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Att beröra möjligheter. 

En kvalitativ studie om rollspel och dess betydelse för inre och yttre utveckling. 

 
Författare: Karin Sundstedt 

 
 
Den här uppsatsen undersöker rollspel som metod i socialt arbete. Psykodrama och pedagogiska 
rollspel undersöks. Det betydelsefulla med rollspel har försökt förstås genom att studera litteratur 
och forskning som beskriver metoden, samt genom att intervjua tre praktiker, vilka alla använder 
rollspel i sitt dagliga arbete. Praktikerna beskriver hur de använder rollspel och varför de gör det. 
Svårigheter med metoden berörs och hur den anses bidra till personlig utveckling.    

Materialet har sammanförts utefter uppsatsens frågeställningar och analyserats utifrån ett 
symboliskt interaktionistiskt samt ett dialektiskt perspektiv. Inom den symboliska 
interaktionismen har speciellt Meads teoretiska begrepp, Jaget, ”I” och ”Me”, rolltagning och 
medvetenhet använts för att se hur rollspel kan möjliggöra personlig utveckling för deltagarna. 
Det dialektiska perspektivet har använts för att studera metoden i ett strukturellt perspektiv och 
för att se om intervjupersonernas beskrivningar visar på om metoden kan bidra till samhällelig 
förändring.    

Resultat och analys har visat att rollspelet i sin form pendlar mellan det inre och yttre, handling 
och reflektion. Detta möjliggör för individ som grupp att undersöka det egna ansvaret och de 
egna handlingarna, samt synliggöra yttre omständigheter och sammanhang som påverkar deras 
situation och beteenden. Rollspel sammanför både tanke, känsla och handling och ger plats åt 
fantasi och lek. Rollspel ger deltagarna en ökad frihet att testa verkligheten så att säga på prov, 
och härmed synliggörs handlingsalternativ. Empati och självkännedom kan utvecklas då rollbytet 
möjliggör för individen att i högre grad identifiera sig med den andre.   
 
 
 
Nyckelord: rollspel, jaget, symbolisk interaktionism, dialektik, fantasi, handling, reflektion.  
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Kapitel 1 Ett inledande avsnitt  
”Spela dig själv som du aldrig var 

så att du kan börja vara 
vad du kunde bli 

Var din egen inspiration 
din egen aktör 

din egen terapeut  
och till slut – din egen skapare.”  

(Moreno i Westblad – Dicks, 2000, sid. 57) 
 

Inom det sociala arbetet används många metoder. De utformas och används beroende på 

verksamhetens syfte och sammanhang. Jag anser att det är viktigt att reflektera över metoders 

betydelse och mening. Varför vi väljer att använda oss av dem och på vilket sätt vi vill att de 

ska göra skillnad för dem vi dagligen arbetar med. Den socialpedagogiska verksamheten har 

som syfte att stödja individer och grupper samt att erbjuda dem möjlighet att utveckla sina 

resurser och förändra sin situation. Möjligheterna för att åstadkomma detta i vårt arbete är 

tusenfaldiga och kreativiteten är vårt bästa verktyg.  

Rollspel är en gruppmetod som används inom såväl pedagogiska, terapeutiska och 

behandlingsorienterade verksamheter. Under utbildningen har vi haft undervisning i 

rollspelsform för att träna framtida yrkessituationer samt deltagit i Forumspel, ett rollspel som 

syftar till att uppmärksamma förtryck, handling och förändring. Rollspel som gruppmetod kan 

användas för att stödja gruppers lärande, förändring och dynamiska processer. Rollspel kan 

användas på ett flertal sätt bland annat för att:   

 
”… visa hur mänsklig kommunikation fungerar, hur man uppfattar och uppfattas av andra. Man 

kan med rollspel stärka förmågan att förstå och nå andra människor, och man kan förbereda sig 

för situationer som är eller som man tror sig vara svåra att hantera, både i arbets- och privatliv. I 

rollspelsform kan man träna och utveckla sin yrkesroll. Det går vidare att medvetandegöra och 

bearbeta värderingar samt visa på samhälleliga orsakssamband. (Nilsson, 1988, sid. 6). 

 

Rollspel har sitt ursprung i drama och teater. Estetisk och kreativ verksamhet i socialt 

arbete kan vara frigörande och ge människor möjlighet att bejaka sina drömmar och förvandla 

dem till konkreta alternativ (Eriksson & Markström, 2000). Genom bland annat teater, drama 

och mimik kan känslor ges en tillhörighetsplats och utvecklas till ny handlingskraft. När vi 

uttrycker oss med hela kroppen kan vi frigöra erfarenheter som ligger inlagrade som tyst 

kunskap (Madsen, 2001). I den här uppsatsen undersöks det rollspel som har sin grund i 

dramat och teatern. Här definieras rollspel som: ”en efterbildning av en verklig situation 

 3



under kontrollerade former där olika personer tar olika roller och samspelar med varandra” 

(Nilsson & Waldemarson, 1988, sid. 11). I rollspel är det deltagarnas egna erfarenheter som 

aktualiseras, återupplevs och utforskas.   

I uppsatsen undersöks rollspel som metod i både pedagogiska och terapeutiska 

sammanhang (i form av psykodrama). Gränsen för när den pedagogiska och terapeutiska 

effekten av en rollspelsmetod börjar respektive slutar är inte alltid glasklart, och jag anser att 

det sociala arbetet rör sig däremellan. Ibland har rollspel ett uttalat pedagogiskt eller 

terapeutiskt syfte, men dessa två former har ofta gemensamma innehåll och teoretiska 

grundstommar. Det anses även finnas svårigheter med att använda begreppet rollspel när man 

talar om psykodrama då det terapeutiska dramat har ett särkskilt syfte och utformning 

(Söderberg & Westin, 1984). Jag vill i uppsatsen ändå söka efter gemensamma 

beröringspunkter då det betydelsefulla i rollspelsmetod ska försöka förstås. Vad gäller 

metoder, så ses de i denna uppsats som systematiska, planerade och ändamålsenliga 

aktiviteter i klientarbete (Bergmark & Lundström, 2000). 

Uppsatsen berör rollteori relativt genomgående då dessa teorier ofta ligger till grund för 

utformningen av rollspel och för att de förekommer i övervägande del av rollspelslitteratur. 

