med medarbetare och ledare, möte med 
ledare, möte med referensgruppen, seminarium (presentation och återföring av var 
projektet befinner sig vid dags datum) för undersökningsdeltagare, anhöriga, boende 
personal, referensgruppen, FUB och gode män. 
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Sammanställnings- och analysfas juli 2001 – 2004 
 
2001 
Nov: Besök på teatern, genomgång av intervjuutskrifter med de utvecklingsstörda 
undersökningspersonerna. Möte med ledarna och referensgruppen. Middag för un-
dersökningsdeltagare och referensgruppen. 
2002 
April: Besök på teatern, genomgång av intervjuutskrifter med de utvecklingsstörda 
undersökningspersonerna. Möte med ledarna. 
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Bilaga 2 Etisk överenskommelse 
 

Umeå Universitet 
Institutionen för 
socialt arbetet 
Lennart Sauer 

 

Umeå 19991117 
 
 
 
 
 

 
ETISK ÖVERENSKOMMELSE  

 
I denna överenskommelse tydliggörs och regleras ansvaret för forskningseti-
ken i samband med den forskning som Lennart Sauer, Doktorand vid institu-
tionen för Socialt arbete, samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet, 
kommer att bedriva vid Ållateatern, Sundsvalls Kommun. Överenskommelsen 
är giltig fr.o.m. 19990801 och till och med det datum Lennart Sauers avhand-
ling publiceras, vissa delar i överenskommelsen gäller även efter publicerandet 
av avhandlingen. I denna överenskommelse kommer Humanistiska samhälls-
vetenskapliga forskningsrådets (HSFR) etiska riktlinjer (se bilaga), rättsregler 
och god sed/forsknings praxis att utgöra utgångspunkterna för hur forsknings-
etiken skall hanteras. 

Överenskommelsen omfattar alla de personer som utgör deltagare i projek-
tet dvs. både personer med utvecklingsstörning och personal knutna till Ålla-
teatern och eventuellt andra deltagare som intervjuas eller på annat sätt lämnar 
uppgifter som kommer att vetenskapligt bearbetas.  

 
Forskningsetiska överväganden  
 
1. Informationskravet  
 
HSFR anger följande ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte” Informationskravet innebär att deltagarna infor-
meras om; deras uppgift i projektet, villkor för deltagandet, att deltagandet är frivil-
ligt att man har rätt att avbryta sitt deltagande, att insamlade uppgifter bara får an-
vändas i forskningssyfte, vem som finansierar projektet, vilka vinster och eventuella 
risker som är förenade med deltagandet, hur resultaten kommer att offentliggöras 
samt att informationen lämnas både skriftligt och muntligt. 
 
 Praktisk tillämpning 
 
Lennart Sauer har gjort flera besök under tidsperioden 19981125 – 19991118 för att 
bekanta sig med och skapa förtroende hos alla verksamma vid Ålla teatern. Vid de 
besökstillfällen som gjorts har information (som ingår i informationskravet) lämnats 
både skriftligt och muntligt. Den skriftliga informationen (med det innehåll som ovan 
redogörs för) finns att tillgå och kommer att delas ut i samband med ett möte 
19991201. Vid detta möte informeras anhöriga, gode män, förvaltare och personal 
verksam vid andra inrättningar där deltagarna i studien finns, om projektet. Då delta-
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garna i projektet bl.a. utgörs av personer med utvecklingsstörning finns här en svå-
righet i att förvissa sig om att dessa deltagare förstått innebörden av informationen. 
Den beredskap som måste finnas för att garantera deltagarna rätten till individskydd 
och rätten till att få avbryta eller avböja sitt deltagande måste Lennart Sauer ytterst 
ansvara för. Den strategi som kommer att finnas innebär att Lennart Sauer under hela 
forskningsprocessen kontinuerligt lämnar information till deltagarna om deras rättig-
heter, ständigt för dialog med personal verksam vid Ållateatern för att få information 
om någon deltagare förmedlat ovilja att deltaga eller inte förstått den information 
som här avses. I enlighet med ovanstående är förhoppningen den att; personalen vid 
Ållateatern, personalen vid andra verksamheter där dessa deltagare befinner sig samt 
anhöriga, gode män, förvaltare om andra stödpersoner förmedlar till Lennart Sauer 
om deltagarna har frågor, funderingar och överväganden om sitt deltagande och om 
den information som lämnats. Detta utgör en hjälp i arbetet med att informera och 
klargöra deltagandets villkor i forskningsprocessens samtliga stadier. Vidare är ambi-
tionen att den referensgrupp som knyts till projektet fungerar som en länk mellan och 
ett forum för Lennart Sauer, deltagare i projektet samt andra av projektet berörda vad 
gäller dessa frågor.  
 
