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1. Inledning  
Studiens fokus grundar sig på mitt eget personliga intresse för teater och individer med 

utvecklingstörning. Jag har under hela min uppväxt spelat teater och älskat hur teatern ger mig 

chans att uttrycka migpå olika sätt som jag kanske annars inte skulle fått möjlighet att få göra. 

Jag har också alltid haft nära kontakt med utvecklingstörning i många olika former. I släkten 

har vi personer med både Down-syndrom och Autism och jag följde dessutom ofta med 

mamma på hennes dåvarande arbete på ett dagcenter under min barndom. Utvecklingstörning 

har alltså aldrig varit främmande eller konstigt för mig, och jag har alltid sett de med en 

utvecklingstörning som lika mycket värda och med samma rättigheter som de utan 

utveckligstörning. När jag blev äldre började jag dock märka att samhällets syn på individer 

med olika typer av funktionsnedsättningar och utvecklingstörningar inte alltid stämde överens 

med min egen syn, och började redan då fundera över varför det egentligen var så och varför 

de med utvecklingstörning i många fall behandlas annorlunda. 

Under andra terminen på min utbildning på kulturentreprenörsprogrammet gjorde vi en längre 

praktik, och jag gjorde min praktik på Kulturcentrum för barn och unga. Under praktiken satte 

vi tillsammans upp en teaterfestival där, utöver ordinarie teatergrupper, Två grupper med 

individer med funktionsnedsättningar i form av utvecklingstörning deltog och visade upp sina 

pjäser för publik. Där och då ökade mitt intresse för utvecklingstörning och teater och jag 

funderade över hur de själva ser på sig som skådespelare och ser på sitt skådespeleri.  

Detta var något jag ville gräva djupare i och fann då att en del studier om området har gjorts, 

men då främst utifrån pedagoger/ledares perspektiv och inte från individerna med 

utvecklingstörning. Jag tycker att det vore intressant att få individerna med 

utvecklingsstörnings syn på teatern och sitt skådespeleri, då det trots allt är de själva som är 

experter på sig själva, ingen annan. Jag har därför valt att ta kontakt med en annan 

teaterverksamhet, än den jag gjorde praktik på, i norra Sverige för funktionsnedsatta med 

lindrig-måttlig utvecklingstörning, för att få chansen att studera deras arbete på ett närmare 

plan och komma närmare dem som skådespelare. 
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Syfte och frågeställningar  

När jag sökte efter tidigare studier som handlar utvecklingsstörning fann jag att de ofta 

baseras på intervjuer med personer i den utvecklingsstördas närhet exempelvis föräldrar, 

pedagoger eller boendepersonal. Mer sällan har det gjorts intervjuer med dem som själva har 

en utvecklingsstörning. Eftersom deras upplevelser inte nödvändigtvis behöver 

överensstämma med omgivningens kändes det således viktigt att ha ett inifrånperspektiv i min 

studie och be de själva med en utvecklingsstörning att berätta om sina upplevelser och 

tankegångar. 

Studiens syfte är därför att undersöka en teaterverksamhet för unga vuxna med 

utvecklingsstörning, med fokus på de ungas upplevelse av delaktighet och deras uppfattning 

om sig själva som skådespelare. 

Frågeställningarna är: 

 Hur ser individerna med utvecklingsstörning på sig själva som skådespelare och på sitt 

skådespeleri? 

 Hur upplever de att publiken, utan utvecklingsstörning, ser på dem som skådespelare 

och sitt skådespeleri? 

 På vilket sätt har de varit delaktiga i processen av att exempelvis framställa en 

föreställning? 

Avgränsningar 

Jag har valt av avgränsa min undersökning till en specifik teaterverksamhet för 

utvecklingsstörda i en medelstor stad i norra Sverige. I verksamheten jag undersökt finns elva 

aktörer med utvecklingsstörning och två handledare. Aktörerna på teaterverksamheten erbjuds 

kreativ stimulans där idéer och tankar omvandlas till musik och teater. Gruppen gör manus, 

scenografi, rekvisita, kostymer samt ljud och ljus tillsammans med ledarna. Arbetet leder fram 

till föreställningar där deltagarna uppträder för allmänheten och för mer specifika grupper, 

som andra dagliga verksamheter och gruppbostäder. Verksamheten fokuserar exempelvis på 

att stimulera individens kreativitet och utveckla deras sociala färdigheter och regleras av den 

offentliga handikappomsorgen och LSS. Vad LSS innebär och betyder finns beskrivet i 

huvudkapitlet. 
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Ytterligare avgränsningar som har gjorts i studien är själva formen av utvecklingstörning hos 

mina informanter, vilka alla har Downs-syndrom. 

Material och metod 

Jag vill få kunskap om de utvecklingsstördas upplevelser, tankar och känslor om sig själva 

och andra inom teaterverksamheten. Jag kommer således att arbeta med ett inifrån perspektiv 

och därför använda mig av en kvalitativ ansats. Detta gällande både materialinsamling och 

analys. 

 

Det material jag kommer att använda mig av i studien är den insamlade empirin jag erhållit 

under deltagande observationer och därifrån fältanteckningar, samt kvalitativa intervjuer som 

spelats in och transkriberats. Vidare har en del litteraur och avhandlingar handlat som 

hjälpmedel under studiens gång. Då jag utgår ifrån ett inifrån perspektiv i min studie är den 

insamlade empirin det viktigaste källmaterialet i min studie och utgör den största delen av 

materialet. Eftersom att informanterna i studien alla har en utvecklingsstörning skulle man 

kunna ställa sig kritisk till hur tillförlitlig det insamlade materialet verkligen är. Dock anser 

jag att utifrån mitt syfte och mina frågeställningar är empirin det mest intressanta att lyfta 

fram och belysa. Jag vill uppnå ett inifrånperspektiv i studien och för att kunna göra det ser 

jag det insamlade materialet i form av intervjuer och fältanteckningarna från observationerna 

som den rådande verkligheten. 

Jag har valt att arbeta med både intervju och observation som metod, då detta framförallt ger 

mig en möjlighet till fler och olika typer av infallsvinklar i studien. Jag anser att intervjuerna 

ger mig information och idéer till vad jag kan fokusera och undersöka närmare i mina 

observationer och på samma sätt hjälper observationerna mig inför intervjuerna. Genom 

observationer får man en inblick i den yttre världen och vad som händer och sker i den 

undersökta gruppen. I intervjuerna kan man däremot komma närmare informanten och 

förhoppningsvis fånga deras innersta tankar, drömmar och funderingar. Det kan också öka 

studiens trovärdighet att använda sig av fler än endast en metod. I min studie vill jag 

undersöka både den inre och yttre världen på en teaterverksamhet för utvecklingsstörda och 

därför lämpar det sig bäst för mig att använda mig av dessa två metoder. 

Urvalet har gjorts genom att jag kontaktat en ledare för teaterverksamheten jag ville 

undersöka, med en förfrågan om att få göra min studie av verksamheten. Jag skrev i min 
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förfrågan en önskan om att få intervjua minst tre av skådespelarna med någon form av 

utvecklingstörning. Jag önskade också att få delta aktivt i deras arbete en-två gånger i veckan 

för att då kunna göra mina deltagande observationer, och samtidigt bygga upp en relation till 

skådespelarna så de skulle känna sig bekväma med att bli intervjuade av mig. 