Det har även för uppsatsens syfte varit viktigt att studera källorna för att nå en ökad förståelse 

av metodens betydelse. Sedan undersöks praktikers beskrivningar och resonemang kring hur 

och varför de använder rollspelsmetod i sitt arbete. Hur metoden kan användas är intressant 

för att spegla dess betydelse i det sociala arbetet. Då rollspel har flera faser, berörs i detta 

arbete särskilt rollbytet och rolltagningen, då både i själva spelet samt hur dessa skeenden 

bearbetas i efterdiskussionen. Jag söker ta reda på om rollbytet och rolltagningen kan ha 

betydelse för individens jagutveckling och medvetande.  

Rollspelsmetoden kan användas för att beröra känslor och personliga erfarenheter men 

också för att synliggöra yttre omständigheter och för att ta ställning i samhälleliga frågor. 

Pendlingen mellan det inre och det yttre, har format mitt val av teoretiska analysverktyg. Det 

första är ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Å ena sidan för att det betonar social 

interaktion, samspel, handling och aktivitet, några enligt mig centrala delar i rollspel. Å andra 

sidan för att den symboliska interaktionismen betonar förståelse. Perspektivet har använts för 

att förstå vad rollspel kan vara, vad det kan möjliggöra för deltagarna, alltså vilka processer 

som sker inom en människa när hon deltar i rollspel.  

Det andra verktyget är ett dialektiskt perspektiv. Enligt detta är individ och samhälle 

ömsesidigt beroende av varandra för förändring och utveckling. Människan anses vara aktiv 

och kunskapssökande, fri att utvecklas men även begränsad av samhällets struktur. 
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Perspektivet har varit betydelsefullt för att försöka förstå metoden ur ett strukturellt perspektiv 

och i en samhällelig kontext där rollspelens utformning och syfte också kan ses spegla 

grundläggande värderingar. En övergripande människosyn ligger oftast just till grund för det 

som senare blir praktiska och pedagogiska mål och medel. Metoder innefattar omedvetna 

värderingar, och vi måste ta ställning till vilken grundsyn vi har eller vill skaffa oss för att 

kunna vara medvetna om hur våra val påverkar arbetet med andra människor (Nilsson & 

Waldemarsson, 1988).  

Jag har själv långvarig erfarenhet av drama och teater och enlig mig är kärnan i dramat 

rollspelet och rollbytet. Min egen erfarenhet sammansmält med mitt intresse för mänskliga 

förändringsprocesser har utkristalliserat uppsatsämnet. I det här arbetet söker jag ökad 

förståelse för rollspel och metodens betydelse, särskilt i det sociala arbetet genom att också 

fråga varför praktiker väljer att använda sig av metoden i sitt sociala arbete. Jag själv anser att 

rollspel är en metod genom vilken människors resurser kan frigöras och utveckling 

möjliggöras. Ett högst användbart och pedagogiskt verktyg i socialt arbete – men hur, och vad 

är det som är kraften och det betydelsefulla i metoden?  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som är betydelsefullt i rollspelsmetod inom socialt 

arbete. Jag undersöker speciellt om rollbyte och rolltagning kan ha betydelse för människans 

inre och yttre utveckling.  

 

Problemformulering: 

• Vad är betydelsefullt i rollspelsmetod inom socialt arbete?  

 

Frågeställningar:       

• Hur används rollspel i socialt arbetet? 

• Vad kan rollspel möjliggöra?   

• Hur kan rollbyte och rolltagning betraktas ur ett symboliskt interaktionistiskt samt 

dialektiskt perspektiv? 

 

Angående definitioner av teoretiska begrepp 

Många begrepp har redan definierats i det inledande kapitlet. De övriga definitionerna sker 
framförallt i uppsatsens kapitel 3 och 4.   

 5



Kapitel 2 Den valda metoden  

Denna uppsats genomfördes med kvalitativ forskningsmetod för att jag sökt perspektiv på 

rollspel och en ökad förståelse för metodens betydelse. Jag antar här att åsikter och tankar om 

en metods betydelse präglar hur den utformas och används. Fokus har legat på att undersöka 

beskrivningar och resonemang, samt att få illustrativa exempel på hur rollspel används inom 

socialt arbete. I denna uppsats används återkommande orden undersöka, mening och 

beskrivning, vilket visar på hur kvalitativa metoder kan betraktas som mer explorativa till sin 

karaktär (Davies & Esseveld, 1989).  

Rollspelsmetod är ett redan undersökt och beträtt forskningsområde, studerat utifrån flera 

perspektiv. Därför är ambitionen här att undersöka den redan existerande kunskapen och även 

belysa rollbytet och rolltagningen utifrån två teoretiska perspektiv. Forskningsfrågan har inte 

syftet att kunna besvaras med ett sant svar utan det som undersöks är nyanserade 

beskrivningar och resonemang. Jag har tagit intryck av det postmoderna tänkandet som 

betonar mångfalden i skiftande tolkningar och ser kunskap som relation (Kvale, 1997). Den 

kunskap som tagit form under intervjuerna skapades i relationen mellan mig som intervjuare 

och den intervjuade och den är även formad av sammanhanget och min förkunskap. Då jag 

söker återkommande teman samt en förståelig helhet i materialet sker tolkningen utifrån en 

hermeneutisk ansats med en strävan att uppnå samförstånd i materialet (a.a.).  

Förarbete och tematisering  

Processen började med litteraturstudier och förarbeten. Litteraturstudien och genomgång av 

tidigare forskning gjordes för att se hur rollspelbegreppet tidigare undersökts och beskrivits 

samt för att identifiera användbara teoretiska analysverktyg. Urvalet av litteratur och 

forskning baserades huvudsakligen på kriteriet att de ska beröra rollspel i mer övergripande 

och sammanfattande form. Alltså inte praktisk metodlitteratur som ger hänvisning i metodens 

användning. Under litteraturstudien söktes återkommande teman som skulle tjäna som 

underlag för intervjuerna. Framträdande teman som upptäcktes var: rollteori, handling, 

rolltagning, medvetenhet, fantasi, motsättningar, lek och människosyn. Jag anser att 

återkommande teman återspeglar betydelsefulla komponenter hos ett fenomen, i det här fallet 

rollspel, eftersom det upprepas och betonas om igen. Tanken väcktes här att undersöka 

intervjupersonernas resonemang kring varför de använder metoden i sitt arbete och i det 

materialet studera återkommande resonemang som sedan kan kopplas till litteraturen och 

forskningens teman.  
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Andra förarbeten var samtal med lärare och studenter på Socialhögskolan som utbildar 

och går utbildning i att leda andra studenter i rollspel. I dessa samtal undersökte jag 

gemensamma resonemang samt för mig oväntade och eventuellt förbisedda perspektiv på 

rollspel som kunde vara av intresse för undersökningens syfte. Ett annat förarbete var att 

undersöka fenomenet rollspel i en realistisk miljö/kontext (Backman, 1998). Eftersom rollspel 

är en praktisk och högst levande metod, observerade jag parallellt med litteraturstudierna en 

grupp studenter på Socialhögskolan vid ett tillfälle. De genomförde en övning i rollspel med 

tillhörande efterdiskussion. Observation anses vara fördelaktig när forskaren söker 

helhetsförståelse för det fenomen hon studerar då det kan upplevas i och relateras till sitt 

sammanhang i observationen (Andersen, 1998). Observationen var deltagande för att jag var 

synlig för gruppen och den var öppen då deltagarna var informerade om mitt syfte med 

undersökningen (a.a.). Mitt syfte med observationen var främst att se vilka faser som ingick, 

hur ledarna introducerade spelet och ledde efterdiskussionen samt vad deltagarna uttryckte i 

efterdiskussionen.  Observationen syftade även till att få inspiration till intervjufrågorna. 