2. Samtyckeskravet  
 
Innebär att deltagarna har rätt att själv bestämma över sin medverkan. Denna rätt 
innebär att deltagaren självständigt bestämmer om, hur länge och på vilka villkor 
man skall delta, att man har rätten att avbryta sitt deltagande. Om en deltagare begär 
att få strykas ur forskningsmaterialet ”bör detta tillgodoses så långt det är möjligt” 
enligt HSFR:s regler. Samtycket från deltagarna skall inhämtas av forskaren och un-
der förutsättningen att forskaren lämnat information (se under punkten informations-
kravet) om projektet så att deltagarna vet vad de ger sitt samtycke till. I HSFR:s regel 
2 sägs följande ” Forskaren bör inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdelta-
gares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från föräl-
der/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15år och undersökningen är av 
etiskt känslig karaktär)”.  
 
Praktisk tillämpning  
 
Deltagarna i studien garanteras rätten till att själv bestämma om och hur länge man 
vill delta samt att få avbryta sitt deltagande. De uppgifter som lämnas av deltagare i 
samband med datainsamling återförs till deltagaren efter utskrift för godkännande. 
Om en enskild deltagare saknar förmåga att ge samtycke till deltagande (om perso-
nen ej förstår informationen och villkoren för deltagandet och därmed ej kan eller 
svårligen kan ta ställning till vad man ger sitt samtycke till) borgar god mans eller 
förvaltares samtycke för den enskildes samtycke. Förutsättningen för att en deltagare 
kan ge sitt samtycke är att deltagaren fått information om projektet (se under infor-
mationskravet) så att man vet vad man ger sitt samtycke till. Hur detta hanteras redo-
görs för ovan under avsnittet information. 
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3. Offentlighet – Sekretess – Tystnadsplikt 
 
I HSFR:s riktlinjer anges följande konfidentialiteskrav; ” Uppgifter om alla i en un-
dersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och person-
uppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem” I 3 § 
stycke 5 i sekretessförordningen regleras följande ”Sekretess gäller, i den utsträck-
ning som anges i denna paragraf, i följande av myndighet utförda undersökningar, 
för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och 
som kan hänföras till den enskilde” Bestämmelsen gäller forskningsinrättningar som 
bedriver forskning inom en mängd olika discipliner vari samhällsvetenskapliga stu-
dier är en. 
 
Det material som jag samlar in (bandinspelningar, fältanteckningar, noteringar, an-
teckningar, disketter, utskrifter, dagboksanteckningar, övrigt material såväl skriftligt 
som annan form av dokumentation) där personuppgifter framkommer eller andra 
uppgifter som kan röja vilka/vilken personer/person det är frågan om samt uppgifter 
av etiskt känslig karaktär kommer att förvaras och hanteras under forskningsproces-
sen och i samband med publicering/offentliggörande och efter publicerandet i enlig-
het med konfidentialitetskravet och i enlighet med sekretessförordningens 3 §.5. När 
det gäller övriga dokument och material, här avses uppgifter som ej skyddas av kon-
fidentialitetskravet och sekretessförordningen, är de att betrakta som offentliga i en-
lighet med offentlighetsprincipen så länge de ej utgör arbetsmaterial vilket i princip 
innebär att materialet/dokumentationen är att betrakta som arbetsmaterial fram till att 
det publiceras eller på annat sätt offentliggörs. När det gäller material och dokument 
som skickas (via e - mail, post eller fax) till institutionen för socialt arbete t.ex. från 
Ållateatern betraktas de som inkomna till institutionen och utgör då dokument som är 
offentliga. Mot bakgrund av detta eftersträvas att inga dokument innehållande upp-
gifter som skyddas av sekretessförordningen eller konfidentialitetskravet skickas. 
Sådana dokument skall Lennart Sauer personligen ta med sig från och till institutio-
nen   
 