Deltagande observation  

I en deltagande observation deltar jag som forskare i det dagliga arbetet/aktiviteten som i mitt 

fall är en teaterverksamhet för individer med utvecklingstörning. Med en deltagande 

observation vill forskaren få fram saker som av olika anledningar inte tas upp, syns eller 

nämns i intervjuer, saker som bara sker utan att det egentligen tänks på det. Många gånger kan 

det finnas en hel del skillnader mellan ord och handling, och därför är det bra att göra 

deltagande observationer utöver de kvalitativa intervjuerna.
1
 I observationen används alla 

sinnen så förutom syn blir också hörsel, lukt, smak och känsel viktigt. För att verkligen 

komma ihåg hur dessa sinnen aktiverats under observationen är det bra att använda sig av 

någon typ av loggbok under tiden för observationerna men också efter observationens slut för 

att underlätta den slutliga analysen.
2
Detta är något jag tagit till vara på och använt mig av 

under hela arbetets gång. Jag har fört fältdagbok under observationerna, men också skrivit ner 

tankar och känslor när jag kommit hem för dagen för att verkligen ha mycket material att 

analysera. Platsen för den deltagande observationen blir också viktigare än platsen där 

intervjuerna hålls, och det är viktigt att rumsligt avgränsa observationen innan den görs så 

man vet vad man har att utgå ifrån. De deltagande observationerna skedde på plats i 

teaterverksamhetens lokaler och jag deltog i alla dagliga aktiviteter som gruppen höll på med 

just då. I detta fall höll teatergruppen på att sätta upp en föreställning som innehöll både 

egenskriven musik, koreografi och eget manus. Föreställningen har sedan visats upp vid olika 

tillfällen både för allmänheten och för speciella grupper och andra dagliga verksamheter och 

kommer att fortsätta visas upp under hela sommaren. 

Intervjuer  

Jag kontaktade teaterledarna ytterligare en gång innan mitt första besök på 

teaterverksamheten, och bad de förbereda skådespelarna på att jag skulle komma och jag bad 

dessutom ledarna att fundera över om några av skådespelarna var speciellt lämpliga att bli 

intervjuade av mig. Jag bestämde mig dock inte för vilka jag skulle intervjua endast grundat 

på vad ledarna tyckte, utan det var viktigt för mig att det skulle fungera bra mellan mig och de 

                                                           
1
 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red) Etnologiskt fältarbete. Andra upplagan (Lund, 2011), 114 

2
 Ibid, 127 
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jag intervjuade och att de skulle känna ett förtroende för mig och att vi helt enkelt fick någon 

typ av personkemi.  

Jag har intervjuat fyra olika skådespelare och gjort en intervju med en av ledarna för 

teaterverksamheten. Intervjuerna skedde i teaterverksamhetens lokaler och de har spelats in 

digitalt för att sedan transkriberas. Intervjuerna blev i väldigt varierande längd mellan runt 20 

minuter till upp mot 1 timme och resulterade i ett antal utskrivna sidor med text.  

I boken Etnologiskt fältarbete beskrivs intervjuer som: ”En kommunikationsform där någon 

berättar och besvarar frågor som ställs av en annan person och där det sagda registreras i 

någon form”.
3
En intervju beskrivs också som ett personligt möte mellan forskare och 

intervjupersoner, där man som forskare får chansen att komma den intervjuade in på djupet. 

Det är dock en komplex arbetsmetod som kan ge otroligt skiftande resultat med varierande 

karaktär och kvalitet, vilket jag verkligen upplevt under mina intervjuer.
4
Intervjuerna görs i 

ett bestämt syfte, och i detta fall är det att söka svar på de frågeställningar som författats för 

att söka svar på studiens syfte. Jag har omformulerat frågeställningarna till en intervjuguide 

och då även haft utrymme för eventuella följdfrågor och andra utsvävningar i min 

tidsplanering (se bilaga A). Frågorna har varierats beroende på vem jag har intervjuat och har 

hållits som halvstrukturerade intervjuer vilket har gjort att informanterna har haft möjligheten 

att svara på frågorna utifrån sina egna förutsättningar. 

 Kvalitativa studier förlitar sig i hög utsträckning på intervjudeltagarnas perspektiv och är 

empiristyrda, då är halvstrukturerade eller ostrukturerade intervjuer att föredra. Detta för att 

halvstrukturerade intervjuer gör det möjligt att få ta del av informanternas uppfattningar på ett 

djupare plan. Frågorna ställs då till informanterna utifrån studiens frågeställningar och syfte 

men frågorna har öppna svarsmöjligheter vilket i sin tur gör att de intervjuade får möjlighet 

att, utanför ramarna, komma med sitt perspektiv och sin uppfattning på frågorna och i och 

med detta sätta egna ord på sina känslor och tankar.
5
Jag har av den anledningen valt att 

använda mig av halvstrukturerade intervjuer i min studie. För att försäkra mig om att jag höll 

mig till ämnet och fick svar på mina övergripande frågeställningar utformade jag alltså en 

                                                           
3
 Ibid, 80-88 

4
 Ibid, 92 

5
 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund 2009: Studentlitteratur. 
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intervjuguide där jag använde mina frågeställningar som grund och kompletterade dessa med 

ett antal underfrågor samt utrymme för eventuella följdfrågor (se bilaga A).
6
 

Eftersom jag har intervjuat individer med utvecklingsstörning har intervjuerna resulterat i 

mycket varierande längd och innehåll. Det har varit av största vikt för mig som forskare att 

vara flexibel i mina intervjuer och frågor, då jag inte i förväg kunnat förbereda mig på samma 

sätt som om jag endast hade hållit intervjuer med individer utan utvecklingsstörning.  

Etiska ställningstaganden  

Det forskningsetiska kravet om informerat samtycke kan bli ganska svårhanterligt när det 

gäller intervjuer med personer med utvecklingstörning. Det kan vara svårt att veta om 

undersökningspersonen verkligen förstått innebörden i vad denne gett samtycke till eller låtit 

bli att delta i.
7
 Jag har därför varit väldigt tydlig med vad det innebär för 

undersökningspersonerna att vara med i intervjuerna. Om det ändå känts som att personen 

varit osäker, eller inte förstått innebörden skulle jag ha valt att intervjua en annan person. Det 

har varit av största vikt att samtycket varit tydligt. 

Jag valde att skicka intervjufrågorna i förväg till ledarna för att de skulle kunna se över om 

mina frågor kändes lämpliga överhuvudtaget eller om jag borde ha omformulerat eller helt 

enkelt strukit/lagt till någon fråga. De känner ju trots allt skådespelarna bättre än vad jag gör 

och vet mer om dem och deras förutsättningar. Jag påpekade dock att frågorna inte skulle 

visas för skådespelarna i förväg, då jag ville ha ett öppet och lättsamt samtal där de skulle 

känna sig bekväma och inte utfrågade. 

Viktigt att påpeka är att jag inte har varit på teatern för att intervjua de utvecklingsstörda om 

deras funktionsnedsättning, utan jag intervjuade dem som skådespelare. Om de däremot själva 

valt att ta upp sin funktionsnedsättning är det givetvis intressant, men det är inget jag har 

pressat fram. 

Beträffande anonymiteten är de intervjuade helt anonyma och jag kommer heller inte ange 

vilken teaterverksamhet jag har besökt. Anonymiteten kommer inte ha någon påverkan på min 

studie, då ålder, kön och etnicitet inte är något jag kommer att fokusera på i studien. Däremot 

kan detta vara intressant att undersöka närmare i framtida forskning. 

 
                                                           
6
 Ibid. 27-39 

7
 Lennart Sauer. Teater och utvecklingstörning- En studie av Ållateatern (Umeå 2004), 34 
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Metoddiskussion 

När man intervjuar individer med utvecklingsstörning måste man ha i åtanke att de kanske 

säger att de förstår vad jag menar och svarar på det sätt de tror att jag vill att de ska svara bara 

för att tillfredsställa mig som intervjuare. Detta kallas intervjuareffekten och den kan vara 

speciellt påtaglig hos individer med utvecklingsstörning då de i många gånger inte vill vara 

till besvär.
8
Min tanke var från början att göra intervjuerna i ett ganska tidigt skede i studien, 

men för att minska risken för intervjuareffekten beslöt jag mig för att lära känna 

informanterna ordentligt innan vi genomförde intervjuerna. Detta för att de skulle känna 

förtroende för mig och att det inte skulle kännas främmande för dem att prata med mig. I en 

studie med en kvalitativ metod blir tillförlitligheten svår att mäta. Feltolkningar av svar, 

dagsformen hos informanterna och felskrivningar vid analysen kan vara delar som påverkar 

reliabiliteten i studien.
9
  

En annan aspekt som man bör ha i åtanke när man intervjuar personer med 

utvecklingsstörning är att de många gånger kan ha verbala svårigheter och då ha det ganska 

svårt att utrycka sig. Detta kan medföra att jag som intervjuare ännu lättare kan feltolka eller 

till och med övertolka deras utsagor. För att undvika detta har jag låtit intervjuerna få ta sin 

tid, och de överskred många gånger en timme. Sedan har dessutom informanten fått lyssna 

igenom inspelningen av intervjun tillsammans med mig och då fått säga om det är något de 

vill lägga till, eller kanske ta bort.  