Observationen bandandes inte, anteckningar fördes i relation till syftet och den kommenteras 

inte i resultatkapitlet då den var ett avstamp och inspirationsmoment.   

Intervju 

Kvalitativa intervjuer valdes bland annat för att de låter människan stiga fram i sitt sociala 

sammanhang och ger ett ökat utrymme för kontakt och lyssnande mellan forskare och 

intervjupersoner (Davies & Esseveld, 1989). De genomfördes i halvstrukturerad och öppen 

form och intervjupersonerna var en socionom, en pedagog/psykodramatiker samt en 

dramapedagog vilka alla använder sig av någon form av rollspelsmetod i sitt dagliga arbete. 

Den halvstrukturerade och öppna formen valdes även för att den kräver en koncentration och 

närvaro då intervjuaren måste kunna följa sin struktur i situationer som aldrig följer samma 

ordning eller får samma proportioner varje gång (a.a.). Intervjuerna rörde sig alltså kring 

samma teman men ordningsföljden på och utformningen av frågorna formulerades annorlunda 

vid varje tillfälle. De tre intervjupersonerna valdes för att de alla använder sig av 

rollspelsmetod men även för att de arbetar inom olika verksamheter och har olika 

utbildningsbakgrund. Detta för att uppsatsens ambition i första hand är att jämföra och inte 

separera materialet. Antalet tre gav av just nämnda skäl, en balans i intervjumaterialet, och i 

och med den öppna formen gavs utrymme för fördjupning och utförliga beskrivningar.  

I bilaga 1 finns det brev som skickades ut till intervjupersonerna i god tid före intervjun. 

Syftet var att uppmärksamma dem på de teman som intervjun skulle beröra och att informera 
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dem om etiska krav som undersökningen bedrevs utifrån. I och med att intervjuerna inte 

ansågs beröra alltför känsligt material informerades personerna framförallt om 

informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Breven var uppskattade av 

samtliga intervjupersoner som uttryckte att det hjälpt dem att fokusera sina tankar inför 

intervjun då ämnesområdet är brett och deras erfarenhet omfattande. Punkt 1 som anges i 

brevet har syftat till att undersöka hur intervjupersonerna definierar rollspel. Punkt 2 

formulerade för att fråga dem varför de anser rollspel vara en användbar metod. Punkt 3 har 

formulerats för att se om intervjupersonerna uttrycker några gemensamma svårigheter med 

metoden och punkt 4 hade syftet att utforska ifall mina teoretiska perspektiv fann genklang i 

deras erfarenhet. (Min privata kontaktinformation har raderats i bilagan i och med uppsatsens 

offentliggörande.) 

Forskaren kan genom sitt val av undersökningsdesign ta ställning till om hon vill att 

datainsamlingen ska leda till en påverkansprocess. Den som undersöker bör vara medveten 

om ifall detta bör ske eller om påverkan bör reduceras (Malterud, 1998). Forskningsintervjun 

ses i denna uppsats som en situation där nya perspektiv formas hos båda parter. Intervjun 

anser jag vara ett samspel där både jag och intervjupersonerna är beroende av interaktion och 

ömsesidig kunskapsproduktion (Kvale, 1997). Jag ser den även som en situation där den 

intervjuade får nya perspektiv. Intervjuns teman uttrycktes av två intervjupersoner som 

betydelsefullt då de återigen behövde reflekterade över meningen med sitt eget användande av 

rollspel.   

Utskrift, resultatredovisning och analys 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant och i sin helhet. Materialet separerades sedan utifrån de tre 

frågeställningar som använts för att besvara uppsatsens huvudfråga. I redovisningen 

sammanförs materialet till viss del och då för att betona dess helhet. Materialet har analyserats 

utifrån ett hermetiskt cirkeltänkande där intervjuerna tillsammans skapar en meningsfull 

helhet men innehåller betydelsefulla och särskilda nyanser (a.a.). Detta tillvägagångssätt har 

även stämt överens med ett av uppsatsens mål; att söka det gemensamma i rollspel. Så både 

tillvägagångssättet och frågeställningarna söker mönster och sammanhang i materialet. I 

resultatdelen sammanfattas materialet huvudsakligen i berättande form, belyst med citat som 

skrivits ut ordagrant med hänsyn till skriftspråk. Materialets presentation kan ses som narrativ 

i den mening att intervjupersonernas beskrivningar sammanförs till en strukturerad 

berättelseform (dock inte i tidsordning). Denna form kom till även för att samtliga 

intervjupersoner berättade om sina erfarenheter som historier och belyste sina resonemang 
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med berättelser och illustrativa exempel. Den berättande strukturen i resultatet har även 

karaktären av meningskoncentrering då intervjupersonernas meningar uttrycks mer koncist 

och intervjumaterialet återberättas i hög grad snarare än citeras (Kvale, 1997). 

I analysen har jag även strävat efter att nå en teoretisk förståelse av materialet och därmed 

är den färgad av de teoretiska perspektiv som används. Det hermeneutiska cirkeltänkandet 

genomsyrar valet av teoretiska analysverktyg, den symboliska interaktionismen och ett 

dialektiskt perspektiv. Dessa två belyser materialet ur ett helhetsperspektiv (det strukturella) 

och ett delperspektiv (det individuella). Valet av teorier har gjort det möjligt för analysen att 

fördjupas och att pendla mellan det yttre och det inre.  