Praktisk tillämpning  
 
1) Lennart Sauer och andra personer knutna till institutionen för socialt arbete vid 
Umeå universitet förbinder sig att iaktta och beakta tystnadsplikt i tal, skrift och an-
nan framställning när det gäller uppgifter som rör enskilda i undersökningen delta-
gande personer avseende personliga förhållanden, personuppgifter samt etiskt känslig 
information. 
 
2) Alla uppgifter som personer som deltar i studien lämnar i samband med forsk-
ningen och som skyddas av konfidentialitetskravet och sekretessförordningen kom-
mer att publiceras på sådant sätt att personer, personuppgifter, personliga förhållan-
den och etiskt känslig information ej går att identifiera. 
 
3) Uppgifter som deltagare i studien lämnar och som skyddas av konfidentialitetsk-
ravet och sekretessförordningen och som är dokumenterat (i skrift, lagrat på diskett, 
band och i annan form) förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem dvs. 
inlåsta i ett säkerhetsskåp. 
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4) Förhållandet till massmedia; Om den situation uppstår att massmedia (radio, tv, 
dagstidningar eller annan media) visar intresse för studien kommer Lennart Sauer i 
enlighet med konfidentialitetskravet, god sed i forskningen och sekretessförordning-
en ej lämna ut information som, i) röjer personliga identiteter, personliga förhållan-
den samt etiskt känsligt material, ii) rör vad som sker under forskningsprocessen om 
det röjer uppgifter som skyddas enligt konfidentialitetskravet och sekretessförord-
ningen samt iii) försiktighet kommer att iakttas när det gäller information som rör 
resultat, analys och tolkning under forskningsprocessen och fram till offentliggöran-
de. Konfidentialitetskravet och sekretessförordningen innebär också att massmedia ej 
äger tillträde till situationer under forskningsprocessen (intervjuer, forskningscirklar 
etc.) där uppgifter som skyddas kan röjas. 
 
5) Förhållandet till anhöriga, personal på andra verksamheter, gode män och förvalta-
re. 
Då det som deltagarna i studien förmedlar till mig sker i förtroende och under förut-
sättningen att kravet på konfidentialitet och att 3 §.5 i sekretessförordningen efterlevs 
samt då det påbjuds av god sed i forskningen kommer Lennart Sauer inte att lämna ut 
information till ovannämnda som förmedlats i samband med datainsamling. 
 
4. Nyttjandekravet  
 
HSFR riktlinjer säger följande ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål” Detta innebär att insamlade uppgifter om enskilda 
inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke – vetenskapliga 
syften. De insamlade uppgifterna får inte heller användas för beslut eller åtgärder 
som direkt påverkar den enskilde. 
 
Praktisk tillämpning 
 
Deltagarna i projektet garanteras att de uppgifter som samlas in under forskningen 
endast kommer att användas i forskningssyfte. 
 