Vidare kan endast fyra informanter, exklusive ledaren, tyckas vara en ganska liten 

undersökningsgrupp vilket jag givetvis har haft i åtanke. Dock anser jag att gruppen ändå är 

tillräckligt stor för just denna studie då hela teaterverksamheten endast består av ett fåtal till 

skådespelare än de fyra jag har intervjuat. Informanterna har också haft olika grader av 

problem med sin verbala förmåga, varpå intervjuerna helt enkelt har fått anpassas efter varje 

individs förmåga. Dock är det i slutändan mina egna tolkningar av deras utsagor som analysen 

har grundats på. 

Gällande de deltagande observationerna trodde jag att skådespelarna på teaterverksamheten 

först skulle ställa sig en aning tveksamma till att en främmande person skulle vara med dem 

och observera vad de gjorde och hur de handlade. Men jag blev verkligen bemött med kärlek 

                                                           
8
 Ove Mallander. De hjälper oss till rätta – Normaliseringsarbete, självbestämmande och människor med 

psykiskutvecklingsstörning. (Lund 1999) 
9
Staffan Stukát . Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.( Lund 2005) 126 
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från första början och de var alla så glada att jag var där. Jag blev redan från första dagen sedd 

som en i gruppen och blev av vissa skådespelare till och med benämnd som en av alla 

medarbetare på teatern. Detta gjorde att mina observationer flöt på mycket smidigt och jag 

kände aldrig att de gjorde sig till eller höll inne med något för att jag var där, utan arbetet 

verkade flyta på precis som vanligt. Det kan ju annars vara en svårighet, att man som 

observatör stör det dagliga arbetet på ett dåligt sätt. Men det har jag som sagt inte alls upplevt 

under min tid på teaterverksamheten.  

Jag har under min tid på verksamheten också dagligen fört fältdagbok. Tanken var att jag 

skulle föra dagboken kontinuerligt under dagarna och under i mina observationer. Men 

eftersom jag blev så involverad i arbetet på teatern och en i gruppen blev fältdagboken något 

lidande. Detta gjorde att jag främst gjorde mina anteckningar på kvällarna när jag kommit 

hem från teatern vilket kan ha medfört att vissa iakttagelser och noteringar jag gjort under 

dagen gått förlorade. Om jag istället, som jag först planerat, fört mina anteckningar under 

dagen skulle min slutgiltiga analys kunnat förenklas något. 

Teori  

I min studie motsvarar teorin vilket perspektiv jag har valt att utgå ifrån i mitt arbete. 

Perspektivet fungerar som ett hjälpmedel vid analysen av min insamlade empiri och är 

relevant för att fullgöra studiens syfte. Jag kommer fokusera på ett miljörelativt perspektiv i 

studien. Perspektivet belyser olika synsätt på människor med funktionsnedsättning och 

huruvida man ser problem, i detta fall utvecklingsstörning, som något som finns hos individen 

eller något som skapas genom det omgivande samhällets brist på anpassning. Detta synsätt 

har jag haft i åtanke under mina intervjuer och under de deltagande observationerna men jag 

har varit öppen för eventuella förändrade synsätt under arbetets gång.  

Ett miljörelativt perspektiv på utvecklingstörning 

Ett miljörelativt perspektiv på funktionshinder, och däribland utvecklingstörning, är sedan 

lång tid tillbaka den officiella synen på funktionhinder i Sverige. Perspektivet beskriver 

framförallt att det inte är själva sjukdomen eller i detta fall funktionsnedsättningen som är 

orsaken till hinder av olika slag för individen. Funktionshindrad blir man alltså först när man 

kommer i kontakt med en hindrande och otillgänglig miljö.
10

Ett miljörelativt perspektiv 

dementerar inte en nedsättning eller skada/sjukdom, men ställer sig tvivlande till att det 

                                                           
10

 Britt- Inger Olsson & Kurt Olsson. Människor i behov av stöd. Fjärde upplagan. (Stockholm, 1998) 8 
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verkligen är själva nedsättningen som är den främsta anledningen till en individs svårigheter 

och hinder i olika specifika situationer.  

Utvecklingsstörning får i ett miljörelativt perspektiv varierande betydelse exempelvis på 

grund av hur tillgänglig eller otillgänglig omgivningen är. Utvecklingstörning som ett 

funktionshinder blir alltså ett resultat av förhållandet mellan en person och dess sociala 

situation. Man kan alltså säga att i forskning gällande utvecklingstörning som funktionshinder 

finns det två olika infallsvinklar. Man kan antingen fokusera på individen med 

utvecklingsstörning och de hinder utvecklungstörningen medför, eller lägga fokus på den 

rådande omgivningen där personen med utvecklingsstörning befinner sig i.
11

 

Jag har gått in i min studie med öppna ögon och öppet sinne men haft det miljörelativa 

perspektivet som utgångspunkt, alltså att det är det omgivande samhällets brist på anpassning 

som skapar de hinder personer med utvecklingsstörning möter. I min studie har jag dessutom 

fått chansen att få mina informanters, som alla har en utvecklingstörning, perspektiv och 

upplevelser om vad det är som hindrar, funktionsnedsättningen eller omgivningen och stirrar 

mig därför inte blind på perspektivet som en rådande verklighet.  

Centrala begrepp 

I uppsatsen används en del begrepp som förklaras nedan. 

Utvecklingsstörning 

Det finns många olika benämningar för den funktionsnedsättning jag beskriver i studien. 

Genom hela uppsatsen benämner jag den funktionsnedsättning som mina informanter har för 

utvecklingsstörning. Jag har då utgått från vad riksförbundet FUB använder för begrepp för 

funktionsnedsättningen vilket alltså är utvecklingsstörning.
12

FUB står för föreningen för barn, 

unga och vuxna med utvecklingsstörning och är en intresseorganisation som jobbar för att 

individer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett bra liv. 
13

En annan avgörande faktor för 

mitt val av benämningen utvecklingsstörning var det faktum att de informanter jag intervjuat i 

studien, med funktionsnedsättning, alla kallade sin funktionsnedsättning för just 

utvecklingsstörning. 

                                                           
11

 Ingemar Emanuelsson m.fl. Forskning inom det specialpedagogiska området – en kunskapsöversikt. 

(Stockholm 2001)114-128 

12
 FUB om begreppet utvecklingsstörning: http://www.fub.se/utvecklingsstorning/vilket-ord-anvands Hämtad 

2014-06-02 
13

 FUB om vad FUB är: http://www.fub.se/om-fub Hämtad 2014-06-02 

http://www.fub.se/utvecklingsstorning/vilket-ord-anvands
http://www.fub.se/om-fub
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LSS- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa 

funktionsnedsättningar rätt till insatser om behov föreligger för att uppnå goda levnadsvillkor. 

Det finns 10 olika insatser som kan sökas enligt LSS varav daglig verksamhet är en.
14

 Den 

teaterverksamhet jag har undersökt är en form av daglig verksamhet där samtliga brukare 

alltså får stöd av LSS.  

Daglig verksamhet 

Teaterverksamheten jag har studerat är alltså en form av en daglig verksamhet. Syftet med 

den dagliga verksamheten är att det ska ge individer möjlighet till en meningsfull arbetsdag 

och ge stimulans, utveckling och gemenskap. 