Undersökningens tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

I den här undersökningen söks genom insamling och analys förståelse för mänskliga 

värderingar och beskrivningar av rollspel.  För att fånga upp kvaliteter behövdes ett 

instrument som kunde skapa samspel och engagemang och därmed större möjlighet att fånga 

upp nyanserade beskrivningar. Kvalitativa intervjuer gör detta möjligt i högre grad och är 

även i sin icke-standardiserade form sonderande, vilket innebär att jag som intervjuare 

utvecklar, anpassar och följer upp det som är ändamålsenligt för situationen och för det 

centrala syftet med undersökningen (Lofland enligt Svensson & Starrin, 1996). 

Tillförlitligheten i ett kvalitativt material beror snarare på det sammanhang inom vilken 

undersökningen genomfördes. Till exempel kan nämnas att två av tre intervjuer skedde i 

hemmiljö vilket troligen påverkade stämning, fokus och i mina fall tycktes både minska och 

öka antalet störande inslag. Tillförlitligheten kan även påverkas av intervjuarens förförståelse 

då hon eller han är det främsta mätinstrumentet (Persson, 2002). Jag har varit medveten om 

hur mina egna förkunskaper, både på gott och ont, påverkat intervjutillfället och analysen. Jag 

anser att min förkunskap snarare möjliggjort en fördjupning av ämnesområdet och citerar här 

Ann Oakley på tal om subjektivitet i forskningen:  

 
”… göra upp med myten om den kliniskt rena forskningen och sluta mystifiera forskaren och 

forskningsföremålet och se dem som objektiva redskap för faktaproduktion. I stället bör man vidgå 

att det personliga engagemanget är något mer än en farlig partiskhet – att det är ett villkor för att 

människor ska lära känna varandra och ta del av varandras liv” ( i Davies & Esseveld, 1989).   

 

Har jag lyckats undersöka det jag hade ambitionen att undersöka? Den verklighet jag söker 

förstå är föränderlig och flerdimensionell. Jag har sökt perspektiv på rollspel men även 

återkommande teman, och genom valet av metod och intervjupersoner försökt skapa både 
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djup och sammanhang i undersökningen. Om mina resultat och min tolkning överensstämmer 

med den verklighet jag undersökte kan befästas olika beroende på val av tolkningsmetod 

(Kvale, 1997). Som jag tidigare nämnde eftersträvades i undersökningen en teoretisk 

fördjupning genom att analysera mitt material utifrån valda teoretiska perspektiv och då får 

trovärdigheten även bedömas av forskarsamhället menar Kvale (a.a.). Enligt hermeneutisk 

tradition kan en fördjupad tolkning av materialet nås om den färdiga texten behandlas och 

skapas tillsammans med intervjupersonerna (a.a.). Något jag anser skulle ha höjt 

tillförlitligheten i materialet, eftersom texten framträder beroende på tolkarens perspektiv. 

Detta hade för mig varit en optimal tolkningsvalidering men var tyvärr inte möjlig då 

intervjutillfällena blev förskjutna. Jag har istället genomgående försökt verifierat resultat och 

analys genom att spegla dem mot uppsatsens huvudsakliga syfte och frågeställningar och 

därmed studera rimligheten i min analys. När verkligheten kan uppfattas ur så många 

dimensioner kan en förståelse av den ses som relativ och därmed blir även validiteten relativ 

(Svensson & Starrin, 1996).  

I den här uppsatsen har ambitionen aldrig varit att systematiskt generalisera resultaten till 

att gälla alla som leder eller deltar i rollspel. Insamlingen följde inte exakt samma procedur 

vid de olika intervjutillfällena men hade en strukturerad och för intervjupersonerna 

informerad tematisering. Kvalitativa studiers urval har snarare syftet att uppnå förståelse för 

variationer i det fenomen som studeras än statistisk representativitet (a.a.). I analysavsnittet 

speglas resultatens tre delar mot den studerade litteraturen och forskningen samt analyseras ur 

valda teoretiska perspektiv. Därmed har jag försökt generalisera materialet i samförstånd med 

tidigare kunskap och därmed strävat mot en inre generalisering (a.a.). Detta har jag även 

försökt uppnå i och med en samlande ansats, sökandet av återkommande teman och likheter i 

materialet och genom att läsa ämnesövergripande litteratur och intervjua praktiker med olika 

utbildningsbakgrund som arbetar i olika verksamheter. Skillnader har även synliggjorts och 

dessa kan även ha påverkats av de förutsättningar som rådde för de specifika 

intervjusituationerna och det sammanhang i vilket de ägde rum.  
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Kapitel 3 Kunskapsläget 
”Det viktigaste vi människor kan sträva efter 

är att lära oss se oss själva ur andra perspektiv.  
Genom fantasin kan vi få perspektiv på vår tillvaro,  

oss själva och våra handlingar.”  
(Hayden, 2005, Stockholm) 

 

Rollspel används inom flera arbetsområden, utifrån skilda syften och med olika fokus. 

Rollspelets huvudsakliga mål kan vara pedagogiskt, terapeutiskt eller teatermässigt. Arbetet 

kan inriktas på individen, gruppen eller ett bestämt tema (Nilsson, 1988). Följande 

genomgång av tidigare forskning och rollspelslitteratur kommer att synliggöra rollspelens 

bredd och omfattning. Rollteori kan ses som grundstommen i rollspelmetod och därmed en 

betydelsefull del som påverkar utformningen och användandet. Därför beskrivs här 

rollbegreppets ursprung och huvuddragen i tre större sociologiska rollteorier. När jag läst 

rollspelslitteratur har vissa huvuddrag upptäckts och dessa präglar även kapitlet. På grund av 

mitt val att undersöka det gemensamma i rollspelmetod, praktiserat både i terapeutiskt och 

pedagogiska sammanhang, kommer jag här även kortfattat att redogöra för 

psykodramametoden och pedagogiskt rollspel.  

Rollteori, rollspelsmetodens grundstomme 

Begreppet roll har sitt ursprung i det antika Grekland och Rom (Landy, 1993, Biddle & 

Thomas, 1979). Roll (eller rotula på latin) var ordet både för det pergamentrulle - liknande 

föremål som användes i antika domstolar och för skådespelarnas manuskript där deras text 

och scenanvisningar var nedskrivna. Karaktären som skådespelarna spelade kom också att 

kallas roll (Landy, 1993). Inom dramatiken har ordet använts länge medan det dröjde innan 

det blev ett tekniskt begrepp och term inom vetenskapen. Roll kom under 1930-talet att 

förekomma i främst socialpsykologiska och sociologiska sammanhang men har även använts 

inom psykologi, pedagogik, antropologi och religionsvetenskap (a.a.).  