5. Övriga etiska övervägande  
 
En viktig aspekt under forskningsprocessen är att Lennart Sauer har ett ansvar för 
samt ett öppet och sensibelt förhållningssätt så att de etiska riktlinjer och regler som 
ovan redogjorts för efterlevs samt att forskningsprocessen inte inverkar störande på 
verksamheten som bedrivs vid Ållateatern. Med anledning av detta är det av stor vikt 
att en kontinuerlig dialog mellan Lennart Sauer, personal på Ållateatern och de per-
soner med utvecklingsstörning som finns i verksamheten förs om forskningsetiken 
och forskningsprojektet. I den datainsamling (observationer, intervjuer och forsk-
ningscirklar) som görs kommer frågeställningar av karaktären hur ser mitt hjälpbe-
hov ut?, Vilket stöd behöver jag? , Hur upplever jag min situation? etc. utgöra ut-
gångspunkten för intervjuer och cirklar. Detta kan eventuellt innebära att vi berör 
frågor som kan upplevas mer eller mindre känsliga för deltagarna. Om så blir fallet 
bör personalen på Ållateatern och i andra verksamheter (t.ex. Boende) uppmärk-
samma detta och bistå personen så att de kan få tala om detta och hantera det. Len-
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nart Sauer å sin sida måste under forskningsprocessen inta ett förhållningssätt så att 
deltagarna får möjlighet att hantera detta. Lennart Sauer har både lång praktisk och 
teoretisk erfarenhet och kunskap vilket torde borga för att Lennart Sauer under 
forskningsprocessen förhåller mig på ett sådant sätt. Vidare bör den referensgrupp 
bestående av representanter från de utvecklingsstörda, personalen, anhöriga, gode 
män/förvaltare samt personal från andra verksamheter fungera som ett bollplank för 
att uppmärksamma och diskutera frågor som rör projektet och den forskningsetik 
som ovan redogjorts för.  
 
Att det som i denna överenskommelse redogörs för efterlevs förbinder sig nedanstå-
ende personer för 
 
Datum _______________ 
 
______________________  ____________________ 
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Bilaga 3 Intervjuguide, intervju 1 Ledare 
 
Intervjuguide 
 
Information till UP om: avhandlingens syften och forskningsetiskt handhavande (in-
formerat samtycke, sekretess, konfidentialitet mm.).  

Information till UP om intervjuerna: jag kommer att göra två intervjuer: explora-
tiv, validerande samt konsoliderande. Intervjuerna bandas och kommer sedan att 
skrivas ut ordagrant, utskriften kommer att förmedlas till UP som kan läsa igenom 
den och förmedla tillbaks till mig sina reaktioner (kan göra noteringar och kommen-
tarer i utskriften), bandutskriften kommer sedan att ligga till grund för analysen. 

Den första intervjuns avsikt är att vara explorativ, dvs. avsikten är att via den ut-
forska (”upptäcka”) teaterverksamheten, den professionella rollen, relationen och 
synen på de utvecklingsstörda samt de professionellas tolkning av och omsättande av 
de handikappolitiska målsättningarna. 

 
 Presentation  
Namn? 
Ålder? 
Utbildning, yrke? 
 

Bakgrundsinformation om UP 

Yrkesbana/erfarenhet? Berätta om din yrkesbana? 
Erfarenhet - arbete med utvecklingsstörda? Erfarenhet av arbete med 

utvecklingsstörda? 
Varför valt arbeta med utvecklingsstörda? Hur kommer det sig att du valde 

att arbeta med utvecklingsstörda? 
Upplevelser av arbetet på Ållateatern? Berätta hur du upplever ditt arbete 

på Ållateatern? 
 

Verksamheten 
 
Beskriv verksamheten? Hur gör ni? 
Verksamhetens mål och avsikt? Berätta om verksamhetens mål och avsikt? Varför 
gör ni det ni gör? 
 
Ållateaterns tillkomst? Berätta - hur kom Ållateatern till? (Hur kommer det sig att ni 
startade en teaterverksamhet med utvecklingsstörda?) 
 
Ållateaterns miljö? Berätta om miljön (lokaler etc.) på Ållateatern? (Hur kom de 
till?, Vilka idéer ligger bakom?) 
 