Personer som har en funktionsnedsättning kan alltså få stöd för att hitta en sysselsättning som 

passar just denne som individ. Daglig verksamhet är en insats för individer med 

funktionsnedsättningar som kan sökas enligt LSS. För att få söka till en daglig verksamhet 

måste individen vara i yrkesverksam ålder, sakna ett annat arbete och ska heller inte påbörja 

någon annan utbildning eller liknande inom den närmsta tiden. 

Inom Umeå kommuns dagliga verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

finns det många olika typer av verksamheter att vända sig till. Alltifrån café, arbetsinriktad 

daglig verksamhet till, i detta fall, teaterverksamhet.  

Den som arbetar inom en daglig verksamhet får heller ingen vanlig lön. De flesta får någon 

typ av försörjning på annat sätt, exempelvis genom försäkringskassan eller andra bidrag. När 

man arbetar på daglig verksamhet får man dock en liten ersättning varje månad, en så kallad 

habiliteringsersättning för framtida pension. 
15

 

Individer som tillhör personkrets ett och två i LSS kan ha insatsen. 

Personkrets ett är: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  

Personkrets två är: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

Personer med beslut enligt socialtjänstlagen kan också ha daglig verksamhet i vissa fall. 
16

 

                                                           

14
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM 2014-03-28 

15
 Umeå kommun om daglig verksamhet 

http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/handikappfunktionsnedsattning/dagligverksamhetarbet
eochsysselsattning/dagligverksamhet.4.6d72838a129c37576278000988.html 2014-04-21 
16

 Ibid 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/handikappfunktionsnedsattning/dagligverksamhetarbeteochsysselsattning/dagligverksamhet.4.6d72838a129c37576278000988.html
http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/handikappfunktionsnedsattning/dagligverksamhetarbeteochsysselsattning/dagligverksamhet.4.6d72838a129c37576278000988.html
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Den grupp jag har undersökt stämmer alla överens med personkrets ett och har alltså allihop 

någon form av utvecklingsstörning. 

Presentation av temat 

Studien undersöker individer med utvecklingstörnings upplevelser inom teater. Den fokuserar 

på de utvecklingsstördas känslor, tankar och åsikter kring hur de själva ser på sig som 

skådespelare och sitt skådespeleri. Vidare belyser studien hur skådespelarna upplever att 

publiken tycker om deras skådespeleri och föreställningar och slutligen hur pass delaktiga 

skådespelarna får vara i exempelvis framställandet av en föreställning och arbetet runt den. 

Tidigare forskning om teaterverksamheter för unga vuxna med utvecklingsstörning 

Jag har funnit en del studier om det studerade området, teaterverksamhet för unga vuxna med 

utvecklingstörning, men då har de främst utgått utifrån pedagogers, anhörigas eller vårdares 

perspektiv och alltså inte från individerna med utvecklingstörnings perspektiv. Det finns 

relativt få studier på detta område som baseras på de utvecklingsstördas egna tankar och 

erfarenheter. 

Lennart Sauer har dock studerat en teaterverksamhetför unga vuxna med utvecklingsstörning 

sin avhandling. 
17

Hans studie är upplagd på ett liknande sätt som min egen, genom deltagande 

observationer och intervjuer med skådespelarna på teaterverksamheten. Vidare har även han 

försökt uppnå ett inifrånperspektiv med studien och alltså utgått från individerna med 

utvecklingsstörnings tankar och känslor kring sitt skådespeleri. Han beskriver sina upplevelser 

och erfarenheter av teaterverksamheten och svårigheten av att definiera vad som anses vara 

normalt och inte. Vidare menar han att detta kan betyda att det finns en viss syn på vad som är 

viktig och gällande kunskap och vad som inte är det. Han menar att det kan vara en av 

anledningarna till att ett inifrånperspektiv från de med utvecklingsstörning inte finns 

representerat i tidigare forskning.
18

  

En annan avhandling jag har funnit intressant och som belyst det studerade ämnet är: Mellan 

konst och terapi av Jens Ineland. 
19

 Även Ineland har många intressanta infallsvinklar på 

ämnet men precis som Sauer har han ett annat syfte med sin studie än vad jag har.  

Ineland fokuserar på spänningsförhållandet mellan teatern som konstnärlig praktik och det 

                                                           
17

 Lennart Sauer. Teater och utvecklingstörning- En studie av Ållateatern. Umeå 2004 
18

 Ibid.52 
19

 Jens Ineland. Mellan konst och terapi – Om teater för personer med utvecklingsstörning. Umeå 2007 
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institutionella sammanhanget av social omsorg i kommunal regi. 
20

Precis som i min studie har 

Ineland studerat en teaterverksamhet på plats och jobbat utifrån ett inifrånperspektiv.  

 

Något jag uppmärksammat med de båda ovannämnda avhandlingarna är dock att båda 

forskarna har, precis som jag, intervjuat skådespelarna med utvecklingstörning men de har 

även intervjuat ett flertal ledare/pedagoger för de aktuella teaterverksamheterna. Detta är 

något jag innan studiens början aktivt valt att inte göra i min studie, förutom en intervju med 

en av ledarna. Kanske hade mitt resultat och min analys sett annorlunda ut om jag också valt 

att intervjua fler ledare, pedagoger och anhöriga, men till det bättre eller till det sämre låter 

jag vara oskrivet. Denna forskning har främst fungerat som inspiration och bollplank till min 

egen studie och på så sätt gjort att mina ögon öppnats för ytterligare infallsvinklar. 

Uppsatsens disposition  

Uppsatsen består av ett huvudkapitel där syftet besvaras genom de frågeställningar som 

ställts. Kapitlet består av tre avsnitt där syftesfrågorna fungerar som rubriker med en del 

underrubriker och avslutas sedan med en analys av teaterverksamheten ur ett miljörelativt 

perspektiv. Sedan följer ett kapitel där hela uppsatsen diskuteras och  
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 Ibid.13 



17 
 

2. Teaterverksamhet för unga vuxna med 

utvecklingsstörning 
Under följande avsnitt redovisas studiens resultat med tillhörande analys. Avslutningsvis 

analyseras teaterverksamheten, som helhet, ur ett miljörelativt perspektiv. 

Inledande diskussion  

Utgångspunkten i analysen är de frågor som finns formulerade i studiens syfte och det 

material som har samlats in genom intervjuer och deltagande observationer. Innan jag 

påbörjade min studie hade jag, som många andra, en föreställning av utvecklingsstörda som 

skådespelare. Min var framförallt att skådespelarna tyckte det var roligt och att de kände sig 

som riktiga skådespelare när de stod på scenen. Vidare trodde jag att alla i 

skådespelarensemblen på teatern jag besökt skulle tycka och tänka ganska lika om sig själva 

och sitt skådespeleri. Nu i efterhand, när intervjuerna och observationerna är gjorda, känns 

detta helt absurt och snedvridet. Vad fick mig att tro att bara för att de har utvecklingstörning 

som gemensam nämnare skulle det automatiskt tycka och tänka likadant? Bara för att jag är 

kvinna exempelvis, tycker och tänker ju inte jag likadant som alla andra kvinnor i världen. 

Under mina intervjuer och observationer fick jag uppleva vilka olikheter, men också likheter 

det fanns mellan skådespelarna på teatern. Jag fick chans att lära känna skådespelarna och 

dela deras innersta tankar och känslor gällande sitt skådespeleri och deras syn på delaktighet. 

Detta var dock inte något som skedde över natt utan det krävdes en hel del tid och 

engagemang från min sida för att verkligen komma skådespelarna nära. Först och främst 

behövde jag läsa på en hel del om utvecklingsstörning och vad det innebär att ha en sådan 

funktionsnedsättning. Det skulle visa sig att alla mina informanter hade diagnosen Downs 

Syndrom vilket gjorde att jag studerade det syndromet på ett närmare plan och vad som 

utmärker just det. Jag umgicks sedan med skådespelarna två gånger per vecka under deras 

dagliga arbete på teaterverksamheten och passade då på att umgås extra mycket med de 

informanter jag skulle intervjua senare. Jag tog lång tid på mig innan intervjuerna 

genomfördes så vi verkligen skulle ha lärt känna varandra ordentligt, vilket jag tror 

underlättade mina intervjuer mycket och gjorde att jag fick så pass uttömmande svar av 

informanterna. 