Rollteori är enligt författarna Nilsson och Waldemarson (1988) ett samlingsnamn för 

sociologiska teorier som vill förklara mänskligt beteende. Rollbegreppet används för att 

förklara hur vi beter oss mot varandra och varför. Roll brukar oftast definieras som ”summan 

av de förväntningar som riktar sig mot en viss position” (Nilsson & Waldemarson, 1988, sid. 

7). Häri finns antagandet att vårt handlande och agerande är resultatet av och beror på sociala 

faktorer, andras beteende och agerande i sampel med oss. Rollteoretiker har bland annat 

intresserat sig för mänskligt beteende så som kommunikation, lärande, socialisation, 
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sanktioner, anpassning och självständighet (Biddle & Thomas, 1979). Just nämnda författare 

har gjort den kanske hittills mest samlande ansatsen när det gäller rollteori och rollbegreppet. 

De beskriver att främst J L Moreno, R Linton och G H Mead är de teoretiker vars verk 

fördjupat undersökandet och förståelsen av roll. Dessa tre har även artikulerat idéer och 

formulerat terminologi som fortfarande används inom vetenskapen och av praktiker (a.a.). 

Deras rollteorier sammanfattas nedan och som Landy uttrycker det, har de alla strävat efter att 

förklara hur jaget uppstår och formas. ”…they needed to wrestle with the larger cencept of 

self – the source from which, in the opinion of many, all roles flow” (Landy, 1993, sid. 19). 

G H Mead var en av de första socialpsykologiska teoretikerna att använda begreppet roll 

då han talade om rolltagande som del av människans sociala och symboliska utvecklande av 

medvetandet och jaget (the mind and the self) (Nilsson & Waldemarson, 1998). Jaget, bäraren 

av tankar och känslor, uppstår som ett resultat av samspelet med andra, menade Mead och ur 

denna process blir vårt medvetande till. Han menade att jaget är självmedvetet – alltså att 

individen kan vara ett objekt för sin egen reflektion och varseblivning. Utifrån andras ögon (i 

och med att ta den andres roll) kan individen betrakta sig själv som ett objekt samtidigt som 

hon/han är det reflekterade subjektet (a.a.). Rolltagande är vad jag förstår kärnan i Meads 

resonemang, speciellt i relation till utvecklingen av jaget. Rolltagandet är särskilt viktigt för 

att individen ska kunna utveckla uppfattningen om sig själv och sitt värde i relation till andra 

människor. Den reflektionsprocess som rolltagningen innebär är möjlig för att jaget anses 

vara tudelat i ett reflekterande ”Me” och ett aktivt och impulsivt ”I” som driver handlingen 

framåt (Söderberg & Westin, 1984). Meads teoretiska begrepp beskrivs närmare i Kapitel 5 

då de är uppsatsens analysverktyg. 

En samtida kritiker till Meads resonemang var J L Moreno, främst känd för utvecklandet 

av psykodramat och sociodramat. Han menade att Mead och Lintons teorier begränsade den 

mänskliga rollaspekten till att ha endast ha en social källa. Enligt Moreno (i Fox, 1987) har 

begreppet roll tre huvudsakliga dimensioner: det psykosomatiska (hänvisar till 

kroppsfunktionella roller som ”sovaren” eller ”ätaren”), det psykodramatiska (hänvisar till 

fantasin och inre psykologiska processer), och det sociala (hänvisar till relationer i den sociala 

världen). Där de första två dimensionerna ligger till grund för utvecklandet av sociala roller 

(a.a.). Moreno beskriver att den sunda människan i grunden är en ”multi-role personality”, 

som kan inneha en stor repertoar av roller och en flexibilitet att agera på rätt sätt vid rätt 

tidpunkt. Morenos rollteoretiska tankegångar är grunden i det psykoterapeutiska dramat där 

rollteorin kan beskrivas vara ett av psykodramatikerns verktyg för att förstå händelserna på 

den scen som används i psykodramat (Saari, 2004). Moreno var främst intresserad av 
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improvisationen och ansåg att det är däri som en spontan presentation av jaget möjliggörs 

genom roller. Han skapade sina metoder främst utifrån det spontana och lekfulla, och utifrån 

behovet av att handla och agera, uttryckt här och nu (a.a.). Morenos teorier har en 

framträdande filosofisk prägel med universella ansatser vilket här uttrycks i hans egna ord: 

 
 ”…The objective of psychodrama was, from its inception, to construct a therapeutic setting which 

uses life as a model, to integrate into it all the modalities of living, beginning with the universal – 

time, space, reality, and cosmos – down to all the details and nuances of life” ( Fox, 1987, sid. 3). 
 

R Linton, amerikansk socialantropolog, använde termen roll mer explicit rollteoretiskt. 

Han, menar Trost och Levin (1999), införde roll som vetenskapligt begrepp. Linton påstod att 

vi alla tillhör grupper, och i grupperna får vi förväntningar riktade mot oss. Dessa har 

betydelse för våra handlingar i givna situationer. Alla har en given position mot vilken 

förväntningar riktas i den specifika gruppen. Begreppet roll omfattar enligt Linton de 

processer som finns runt positioner och förberedelse (förväntningar), och dessa leder till ett 

visst beteende. Alltså ses rollen som process. Han menar också att människan har multipla 

roller, vilket innebär att vi alltid innehar flera positioner i varje sammanhang, och skiljer även 

på latent och aktiv position vilka existerar parallellt, mer eller mindre aktiva (a.a.). 

Landy (1993) är psykodramatiker och har undersökt rollbegreppets ursprung i den 

västerländska teaterhistorien. Han har studerat vår förhistoria, våra ritualer och ceremonier 

och sett hur rollspelandet varit centralt i till exempel kontakten med det gudomliga. Landy är 

kritisk till de tidiga sociologiska användandena av begreppet roll, och menar liksom Moreno, 

att de är för begränsande då roll endast kommit att tjäna jaget och att rolltagande endast fått 

höra samman med det sociala och symboliska utvecklandet av jaget. Författaren menar att 