En vanlig dag/vecka? Berätta för mig hur en vanlig dag/vecka på teatern ser ut? 
Berätta för mig vad ni gör? 
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Yrkesroll och profession 

Yrkesroll på teatern?  Hur ser din yrkesroll på teatern ut? 
Användning av kunskaper och erfarenheter? Kan du berätta för mig hur du an-

vänder dina kunskaper och erfa-
renheter i arbetet med utvecklings-
störda? (ge exempel) 

Professionell hållning?  Hur skulle du vilja beskriva en 
professionell hållning i arbetet 
med utvecklingsstörda? (ge exem-
pel) 

Mål med arbetet?  Har du något personligt mål med 
arbetet här på Ållateatern? 

Svårigheter och glädjeämnen?  Vilka svårigheter och möjligheter 
upplever du finns i verksamheten? 
(ge exempel) 

 
Aktörerna 

 
Upplevelser av de utvecklingsstörda? Berätta om dina upplevelser av de 

utvecklingsstörda som finns på Ål-
lateatern? 

De utvecklingsstördas ställning?  Vilken position har de utveck-
lingsstörda på teatern? (är de kli-
enter? Brukare?, medarbetare? 
Skådespelare?) 

Relationen till de utvecklingsstörda?  Hur skulle du vilja beskriva din 
relation till de utvecklingsstöda? ( 
hur ser den ut?, vilka svårigheter 
och glädjeämnen finns?) 

Samspel mellan de utvecklingsstörda?  Kan du berätta för mig hur du 
upplever samspelet mellan de ut-
vecklingsstörda? 

Personalens samspel med de  Hur skulle du vilja beskriva att ert 
utvecklingsstörda?  samspel med de utvecklingsstörda 

ser ut? 
 

Verksamhetens betydelse 
 
Svårigheter och möjligheter? Berätta för mig om vilka svårighe-

ter och möjligheter som finns i ditt 
arbete? (ge exempel)   

Ållateaterns betydelse för de  Kan du berätta vilken betydelse du 
utvecklingsstörda?  tror att teaterverksamheten har för 

de utvecklingsstörda? (likheter 
och skillnader i kön, likheter och 
skillnader beroende på grad av ut-
vecklingsstörning? )(ge exempel) 
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Verksamhetens betydelse för de utvecklings- Kan du berätta hur du upplever att 
stördas utveckling? teaterverksamheten är utvecklande  
 För skådespelarna (ge exempel) 
 

 
 

Avslutning 
Finns övrigt som du skulle vilja tillägga? Hur upplevdes intervjun? 
Återigen informera om undersökningens syfte och hur intervjun kommer att hanteras 
forskningsetiskt. 
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Bilaga 4 Intervjuguide, intervju 2 Ledare 
  

Intervjuguidens konstruktion 
 

De informella samtalen jag haft med ledarna på teatern har uppehållit sig kring frågor 
som vad gör man på teatern? Hur gör man det man gör? Och varför gör man det man 
gör? Samtalen har sin bakgrund i att jag genom dem ville erhålla information om 
vilka ledarna är (utbildning, bakgrund, yrkeserfarenhet), beskrivningar av verksam-
heten (vad, hur och varför, se ovan) samt information om vilka de utvecklingsstörda 
är (bakgrundsinformation).  
De informella samtalen bandades och transkriberades, utskriften har ledarna tagit del 
av. Avsikten med de informella samtalen var att jag ville erhålla information om 
verksamheten. Informationen har jag använt för att på ett bättre sätt kunna hålla 
forskningscirklar och göra intervjuer med de utvecklingsstörda och dels för att på så 
sätt erhålla information som underlättat mitt arbete i de deltagande observationerna 
och i ett inledningsskede av forskningsprocessen bättre kunna förstå och bekanta mig 
med verksamheten.   
 