Hur ser individerna med utvecklingsstörning på sig själva som 

skådespelare och sitt skådespeleri? 
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Teaterverksamheten jag har besökt riktar sig till unga vuxna som alla har utvecklingsstörning 

som funktionsnedsättning och gemensamt för alla är att det på ett eller annat sätt älskar att 

hålla på med teater.  

Utvecklingsstörning som funktionsnedsättning 

Att ha en utvecklingstörning innebär att man har en egen individuell gräns för den kognitiva 

utvecklingen och har en begränsad förmåga till abstrakt tänkande. 
21

Däremot finns det 

givetvis många olika typer av utvecklingsstörningar och dessutom flera olika grader av dessa. 

Man brukar sätta utvecklingstörningen på en skala från Lindrig-Måttlig-Grav. Gränsen kan 

dock vara svår att dra och det krävs bakomliggande arbete för att kunna avgöra vart på skalan 

en individs utvecklingsstörning ligger. Dessutom kan det skilja sig åt beroende på kultur och 

samhälle. En som är lindrigt utvecklingsstörd här i Sverige skulle mycket väl kunna vara 

måttligt utvecklingsstörd någon annan stans i världen.
22

I teatergruppen jag har studerat ligger 

individerna på lindrig-måttlig på skalan. Det är två pedagoger som leder gruppen samt att en 

del av skådespelarna har sina assistenter med sig. De har alla olika typer av 

funktionsnedsättningar och mycket olika behov, vilket gör att pedagogerna får anpassa sina 

övningar och utmaningar för varje enskild individ. En otroligt viktig detalj när man ska 

handleda en grupp funktionshindrade är att se deras möjligheter istället för svårigheter. Ett bra 

sätt att lägga upp den pedagogiska handledningen är att följa dessa tre punkter:  

1. Begriplighet 

2. Hanterbarhet 

3. Meningsfullhet. 
23

 

Detta är något som pedagogerna till gruppen jag studerat verkligen tagit till vara på och jobbar 

med vid varje tillfälle. Jag märker hur de, beroende på vem de talar med, ändrar sitt sätt att 

prata och föra sig på då alla i teatergruppen har olika behov och olika förmågor. 

 

Eftersom mitt fokus i studien har legat på de utvecklingsstörda lade jag dessutom särskilt 

märke till hur de också ändrade sitt sätt att tala och föra sig på beroende på vem de pratade 

med just för stunden. När de talade med en av pedagogerna var de lugna och stillsamma och 

satt ofta ner och lyssnade medan när det pratade med den andra pedagogen var det mycket 

mer högljutt och större rörelser användes när de pratade och agerade. Jag märkte också tydligt 

hur skådespelarna ändrade sin samtalston och sitt sätt att vara när de pratade med mig, 

                                                           
21

 Ibid. S. 32 
22

 Ibid. S 37 
23

 Ibid. 9 
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speciellt i början när jag fortfarande ansågs som ny i gruppen. Det tog dock inte lång tid för 

skådespelarna att acceptera min närvaro och jag var snabbt en självklar del i deras gemenskap. 

Man kan alltså se att det inte bara är de utan utvecklingstörning som gör anpassningar och 

ändrar sitt beteende mot vilka de bemöter, utan samma förmåga finns hos de med 

utvecklingsstörning. 

Skådespelarna på teaterverksamheten  

Det har fallit sig så att de individer jag har intervjuat alla har diagnosen Downs Syndrom 

vilket också är den utvecklingsstörning som representeras mest på den undersökta 

teaterverksamheten. Ca 1/800 i Sverige har Downs Syndrom som egentligen inte är en 

sjukdom utan en kromosomskada. Den som har Downs syndrom har en kromosom extra, 

alltså 47 stycken. Att ha Downs Syndrom påverkar egentligen inte livslängden förutom hos 

den grupp som också föds med hjärtfel eller mag- och tarmsjukdomar liksom muskelslapphet, 

infektionskänslighet samt problem med öronen vilket tyvärr är ganska vanligt. En person med 

Downs Syndrom kan utvecklas väldigt mycket med rätt stöd och det är mycket individuellt 

och många yttre faktorer spelar roll. Ofta börjar ett barn med Downs Syndrom i vanliga 

förskolor med en assistent vid sin sida men går i skolåldern över till särskola.
24

 

 Vidare kan man ofta utskilja en person med Downs syndrom då de har en del speciellt 

utmärkande drag rent utseendemässigt. Vanliga kännetecken hos människor med Downs 

syndrom är exempelvis att de har överrörliga leder, platt ansikte, platt huvud, rikligt med 

nackskinn, sneda ögon, lågt sittande ytteröron och att tungan hålls utanför munnen. Att dem 

med Downs syndrom har ganska utmärkande drag gör att det är svårt att missa att de har en 

utvecklingsstörning. Detta kan enligt en av informanterna vara ganska jobbigt ibland: 

Jo men eftersom jag har Downs syndrom så ser ju alla att jag inte är som alla 

andra. Vissa på den här teatern ser ju liksom ut som dig (mig som intervjuare) 

men behöver mycket mer hjälp än vad jag behöver! Ibland önskar jag att jag såg 

mer normal ut, för då skulle jag kanske kunna bli en riktig skådespelare och spela 

på riktiga scener.
25

 

Det ligger verkligen något i det informanten säger, vissa av skådespelarna på teatern har inga 

utmärkande drag alls som avslöjar att de har en utvecklingsstörning. De kanske skulle ha det 

                                                           
24

 Karin Sonnander, Mårten Söder, Kent Ericsson. Forskare om utvecklingsstörning- perspektiv-kunskaper-
utmaningar. (2005. Uppsala ). 90 
25

 Intervju med informant 4 2014-04-21 
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lättare att vara med i exempelvis en spelfilm och då få chansen att spela en roll där de inte har 

en utvecklingsstörning, än de som har en tydligt synlig utvecklingsstörning. 

 

Min första tanke var, när jag insåg att alla mina informanter hade Downs syndrom, var att 

deras svar mest troligt skulle vara ganska lika varandra eftersom de alla hade samma diagnos 

och liknande problem. Detta var dock något jag fick erfara var helt fel, och deras svar gick åt 

många olika håll gällande hur de ser på sig själva som skådespelare och sitt skådespeleri. En 

av de första frågorna jag ställde till informanterna var kort och gott frågan om de var 

skådespelare, jag förväntade mig att samtliga informanter skulle svara ja på den frågan utan 

den minsta tvekan. Tre av informanterna svarade, som jag trott, ja på den frågan medan en 

person svarade nej. När jag frågade varför informanten inte var skådespelare fick jag, enligt 

mig, ett ganska oväntat och ledsamt svar: ”Nej jag kan ju inte vara skådespelare för jag har ju 

ett handikapp. Det finns väl ingen riktig skådespelare som har det ju.” 
26

 

Vidare frågade jag då vad informanten tyckte var en riktig skådespelare och vad som 

kännetecknade en sådan. Jag frågade också om denne sett någon av filmerna där 

skådespelarna från Glada Hudikteatern agerade och om de inte var riktiga skådespelare.
27

  

Jamen typ som Angelina Jolie eller Jennifer Aniston, man måste vara snygg 

liksom och inte ha ett handikapp. Sen de på Glada Hudik spelar ju bara 

utvecklingsstörda fast med andra namn. Har du sett en handikappad spela typ 

någon riktig person någon gång eller? 
28

 