Mead inte såg roll som ett möjligt koncept i sig själv utan använde roll endast som en metafor 

för treenigheten medvetande, jaget och samhället, tre komponenter vilka enligt Mead formar 

det mänskliga beteendet. Dock anser Trost och Levin (1999) att uttrycket att ”ta någon annans 

roll” kommit att missuppfattas just så här i vetenskapliga sammanhang. De har förstått det så 

att Mead själv faktiskt inte var särskilt intresserad av roll som ett teoretiskt begrepp utan att 

han använde begreppet mera som en vardagsterm. Då mera i den mening att individen skulle 

ta eller sätta sig in i andras perspektiv, ta den andres attityd och utveckla empati (a.a.). Med 

detta sagt kan Landys kritik förstås i ett annat ljus, nämligen det att Mead troligtvis aldrig 

heller strävade efter att fylla begreppet roll med något annat eller mer. 
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Biddle och Thomas (1979) sammanfattar att utbudet av sociologisk inriktad rollteori är 

imponerande, och att det på grund av kunskapens ämnesöverskridande karaktär, endast är 

möjligt att illustrera omfånget och djupet. Författarna är kritiska till att rollteoriernas språk i 

för hög grad baseras på metaforer, speciellt från det de kallar den dramaturgiska modellen, 

och de menar bland andra att begrepp och terminologi blir: ”more scenaristic than scientific, 

and more literary than literal” (a.a., sid. 13). Begreppsapparaten blir oprecis, menar de, och 

svår att jämföra då den står och väger mellan vardagsspråket och den vetenskapliga 

precisionen. Trost & Levin (1999) menar att det blivit besvärligt när det gäller användandet 

av begreppet roll på grund av hur de teoretiska efterföljarna använt begreppet. Roll har ibland 

använts liktydigt med position, ibland med förväntning, ibland med beteende och så ibland 

som en process relaterad till alla tre. Wiechel (1976) menar på motsatsen då han säger att just 

för att rollforskningen hör hemma i skilda vetenskapliga sammanhang har den att vinna på sin 

tvärvetenskapliga satsning då det öppnar upp för fler infallsvinklar. För att underlätta 

avgränsning menar han istället att forskare som undersöker rollbegrepp och 

rollspelsprocesser, blir tvungna att isolera några rollaspekter, avgränsa processen betydligt 

och lägga tonvikt på vissa förlopp eller faser av rollspelet.  

Rollspel 

Rollspel kan ses om en arrangerad verklighet där deltagarna föreställer sig vara någon annan 

och någon annanstans än sig själva där och då. Ett rollspel berör sociala situationer och 

personliga erfarenheter som bearbetas genom ett slags återspelande, sett ur olika synvinklar 

(Hansson, 1984). Nilsson och Waldemarson (1988) hävdar att rollspel som pedagogisk metod 

både skapar och förenar tanke, känsla och handling. De refererar till forskning som visar på 

att dessa komponenter är närvarande när vår inlärning är ideal och optimal (a.a.). De skriver 

även att rollspel ger orden liv, skapar aktivitet och engagemang. I rollspel kan vi tala med 

handlingar och få vara delaktiga till fullo. I rollspel får individen genom sin sinnliga 

erfarenhet och upplevda känsla i den situation som spelas, möjlighet att komma närmare den 

erfarenhetsbaserade kunskapen (Magnér och Magnér, 1978). Rollspelet är enligt dem en 

möjlighet att ”återvända till källorna, till det som bör vara ursprunget för alla uppfattningar 

och förklaringar: de egna erfarenheterna” (a.a., sid. 118).  

Rollspel har ofta tre faser som benämns vid olika namn. Första fasen kallas ”pårollning”, 

rolltagningsskede, fördiskussion, förberedelse, uppvärmning eller inledningsfas. Som 

begreppen beskriver så förbereds här deltagarna inför spelet, och hur denna fas tar sin form 

beror oftast på syftet med rollspelet. Fas två är själva spelet som kallas spelfasen, rollspelet 
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eller aktionen/dramat och här sker det faktiska spelet, utformat återigen beroende på 

sammanhang och syfte. Sista fasen är den då deltagarna stiger ur sina roller och reflekterar 

över vad som hände i spelet och med dem själva. Detta kallas ”avrollning”, efterdiskussion, 

feedback, rollsamtalet, ”sharing” eller diskussionsfas (Hansson, 1984; Magnér & Magnér, 

1976; Nilsson & Waldemarsson, 1988; Nyberg, 2003; Saari, 2004; Söderberg & Westin; 

1984).   

Söderberg och Westin (1984) skriver att i rollspelet och dramat får känslan företräde. 

Deltagarna får uppleva känslor och verkligen få inlevelse i en annan rollkaraktärs situation, 

vilket enlig dem är en förståelse som egentligen aldrig kan överföras med ord. De visar i en 

genomgång av litteratur och forskning, att begrepp som spontanitet, kreativitet, fantasi och 

erfarenhet återkommer i många verk som berör rollspel (a.a.). Fantasi härrörs till vår 

kognitiva förmåga till ”som-om” tänkande och även till barnets ursprungliga lek, där 

verklighet och fantasi integreras (Landy, 1993). Leken kan för vuxna innebära en möjlighet 

att få fantisera fritt, utan fördömanden vilket antas ha stor betydelse också för vuxnas 

känslomässiga utveckling (Söderberg & Westin, 1984).  

I diskussionen om fantasi menar Nilsson och Waldemarson (1988) vidare att den likaväl 

som tidigare erfarenheter spelar en viktig funktion i rollspelet. Dessa två komponenter skapar 

möjligheter för identifikation, vilket är grundläggande för delaktighet och engagemang. 

”Fantasi står inte i motsättning till verkligheten, utan är en förutsättning för att vi ska kunna 

uppfatta den” skriver författarna (a.a., sid. 18). Tillsammans med förnuft och känsla, 

använder vi fantasin för att uppleva verkligheten och skapa mening i upplevelsen, skriver de 

vidare.  Så individen kan genom sin reflektionsförmåga och medvetenhet distansera sig från 

här-och-nu och tänka abstrakt om hur något inte är eller skulle kunna vara. De menar att detta 

är en kärnfunktion hos individen för att över huvudtaget möjliggöra rollbytet, rolltagandet och 

rollspelandet. Denna ”som-om” verklighet i rollspelet innebär enligt Nilsson och 

Waldemarsson att spelet är en verklighet men inte är den. Vi har i rollspelet förenklat, 

konkretiserat och fokuserat en verklig situation menar de. ”Något som hände där-och-då, 

flyttas till här-och-nu” (a.a., 1988, sid. 14). De skriver att det är en verklighet vi upplever då 

handlingar, känslor och beteenden är verkliga, men att spelet har en filmkvalitet. Rollspelet 

kan spelas upp, stanna av, spelas om, spelas i ”slow-motion”, delar kan klippas av och läggas 

till.  