Intervjuernas upplägg 
  
Information till undersökningspersonen om avhandlingens syfte och forskningsetiskt 
handhavande (informerat samtycke & konfidentialitet, & nyttjandet av materialet) 
Information till UP. om intervjuns villkor. Intervjuerna bandas och transkriberas (or-
dagrant). Utskriften delges och intervjupersonen får möjlighet att meddela strykning-
ar och ändringar. 
Genomgång av utskrift från det informella samtal jag haft med ledarna under våren 
2000 
 
 
Intervjuteman 
 
Verksamheten  
Berätta om verksamheten: mål, innehåll & avsikt (Vilka är ni? Vad gör ni? Hur gör 
ni? Och varför gör ni det ni gör?). 
 
Berätta om hur du tror att de utvecklingsstörda upplever verksamheten? 
 
Berätta: vilken roll/uppgift har du som ledare? 
 
Berätta: vilken roll/uppgift har de utvecklingsstörda? 
 
Berätta: om svårigheter och glädjeämnen i verksamheten? (Ge gärna exempel) 
 
Kontinuitet och flexibilitet: 
Som jag uppfattat verksamheten finns det en kontinuitet (struktur i form av åter-
kommande fasta hållpunkter: morgonmöten, planering av veckan på måndagar, gym-
pass etc.) samtidigt som verksamheten måste var flexibel. (Saker och ting händer 
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som ändrar på planeringen) Berätta: hur ser det ut? Hur gör ni? (Ge gärna exempel) 
Hur uppfattar du att de utvecklingsstörda upplever detta? 

Jag upplever det också som att det tillhör sakens natur att en kreativ, skapande 
verksamhet måste bestå av både kontinuitet (t.ex. repetitioner/övningar ) och flexibi-
litet (att ta fasta på medarbetarnas önskemål om hur gör i en repetition/övning) 
Berätta: hur ser det ut? Hur gör ni? (ge gärna exempel) Hur uppfattar du att de ut-
vecklingsstörda upplever detta? 
 
Process och produkt   
Kollektiv – individ: Ni arbetar, som jag förstått det, både med gruppen (grupproces-
sen, gemenskap, ta hänsyn) och med individen (kompetens, färdigheter, behov). Be-
rätta: vad är tanken bakom detta? Hur gör ni rent konkret i detta arbete? (Gärna kon-
kreta exempel) De utvecklingsstörda: hur tror du att de upplever det? (Reaktioner 
och uttryck) 
Berätta om svårigheter och glädjeämnen? 
 
Arbetet på Ållateatern är, som jag uppfattat det, både en fråga om en process (att 
skapa musik, teater, kostymer etc.) och en fråga om en produkt (den färdiga före-
ställningen/den färdiga kostymen etc.) 
Berätta om: processen & produkten? (Vad, hur och varför?), De utvecklingsstörda? 
(Reaktioner & uttryck, deras upplevelser), svårigheter och glädjeämnen?  
 
Tillit – trygghet: I teaterarbetet med medarbetarna föreställer jag mig att saker som 
tillit och trygghet är viktiga. (Du som ledare måste ha tillit till att medarbetarna gör 
en roll/en övning på så sätt som ni kommit överens om, alla parter i en öv-
ning/uppsättning måste känna sig trygga med varandra. De utvecklingsstörda medar-
betarna måste känna sig trygga i att ni uppfattar deras kommunikation) Berätta: hur 
upplever du detta? (Ge gärna ett exempel) 
 
Kompetens  
Som jag förstått det, är arbetet med de utvecklingsstörda en utmaning, både en utma-
ning att skapa något tillsammans med dem (t.ex. en föreställning) och en utmaning 
som handlar om att ge något (t.ex. erfarenheter och upplevelser) till de utvecklings-
störda. Berätta om denna utmaning? (Ge gärna exempel) 
 
Jag har förstått att ni definierar er som ledare och de utvecklingsstörda som medarbe-
tare. Berätta: tanken bakom? Hur upplever du att de utvecklingsstörda betraktar er? 
(Ge gärna exempel) 
 
Under våren har ni anställt (på timbasis) ”omsorgspersonal”. Detta för att, som jag 
uppfattat det, ni bättre ska kunna ägna er åt det professionella teaterarbetet. Berätta: 
vad är tanken bakom?  Hur fungerar det? Reaktioner hos de utvecklingsstörda? 
 