Det här, för mig oväntade, svaret gjorde mig riktigt berörd och ledsen. Jag hade på något sätt 

hoppats att alla mina informanter skulle anse sig vara skådespelare och också känna sig 

duktiga på sitt jobb och jag trodde definitivt inte att någon av dem skulle anse att man måste 

vara snygg för att vara skådespelare. Visserligen svarade tre av fyra informanter att de var 

skådespelare och var mycket bra på sitt jobb, men att en svarade på sättet ovan har verkligen 

fått mig att fundera på hur samhällets ideal och normer påverkar fler grupper än vad man 

kanske först kan tro Tre av mina informanter svarade dock att de var skådespelare och tyckte 

dessutom att de var bra på sitt yrke. De anser att de mycket väl skulle kunna vara med i en 

riktig Hollywood film och ser sig själva som helt vanliga människor som arbetar som 
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27

 Glada Hudikteaterns officiella hemsida. http://www.gladahudikteatern.se/ 2014-03-27 
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skådespelare: ”Ja jag jobbar som skådespelare[…] Nästa roll tror jag kommer vara James 

Bond i en riktig film, för jag är ganska tuff liksom.”
29

 

Det faktum att de ser sig som helt vanliga människor som arbetar som skådespelare behöver 

nödvändigtvis inte betyda att de inte är medvetna om sina olikheter, i detta fall 

utvecklingsstörning, utan att det bara är en av många identiteter hos dem. De är alltså inte 

bara utvecklingsstörda utan har många andra sidor hos sig själva att identifiera sig med. 
30

 

Jag frågade, i mina intervjuer med informanterna, om vad som var speciellt med deras 

teaterverksamhet och om vem som helst fick vara med där. Samtliga svarade att alla fick vara 

med men att man måste gilla teater och det speciella med deras teater är att alla skådespelare 

är i behov av hjälp i viss mån, vilket ändå tyder på en medvetenhet om sin 

utvecklingsstörning: ”Alltså alla i vår teater behöver ju hjälp med vissa saker och så. Men alla 

är ändå bra på teater tycker jag.”
31

 

Jag gjorde också en intervju med en av ledarna för teaterverksamheten, mest för att stämma 

av att vissa fakta verkligen gällde samt för att få svar på vissa frågor som jag inte fått svar på 

av skådespelarna och som kändes relevanta att få svar på utifrån studiens syfte. Ledaren 

berättar att det stämmer att vem som helst får vara med i teatern men att de måste få stöd av 

LSS då teatern är en form av dagligverksamhet. 
32

 Sedan måste de givetvis ansöka om en plats 

på teatern, vilket man också gör till olika typer av andra dagliga verksamheter 

Hur upplever de att publiken, utan utvecklingsstörning, ser på 

dem som skådespelare och deras skådespeleri?  

Publiken 

Jag frågade informanterna vilka som satt i publiken och vad de trodde att publiken tyckte om 

deras skådespeleri: ”Mina kompisar, syskon och föräldrar. Vet inte om det är någon fler 

[…]Alla applåderar och då måste de ju tycka det är bra. Annars skulle de ju ”bua” eller typ 

kasta ruttna tomater på oss (skrattar)”
33
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Vidare frågade jag ledaren om vilka som vanligtvis satt i publiken på deras föreställningar. 

Det blir, precis som informanterna antydde, mest vänner och familj i publiken:”Inte några 

finkulturnissar direkt, vilket är synd!”
34

 

Ledaren har dock märkt att intresset för denna typ av teater har ökat sedan Glada Hudikteatern 

blev mer kända och dessutom släppte två spelfilmer. 
35

Ledaren tror också att om 

marknadsföringen av deras föreställningar hade varit bättre hade de kunnat nå en bredare 

publik. Just nu har de endast marknadsföring i form av sociala medier och speciella 

inbjudningar som skådespelarna tar med sig hem och ger till sin närmaste. Ledaren hade 

önskat att det fanns mer tid och resurser för att kunna göra mer marknadsföring av 

föreställningarna och tror att föreställningarna skulle uppskattas mycket även av de som inte 

är släkt och vänner till skådespelarna. De flesta föreställningarna är öppna för allmänheten 

och vem som helst får alltså komma och titta men de åker också runt och har uppspel på 

exempelvis särskolor i länet och andra dagliga verksamheter och gruppbostäder. 

Ett annat perspektiv på vem som sitter i publiken och vad publiken ser är att utgå ifrån mina 

egna erfarenheter av denna typ av teater. Jag själv är varken släkt eller tidigare vän med någon 

av skådespelarna och har sett tidigare uppsättningar av gruppen. Jag har funderat över hur jag 

ser på dem som skådespelare och deras skådespeleri och huruvida föreställningen av dem som 

skådespelare har ändrats under studiens gång. Som jag tidigare berört hade jag en 

föreställning om att alla skådespelare tyckte att det var kul att stå på scen och att de var 

duktiga på det de gjorde. Däremot hade jag inte funderat vidare över huruvida jag tyckte de 

var duktiga ”bara” för att de hade en utvecklingsstörning eller om de faktiskt var duktiga 

skådespelare. Flera frågor har således väckts gällande kombinationen utvecklingsstörning och 

teater under studiens gång, och när jag studerat deras arbete på ett närmare plan än tidigare.  

De frågor jag har funderat närmare på är: hur man egentligen ska värdera 

teaterföreställningen.  Ska jag precis som föräldrar och vänner till skådespelarna applådera 

och hurra bara för att det hör till, eller ska jag värdera föreställningen som vilken teater-

föreställning som helst? Eller behöver det ens värderas? Sedan ställer jag mig frågan hur vi i 

publiken ska förhålla oss till skådespelarna? Är de verkligen skådespelare eller bara 

utvecklingsstörda eller kanske både och samtidigt? 
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Jag delade med mig av mina frågor och funderingar med ledaren under vår intervju och denne 

förstod att dessa typer av frågor lätt kunde uppstå runt den här formen av teaterverksamhet. 

Ledaren hoppas och vill att publiken ska se föreställningen som en föreställning med riktiga 

skådespelare och inte som någon slags freakshow. Det de strävar efter i den undersökta 

teatern är just att skapa och producera kultur i form av teater och få publiken att uppskatta 

arbetet de alla tillsammans lägger ner på det. Ledaren hoppas verkligen att publiken inser hur 

mycket skådespelarna faktiskt jobbar för att det ska bli en bra och trovärdig föreställning och 

att de inte nöjer sig med något halvdant bara för att de har en utvecklingsstörning.  

Det tar längre tid för våra skådespelare att ta till sig manus och memorera repliker 

än skådespelare utan utvecklingstörning, men det är aldrig någon som ger upp och 

vi peppar varandra till att bli så bra som vi bara kan. Målet är alltid att alla 

skådespelare och vi som ledare ska känna oss nöjda och stolta över vår 

produktion.
36

 

Hur delaktiga har de varit i processen av att exempelvis 

framställa en föreställning? 

Delaktighet  

Att vara delaktig kan tolkas på många olika sätt och det kan tolkas olika från person till 

person Det är alltså ett ganska brett begrepp som kan involvera många varierande 

infallsvinklar. Man kan se delaktighet ur två olika perspektiv: delaktighet som generellt 

deltagande i en aktivitet samt delaktighet i beslutfattande. Begreppet delaktighet innefattar 

alltså att både få vara en del av grupp och dess gemenskap, men också att vara delaktig i 

själva beslutfattandet.
37

Det finns ytterligare sex aspekter av delaktighet vilka är: Tillhörighet, 

Tillgänglighet, Samhandling, Engagemang, Autonomi, och Erkännande.
38

  

 

1. Tillhörighet handlar om att formellt vara del av en grupp exempelvis en daglig verksamhet 

2. Tillgänglighet behandlar tillgången till fysiska, symboliska och socio-kommunikativa 

kontexter. Fysisk tillgänglighet handlar exempelvis om tillgång till teknisk utrustning eller 

alternativa verktyg och liknande. En socio kommunikativ tillgänglighet betyder tillgång till 

tillgänglig information vid exempelvis handledning inför arbetsuppgifter 
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Symbolisk tillgänglighet betyder begriplighet i aktivitetens meningssammanhang. Det handlar 

också om att förstå varandras uttryck i det sociala samspelet. 