Rollteoretikern Sarbin menar att denna förmåga, det vill säga att kunna hantera något som 

något annat, helt har att göra med vår inlärning av sociala roller. Han hävdar att vår förmåga 

att fantisera och identifiera oss med andra, är beroende av att vi kan tänka ”som-om”, en 
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kognitiv förmåga av stor vikt för utvecklandet av jaget. (Sarbin i Biddle & Thomas, 1979) 

Denna ”som-om” kvalitet kan också beskrivas som en fingering eller maskpåsättning. Magnér 

och Magnér (1978) anser till och med att detta är rollspelets frigörande medel. De skriver att 

fingeringen blir: 

 
”… ett kamouflage, i vars skydd deltagarna kan framlägga erfarenheter, värderingar och 

uppfattningar som de annars inte skulle våga stå för. Tack vare fingeringen kan således 

deltagarna, hur paradoxalt det än låter, vara sig själva i betydligt högre grad än i de 

sammanhang där de saknar den skyddsmask som fingeringen utgör” (a.a., sid. 52).  

Psykodramatiska och pedagogiska rollspel 

Nilsson och Waldemarsson (1988) skriver att rollspel utvecklats i olika riktningar. Utifrån 

mitt val att intervjua praktiker som arbetar med både pedagogiskt rollspel och psykodrama, 

vill jag här kortfattat beskriva dessa två metoders huvudsyften. 

Psykodrama beskrivs av just nämnda författare, vara en form av psykoterapi där man 

gestaltar en människas personliga och känslomässiga konflikter samt relationer till andra. 

Psykodramats grundare är som tidigare nämnts, J L Moreno, vars rollspelstekniker främst 

utvecklades i terapeutiskt syfte. Dessa används idag även som bas i många andra former av 

rollspel (a.a.). Inom psykodrama som psykoterapi, blir syftet med rollspelstekniken att stödja 

och stärka psykiska försvar, bearbeta känslor, problem och konflikter som upplevs som 

störande för individen och för personlig utveckling (a.a.). I psykodramat lyfter man fram, 

visar och utforskar sina svårigheter i livet genom att gestalta dem på scenen (Saari, 2004). 

Oavsett vad som är fokus i arbetet är det huvudpersonens inre värld som tar plats på scenen.  

Det som gestaltas är dennes upplevelse eller tolkning av situationen/relationen/konflikten. 

Metoden kan hjälpa individer att analysera sammanhang, känslor, föreställningar, handlande 

och konsekvenser (Söderberg & Westin, 1984).  Alla dessa är viktiga aspekter för att en 

förändringsprocess ska komma till stånd. Genom att agera gestaltar individen tankar och 

känslor i en konkret form. I psykodrama kan upplevelserna ske i handling i stället för att 

endast talas om. Psykodramats teoretiska rötter kretsar kring begreppen spontanitet, skapande, 

ögonblick och samspel (a.a.). 

Persson (2002) har i sin uppsats utforskat psykodramats möjlighet inom det sociala 

arbetet. På grund av metodens bredd och variationsrikedom, har hon sett att den kan användas 

på flera olika sätt och anpassas efter den sociala verksamhet den bedrivs inom. Hon skriver att 

den psykodramatiska metoden möjliggör skapandet av ett lekutrymme eller en ”som – om” 

verklighet där deltagarna kan få utrymme för sin spontanitet och kreativitet. Metoden kan ses 
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som väsentligt skild från till exempel samtal och samtalsterapi, då deltagarna i psykodramat 

genom handlingen, kommer åt känslan. Även icke-verbal kommunikation ges plats. Vidare 

ser hon att psykodrama kan användas för att belysa relationer i klienters nätverk, vilket kan 

bidra till fördjupad förståelse för dennes situation och betydelsefulla personer i det sociala 

sammanhanget (a.a.). 

Pedagogiska rollspel har alltid ett pedagogiskt syfte och är främst en inlärningsmetod, 

menar Nilsson och Waldemarsson (1988). Den pedagogiska formen kan ha många specifika 

delmål (rollspelsvarianter) och har därför också flest variationsmöjligheter, skriver de. 

Syftena med pedagogiska rollspel sammanfattar de kan vara; att ge ny kunskap, befästa och 

integrera kunskap, belysa och bearbeta problem och konflikter samt undersöka 

lösningsalternativ, ge handlingsberedskap inför nya situationer, träna kommunikation, 

medverka till självkännedom, personlighetsutveckling, ansvartagande och lyhördhet samt att 

medvetandegöra och förändra åsikter och attityder. Olika rollspelsvarianter är kunskapsspel, 

konfliktspel, handlingsspel, kommunikationsspel och attitydspel (a.a.).  

Ett exempel på pedagogiska rollspel kan då vara de samtalsövningar i rollspelsform som 

ingår i socionomutbildningens tredje termin på Socialhögskolan i Stockholm. Nygren (2003) 

beskriver hur samtalsövningarna startades av Hans Berglind 1986, och då som rollträning 

med psykodramateknik. Berglind menade att det bästa sättet att förstå en annan människa är 

att ”ta den andres roll”. Han tog fasta på handlingsinsikten som skapas i psykodrama och 

projektet på Socialhögskolan fick namnet Empatiprojektet (a.a.). Syftet med övningarna är än 

idag att kartlägga och träna ett undersökande förhållningssätt och den empatiska förmågan. 

Övningarna leds av studenter på utbildningens sjunde termin och deltagarna får träna de olika 

rollerna: socialarbetare, klient och observatör. Klientegenskaperna baseras på enskilda 

studenters erfarenheter från praktikplatserna. Spelen ska aldrig bedömas, utan mötet och 

rolltagandet ska stå i fokus. Deltagarna får reflektera på spelet och alternativa 

handlingsmönster. Betydelsefulla faktorer för mötets utgång tas även upp och bearbetas (a.a.).   

Ett exempel på hur pedagogiskt rollspel och drama använts inom socialt arbete, är ett 

utvecklingsprojekt som genomfördes av Statens Institutionsstyrelse i mitten av 1990-talet. 

Tanken var att integrera kulturaktiviteter, vilka skulle berika och utveckla deltagarna samt 

förhoppningsvis leda till positivare självuppfattning och ökad självkänsla hos ungdomarna 

(Billinger m.fl., 1995). En del av projektet bestod av teaterimprovisationer på 

ungdomsinstitution som leddes av skådespelerskor från Teater EttEttEtt. Teaterövningarna 

baserades på en improvisationsteknik och ledarna beskriver hur dessa väcker fantasin, 

spontaniteten och leklusten och att allt som uppstår i improvisationen är sant. Därmed får 
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deltagarna bestämma innehållet utifrån vad som är angeläget för dem medan ledarna istället 

får lyssna och lära. De menar vidare att teaterns magi ligger i ”att genomlysa ett ytligt skeende 

så att en annan verklighet visar sig. Att skapa ett illusoriskt rum som är lika påtagligt som det 

redan existerande, låsbara” (a.a., sid. 8). Genom teaterövningarna ville de skapa några 

andlösa ögonblick där alla blockeringar kunde sättas ur spel och deltagarna upplever total 

frihet när en inre värld tar form.   