Skulle du kunna beskriva hur du gör för att förmedla en roll, en dramaövning, ett 
musikstycke etc. till de utvecklingsstörda? (Berätta om: din arbetsmetod – ditt sätt att 
gå tillväga på, när vet man att man lyckats? Är intuition och tidigare gjorda erfaren-
heter en sak du använder dig av?  Svårigheter & glädjeämnen (ge gärna exempel). De 
utvecklingsstörda: reaktioner & uttryck (hur upplever de ..?) 
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Skapande verksamhet  
Vad tror du en skapande verksamhet (som Ållateatern) innebär för de utvecklings-
störda? Berätta om: exempel, svårigheter & glädjeämnen, reaktioner från de utveck-
lingsstörda? 
 
Under den tid jag vistats hos er har ni arbetat med olika block (Afrika, inspiration, 
dans etc.) Berätta om: tanken bakom?  Hur och varför? Hur kommer ni på de aktivi-
teter ni har? De utvecklingsstörda: reaktioner & upplevelser 
 
Skapande aktiviteter handlar om att uppleva, känna, förflytta sig både rumsligt och 
socialt, leva sig in i andra människor etc. Berätta: hur gör ni? Svårigheter och glädje-
ämnen? (ge gärna exempel), vad tror de detta innebär för de utvecklingsstörda? De 
utvecklingsstörda (reaktioner och upplevelser) 
 
Skapande aktiviteter handlar också om samspel och kommunikation. 
Berätta: kan du beskriva hur du uppfattar samspelet mellan ledare och medarbetare? 
Mellan medarbetare? Kan du beskriva hur du uppfattar kommunikationen mellan 
ledare och medarbetare? Mellan medarbetare? 
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Bilaga 5 Intervjuguide, Aktörerna 
 
Intervjuguide/Frågeområden  

 
Intervjuerna inleds med:  
– att jag upplyser om syftena med avhandlingen samt forskningsetiska överväganden. 
– att jag kommer att göra tre intervjuer och syftet med dem. 
– att intervjuerna bandas, skrivas ut ordagrant samt att utskriften kommer att förmed-
las tillbaka och att IP har rätt att göra ändringar/strykningar i utskriften. 
 
Intervjun kommer att vara på följande sätt; Kan du berätta för mig om…? Om inter-
vjupersonen ger uttömmande svar kommer inge följdfrågor att ställas.  
 
Presentation/bakgrund 
Namn, ålder, uppväxt, boende & sysselsättning? (Gruppbostad, eget boende, tidigare 
boende, daglig sysselsättning dvs. erfarenheter av omsorger), upplevelser av omsor-
ger man erhållit? (Relationer till personal, bra/dåligt, delaktighet/inflytande), upple-
velser av att vara utvecklingsstörd? (Vad tycker du om ditt funktionshin-
der/handikapp? Vad tror du andra – personal, anhöriga, vänner, folk i allmänhet 
tycker om ditt funktionshinder? ) 
 
 
Ållateatern 
Varför sökt sig till en teaterverksamhet? (Tycker om att arbeta med skapande verk-
samhet (musik, bild, rörelse, drama, teater) spelat teater/musik/sysslat med bild tidi-
gare? Vad gör man på teatern? (Hur ser en vanlig dag ut? Vem bestämmer vad man 
ska göra? Vad skulle du vilja bestämma om på teatern? Skillnader mot andra syssel-
sättningar/erfarenheter av omsorger man haft/erhåller? (Vad är ”annorlunda” på tea-
tern jämfört med dagcenter? Är det lika på teatern och på boendet/tidigare sysselsätt-
ning?). Varför tror IP att man gör det man gör? (Spela teater/musik/syssla med konst 
för att det är kul…/ lärande… utvecklande…/ träning /  för att det är ett jobb?) Upp-
levelser av teaterverksamheten? (Är något svårt/tråkigt/roligt/jobbigt/spännande? 
Vad är roligast att göra? Vad är tråkigast att göra?) Vad skulle du vilja göra på tea-
tern? 
 