3. Samhandling handlar om att vara delaktig i verkställandet av en handling, men betyder 

nödvändigtvis inte att man gör saker på exakt samma sätt. 

4. Erkännande behandlar andras uppfattningar och deras acceptans i olika aktiviteter.  

5. Engagemang knyter främst ann till individens egen upplevelse och dennes eget 

engagemang till exempelvis en specifik aktivitet. 

6. Autonomi handlar om individens inflytande över sin situation och självbestämmande  

 

Dessa aspekter gör det möjligt att tydligare identifiera var främjande delaktighetsfaktorer eller 

delaktighetsbarriärer finns.
39

 Aspekterna är främst framarbetade för skolmiljön och elever 

med utvecklingsstörning, men jag anser att det tydligt går att se spår av dem i den undersökta 

teaterverksamheten. 

Teaterverksamheten 

Den undersökta teaterverksamheten alltså en daglig verksamhet men jag märker att det finns 

tydliga skillnader mellan andra dagliga verksamheter jag har varit i kontakt med tidigare med 

anledning av familjemedlemmars arbete inom dagliga verksamheter. Utgångspunkten har då 

främst varit, enligt mig, det som utgör brister hos de utvecklingsstörda och hur man kan 

komma till rätta med dessa brister istället för att fokusera på vad de kan utveckla. Det är 

ganska mycket som skiljer denna teaterverksamhet åt från andra dagliga verksamheter. 

Framförallt är det miljön, innehållet och målet med teaterverksamheten som gör den speciell.  

Detta är något jag också får bekräftat av mina informanter:  

På mitt tidigare jobb kändes det mer som att jag bara var en brukare, vi kallades 

det och jag hatar det ordet! Personalen där bestämde vad vi skulle göra men 

gjorde ingen själv liksom. Här på teatern jobbar alla! Till och med ledarna!
40

 

Detta tyder ju verkligen på att det arbetet skådespelarna utför tillsammans med ledarna är 

riktigt uppskattat och även nytänkande, om jag jämför med de dagliga verksamheter jag 

tidigare haft kontakt med, när det gäller handikappsomsorgen. Enligt en av ledarna är det 

huvudsakliga målet med teaterverksamheten att jobba med och producera kultur. De 

utvecklingsstörda individerna är skådespelare på teatern och arbetar således som det Syftet är 
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enligt ledarna inte i första hand att behandla och habilitera utan att producera teater.
41

 

Samtidigt är teaterverksamheten i formell mening en del av den offentliga 

handikappomsorgen, vilket medför att den regleras av LSS och den handikappideologi som 

vägleder handikappomsorgen.  

Det är däremot inte särskilt ovanligt nu för tiden att man i andra typer av dagliga 

verksamheter sätter upp en pjäs eller exempelvis ett julspel. Vidare används drama, musik och 

bild som metoder på en del dagliga verksamheter i habiliteringsarbetet. Teater, musik, dans 

och bild används i många dagliga verksamheter för att utveckla kroppsuppfattning, 

självkänsla och motorik och kan i många fall användas ur ett rent terapeutiskt syfte, vilket det 

huvudsakliga syftet alltså inte är på den här teaterverksamheten.
42

 

Vem bestämmer? 

Utifrån de deltagande observationer jag har gjort under studien är min uppfattning att 

skådespelarna är med och fattar beslut och får komma med egna förslag och idéer på allt 

möjligt inom teaterverksamheten. Skådespelarna och ledarna har också varje vecka ett 

gruppmöte där man sitter ner tillsammans och diskuterar eventuella problem som har uppstått 

i gruppen och vad man kan förbättra och även om vad man anser tycker fungerar bra. Under 

mötena tar man också upp olika idéer på föreställningar man skulle vilja göra i framtiden och 

eventuella roller man skulle vilja spela. För att alla ska få chans att komma till talan använder 

man sig utav en sten, målad i alla möjliga färger, och den som håller i stenen är den som får 

prata just då och alla andra måste lyssna. Stenen går runt till samtliga i gruppen så alla ska få 

chans att lyfta just sina idéer och synpunkter. Under dessa möten kan jag tydligt se hur de sex 

aspekterna som tidigare nämnts alla behandlas. Inför ett nytt arbete med en föreställning 

kommer ledarna med ett förslag på en pjäs och skådespelarna får berättat för sig vad manuset 

handlar om. Sedan tar man ett gemensamt beslut om pjäsen känns rolig att genomföra: 

”Slutprodukten är oftast långt ifrån det originalmanus som presenterats för skådespelarna, vi 

gör om manuset så att det ska passa oss och kännas roligt att arbeta med en längre tid.”43 

Efter att gruppen tillsammans kommit överens om vilken föreställning man ska genomföra 

brukar ledarna visa en rollista för skådespelarna med många olika tänkbara roller. Ibland vill 

vissa ha samma roll och det löser man genom att ändra i manuset tillsammans. Jag upplever 

verkligen att ingenting är omöjligt på den här teatern, man löser saker tillsammans på smidiga 
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sätt: ”En gång ville både jag och x (en annan skådespelare i teaterverksamheten) vara 

trollkarl, så då fick vi helt enkelt vara två trollkarlar. Det är liksom inte svårare än så”
44

 

Precis som jag har uppfattat bestämmer de allt tillsammans på teatern och jag upplever, i 

likhet med Sauers avhandling, att gränsen mellan ledarna och skådespelarna här på teatern 

inte är lika påtaglig som på andra dagliga verksamheter jag har haft kontakt med. Här 

benämner man istället sig för medarbetare och har lika stort inflytande och medbestämmande 

oavsett position. 
45

 Jag får också detta bekräftat av mina informanter under intervjuerna, då de 

upplever att alla på teatern är jämnlika och alla får vara med och bestämma. Några av 

informanterna påpekar också den stora skillnaden de upplever med den här 

teaterverksamheten i jämförelse med andra dagliga verksamheter de har jobbat på. Den 

tydligaste skillnaden verkar alltså vara det faktum att de på teatern ses som medarbetare och 

inte brukare som tar order från personalen.  

Ledaren jag har intervjuat håller med skådespelarna på den punkten och berättar att det är ett 

medvetet val de har gjort, att kalla alla på teaterverksamheten för medarbetare och inte för 

brukare respektive personal. Ledarna strävar efter att alla på teaterverksamheten ska känna sig 

delaktiga och att alla har en otroligt viktig roll på verksamheten: ”Det ska inte kännas som vi 

och dem utan vi jobbar tillsammans och är alla lika mycket värda, oavsett om man är ledare 

eller skådespelare. Därför känns medarbetare som ett bra begrepp och ord att använda sig av 

här”.
46

 

Det miljörelativa perspektivet på teaterverksamheten 

Det miljörelativa perspektivet på utvecklingsstörning handlar, som beskrivits tidigare, om att 

det inte är själva funktionsnedsättningen som är den största orsaken till hinder för exempelvis 

en individ med utvecklingsstörning.  Ett miljörelativt perspektiv förnekar alltså inte en 

funktionsnedsättning men ställer sig tvivlande till att det är nedsättningen som är anledningen 

till en individs svårigheter och hinder.
47

 

På den undersökta teaterverksamheten upplever jag att allt är möjligt och man ser möjligheter 

istället för hinder. Jag anser att ledarna, kanske omedvetet, ser på teaterverksamheten ur ett 
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miljörelativt perspektiv och anpassar således den omgivande miljön efter skådespelarnas olika 

förutsättningar. Ett tydligt exempel på detta är hur lokalerna där verksamheten är belägen har 

anpassats för rullstolsburna skådespelare. Lokalerna är stora och luftiga och det finns inga 

trösklar någonstans i hela lokalen. Lokalerna ligger också på en marknivå och har ramper vid 

ingångarna för att det ska bli så smidigt som möjligt att ta sig fram med rullstol eller 

permobil. Vidare är lokalerna inredda med mycket färg och olika former för att stimulera 

många sinnen hos skådespelarna. 

Inte alla skådespelare på teaterverksamheten har fysiska hinder, men alla har någon form av 

kognitiv utvecklingsstörning.  Ledarna står således framför två olika infallsvinklar de kan 

välja att fokusera på hos skådespelarna. Antingen kan de fokusera på att individen har en 

utvecklingsstörning och de hinder nedsättningen medför, eller fokusera på omgivningen, både 

den sociala som den rumsliga, där personen verkar.
48

Detta är något jag märker att ledarna 

verkligen jobbar aktivt med hela tiden och något de aldrig kommer sluta att jobba med, enligt 

ledaren.
49

 

3. Avslutande diskussion  
Mycket av det jag kommit fram till i studien ger en generell bild av hur en teaterverksamhet 

för unga vuxna med utvecklingsstörning fungerar. Jag vill dock framhålla att det är viktigt att 

förstå att alla människor är olika och så även individer med utvecklingsstörning, trots att de 

har samma diagnos.  

Den absolut viktigaste lärdomen jag fått genom studien är vikten av att bemöta varje individ 

med respekt och se bortom både funktionshinder och utvecklingsstörning. Dessa individer är 

människor och har precis som alla andra egna behov och olika förutsättningar. Matchen 

mellan samhällets krav och en persons förmåga kan många gånger vara väldigt svår och 

speciellt svårt kan det vara för den utvecklingsstörda. 

De fyra skådespelarna jag intervjuat hade alla Downs Syndrom, vilket inte var förutbestämt 

utan tanken var först att intervjua individer med olika typer av utvecklingsstörning. Nu föll 

det sig att alla hade samma typ av diagnos genom att de var de skådespelare på 

teaterverksamheten som var mest lämpade, och villiga, till att bli intervjuade. Jag befarade då 
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att jag skulle få ganska lika svar av alla informanter och att frågeställningarna således skulle 

bli relativt lätta att svara på. Detta visade sig vara helt fel av mig, då informanterna hade 

mycket varierande svar, infallsvinklar och berättelser.  

I boken Människor i behov av stöd kan man läsa att målet med all pedagogik för individer 

med utvecklingsstörning är att stimulera utvecklingen av dennes resurser på alla plan: 

kroppsligt, förståndsmässig, känslomässigt och socialt. 
50

Nu är teaterverksamhetens främsta 

mål inte att lära och utbilda, men ett av målen är att utbilda i teater och alltså utbilda 

individerna i skådespeleri. 

 

Ledaren jag har intervjuat betonar att det är otroligt viktigt att vara medveten om att 

människan är en tänkande och kännande varelse och att man bemöter personer med respekt 

och kärlek. Ledaren berättar också att det är viktigt att ha en individuell handlingsplan för alla 

olika individer i gruppen, då de har väldigt olika behov men att se samtliga som personer med 

utvecklingsmöjligheter. 
51

 

Drama och teater ger människan möjlighet till bekräftelse, att bli sedd och att formulera sig på 

ett sätt som man kanske inte är van vid i det dagliga livet. På den undersökta 

teaterverksamheten, står fantasin i centrum och skådespelarna ges utrymme att uttrycka sig på 

sitt eget personliga sätt. Teaterverksamheten är en plats där man ska få en chans att upptäcka 

nya sidor hos sig själv och kanske göra saker som man inte trodde att man kunde. Genom att 

komma in ett nytt socialt sammanhang där nya förväntningar ställs får skådespelarna 

möjlighet att stärka sin egen självkänsla.  

 

En utveckling av studien skulle kunna vara att undersöka eventuella skillnader på olika 

teaterverksamheter för unga vuxna med utvecklingsstörning. Vidare skulle det vara intressant 

att undersöka om det är några stora skillnader på svaren beroende på vilken typ av 

utvecklingsstörning individen har.  

Genom att lyfta fram faktorer som individerna med utvecklingstörning själva upplever som 

framgångsrika eller hindrande kan studien utgöra ett underlag för ett utvecklingsarbete inom 

framtida forskning om teaterverksamhet för unga vuxna med utvecklingstörning.  
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En annan intressant synvinkel på studien skulle kunna vara att jämföra hur denna typ av 

teaterverksamheter tas emot i olika större städer, och om det är lättare för verksamheter av 

denna typ att komma ut på den kommersiella marknaden i en större stad. 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka en teaterverksamhet för unga vuxna med 

utvecklingsstörning med fokus på skådespelarnas egna upplevelser av delaktighet och 

uppfattning om sig själva som skådespelare. Studien strävar alltså efter ett inifrån perspektiv 

där individerna med utvecklingsstörning får chans att komma till tals och dela med sig av sina 

upplevelser och tankar kring skådespeleri och teater. För att uppnå syftet har jag gjort 

intervjuer och deltagande observationer och då utgått från studiens frågeställningar vilka är: 

 Hur ser individerna med utvecklingsstörning på sig själva som skådespelare och sitt 

skådespeleri? 

 Hur upplever de att publiken, utan utvecklingsstörning, ser på dem som skådespelare 

och deras skådespeleri? 

 På vilket sätt har de varit delaktiga i processen av att exempelvis framställa en 

föreställning? 

Den insamlade empirin har sedan analyserats utifrån ett miljörelativt perspektiv och resultatet 

visar att den största delen av skådespelarna ser på sig själva som riktiga skådespelare och 

anser att det är deras yrke. Vidare upplever de att publiken tycker att föreställningarna de 

visar upp är mycket bra, men att de flesta i publiken endast består av familj och vänner. 

Kanske hade det varit annorlunda om fler opartiska satt i publiken och granskade deras 

skådespeleri. Slutligen anser skådespelarna att de får vara mycket delaktiga i arbetet på 

teaterverksamheten och har ett stort inflytande på exempelvis vilka föreställningar som ska 
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spelas upp. De berättar också att på teaterverksamheten kallas de alla för medarbetare, både 

skådespelare och ledare, medan på andra dagliga verksamheter de har jobbat på har de kallats 

för brukare vilket inte alls har varit uppskattat från deras sida. 

Utifrån ett miljörelativt perspektiv syns det tydligt att teaterverksamheten arbetat mycket med 

just den omgivande miljön på verksamheten. Exempelvis finns det inga trösklar alls i 

lokalerna för att öka framkomligheten för de med rullstol/permobil. Lokalerna ligger också på 

bottenvåningen så inga trappor ska behöva användas. Vidare är lokalerna stora och luftiga och 

har många färger och former i inredningen för att stimulera många sinnen hos skådespelarna. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Intervjuguide 

 

Hur ser individerna med utvecklingstörning på sig själva som skådespelare och sitt 

skådespeleri? 

 Hur kommer det sig att du spelar teater?– Hur mycket/ofta? 

 Vad är speciellt med er teater? – Med er som är med?  

 Vad är en skådespelare? – Vad gör en skådespelare?  

 Är du en skådespelare? – Vad är svårt/jobbigt med det? 

 Om nej, varför är du inte en skådespelare? 

 Är ni bra? – Är du bra? – Hur är man när man är bra? 

 Har du någon favoritskådespelare (idol)? – Varför är den bra? – Vad har den spelat? – 

Skulle du kunna vara med där? 

Hur tror de publiken utan utvecklingsstörning ser på dem som skådespelare och deras 

skådespeleri? 

 Vad tycker publiken om era föreställningar? – 

 Vilka sitter i publiken? 
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 Har du själv sett någon teater? – Var den bra? – Varför? – Skulle du kunna vara med 

där? 

Hur delaktiga har de varit i processen av att exempelvis framställa en föreställning? 

 Vem bestämmer vad ni ska spela?  

 Får du vara med och bestämma? 

 Vem bestämmer vilken roll du ska spela? 

 Får vem som helst vara med i er teater? 

 Hur ser du på framtida roller? – Önskeroll? – Tror du att du kommer att få den rollen? 

 