Personal 
Hur är de? (snälla/duktiga/bestämmande/) Vad gör de på teatern? Vad gör de inte? 
Är de annorlunda jämfört med annan personal? (boende, tidigare dagliga sysselsätt-
ningar man haft?) förstår de dig? (kommunikation/samspel/behov av stöd & hjälp/för 
mycket/för lite stöd & hjälp…) 
 
De andra skådespelarna 
Känner du de? (umgås på fritiden, bor tillsammans…?) Hur är de? 
(Snälla/jobbiga/roliga…?) Hur arbetar ni tillsammans? (Vem arbetar du mest till-
sammans med?/samarbete?/grupper?) 
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Bilaga 6 Gråskala 
 

Gråskala för non-verbal skattning av emotioner och attityder 
 
Gråskalan är utvecklad av Carl - Gustaf Edström och Björn Blom. Syftet är att mäta 
emotioner och attityder non-verbalt, dvs. huruvida respondenten ser ljust eller mörkt 
på olika aspekter av livet och tillvaron. Respondenten väljer själv var på skalan 
hon/han vill sätta ett kryss som markerar känslan eller attityden till en specifik fråga 
eller ett påstående. 
   Gråskalan testades ht 1999 på 32 socionomstudenter inför deras skrivande av C-
uppsatser.  Då studerades känslor inför uppsatsskrivandet och känslornas samband 
med aspekter som tid, teorikurser, tidigare upplevelse av uppsatsskrivande, framtids-
utsikter etc. (Edström & Blom, 1999, opublicerat arbetsmaterial, institutionen för 
socialt arbete, Umeå universitet). 
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Bilaga 7 Tabell över antalet träffar i litteratursökningen   
 

I nedanstående tabell illustreras antalet träffar fördelat på sökord i respektive sökma-
skin. 

 
Sökmaskin Utveck-

lingsstör-
ning 

Disability 
and culture 
/ us. & 
kultur 

Disability 
and art 

Us. & tea-
ter 

Funktions 
hinder & 
kultur 

Disability 
arts 

Funktions- 
hinder & 
teater / 
Disability 
and Thea-
tre   

ISI Web of 
science * 

 183 träffar 10 t.   3 t. 4 t. 

ERIC  202 t. 365 t.   4 t. 10 t. 
Academic 
Search 

 139 t. 170 t.   1 t. 49 t 

Humaniti-
es Index 
** 

 136 t. 9 t.     

Artikelsök 100 t.      1 t 
Album 149 t.    4 t.   
Libris 412 t. 2 t.   7 t.   
Totalt antal 
träffar 

661 662 554 0 11 8 64 

Inter- 
Nationella 

0 660 554 0 0 8 63 

Svenska 661 2 0 0 11 0 1 
* sökningen är gjord i Social Science citation index och i Humanities citation 
index. 
** sökningen är gjord i Sociological Abstracts 1986 – 2002/06 
 
Av tabellen framgår att antalet publikationer, i de svenska databaserna, med 
sökordet utvecklingsstörning är relativt omfattande. Här återfinns publikatio-
ner om utvecklingsstörning ur ett medicinskt-, socialt-, (special) pedagogiskt- 
och psykologiskt perspektiv. När det gäller svenska arbeten som ligger inom 
avhandlingens ramar dvs. publikationer som bedömts kunna identifieras med 
sökorden utvecklingsstörning/funktionshinder i kombination med teater/kultur 
så utgör dessa endast 14 st. I de internationella databaserna däremot finns det 
ett relativt omfattande antal publikationer som kan sägas falla inom ramen för 
avhandlingens fokus. 
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forskningen med personer med utvecklingsstörning 
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