Söderberg och Westin (1984) anser att pedagogisk och psykodramatisk rollspelsmetod 

tydligt bör åtskiljas. De har i sin studie jämfört de två metoderna och anser att till exempel 

tidsutrymmet, sessionsupplägget, gruppstorlek och strukturer och målsättning är för olika för 

att dessa metoder ens kan sägas ha samma innebörd och betydelse. De menar att rollspel är en 

pedagogisk metod och psykodrama endast är terapi. Ordet rollspel bör enligt dem, inte 

användas som begrepp inom psykodramat. Bland annat menar de att rollspelet oftast är 

kortare, inte går på samma djup och att individens lidande inte är givet. Konflikter behöver 

inte lösas i rollspel och som de uttrycker det, får ”locket ligga på” vad gäller individens 

motstånd och försvar (a.a.).  

Pedagogiska rollspel kan ha flera syften, menar de, och syftet beror på gruppens 

verksamhet och problematik. Nyckeln till själva rollspelet ligger i friheten, skriver de vidare. 

Friheten att spela en annan, att interagera, utan rädsla att såra någon annan och utan rädsla att 

bli sårad. Friheten ligger i att handla olika och försöka hitta andra sidor av sig själv (a.a.). I 

rollspel menar de att gruppen främst är ett medel för att öka identifikation med och förståelse 

mellan de olika gruppmedlemmarna. I psykodramat är gruppen som sådan även viktig för 

överföringarna, då med hänseende till hur en deltagare utser personer ur gruppen som ska 

spela roller ur dennes tidigare likaväl som nuvarande liv. I den psykodramatiska formen av 

rollspel menar de att såväl terapeut som grupp är medvetna om vad spelet kan väcka och att 

de också använder sig av dessa effekter (a.a.). Schützenberger citeras av Söderberg och 

Westin då hon skriver att målet med teatern i det terapeutiska dramat är den terapeutiska 

effekten. Medan det i pedagogiska rollspel ofta får den effekten. Ledaren bör vara medveten 

om dessa två nivåer menar Söderberg och Westin, och kunna sätta klara gränser när det 

övergår till att vara det som inte var syftet från början. I rollspelet måste analysen efteråt vara 

självläkande och konfliktlösande och inte som i psykodrama, där spelet i sig självt kan vara 

det (a.a.).  
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Kapitel 4 Teoretiska perspektiv  

Här presenteras de teoretiska verktyg som används i uppsatsens analys. Det är den symboliska 

interaktionismen, särskilt Meads begrepp Jaget, ”I” och ”Me”, Rolltagning och Medvetande 

samt ett dialektiskt perspektiv. De valdes för att förstå rollspelets betydelse utifrån ett 

inommänskligt perspektiv: vad som sker inom människan, och utifrån ett strukturellt; hur 

rollspel kan förstås i relationen mellan individ och samhälle. I uppsatsen strävar jag efter ökad 

förståelse av rollspelets betydelse och ser begreppet teori utifrån denna synvinkel:  
 

”Teori kan ses om ett sammanhängande system av satser, som alla uttalar sig om relationer 

mellan två eller flera variabler. En teori ska kunna göra anspråk på att förklara och att förutsäga. 

Ett teoretiskt perspektiv innehåller också ett antal grundläggande föreställningar om verkligheten 

och att dessa föreställningar också hjälper oss att förstå den del av den sociala verkligheten vi 

söker förstå” (Trost & Levin, 1999, sid. 11). 

Den symboliska interaktionismen och jaget 

Symbolisk interaktionism kan beskrivas vara ett allmänt teoretiskt synsätt, ett perspektiv och 

en utgångspunkt för en analys av den sociala världen, samhället och dess grupper. Det är även 

en socialpsykologisk teori som specifikt försöker förklara socialisationsprocessen, hur vi 

successivt blir alltmer sociala och lär oss hur vi ska bete oss i sociala situationer (Trost & 

Levin, 1999). I huvuddrag intresserar sig den symboliska interaktionismen för att tolka 

skeenden och att söka förståelse. Fokus ligger på det mänskliga tänkandet, medvetandet, 

varseblivning, mening och problemlösning. Enlig detta teoretiska perspektiv är människan 

aktiv, hon är inte utan hon gör. Människan anses även handla, bete sig och befinna sig i nuet 

där all interaktion är social (a.a.). Interaktion är ett centralt begrepp och samspel kommer först 

och ses som en förutsättning för medvetandet. Människan beskrivs interagera ständigt och då 

inte bara med andra utan också med sig själv genom att tänka, medvetet eller omedvetet (a.a.). 

Mead är en av teoretikerna inom den symboliska interaktionismen och jag har valt att använda 

mig av några av hans teorier och begrepp.   

Människan är inte social från födseln, menar Mead (1976), utan blir det successivt. Allt 

eftersom barnet växer upp och socialiseras in i samhället, lär det sig normer och förväntningar 

som finns däri (Trost & Levin, 1999). Mead konstruerade ett system av uppväxtstadier vilka 

barnet går igenom och i vilka jaget kan sägas formas:  

 

1) Förberedelsestadiet: Består huvudsakligen av imitation och interaktion.  
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2) Lekstadiet: Här lär sig barnet att se på omvärlden med andra perspektiv eller inser i alla 

fall att ett annat perspektiv än det egna är möjligt. Här börjar också barnet kunna ta andras 

roller och föreställa sig något som inte är. Leken kan sägas föregå det sociala spelet och i 

detta stadie antar barnet personligheter, spelar roller och kontrollerar delvis utvecklingen av 

sin egen personlighet. 

3) Spelstadiet: Nu börjar barnet inse samspelsregler och sociala ordningar och system samt 

får förmågan att omdefiniera situationer. I spelet måste barnet anta alla andra deltagares 

attityder och dessa ordnar individen till en enhet som sedan styr dennes respons. Spelet kan 

sägas vara den plats där en organiserad personlighet uppstår och då krävs att vi verkligen 

antar den andres attityd. Detta övertagande av andras attityder måste leda till att individen 

tillåts bestämma sina handlingar med hänsyn till ett för gruppen gemensamt mål. Genom 

denna process blir individen en medlem av samhället, en självmedveten sådan. Dock är 

spelets händelser inget unikt för barnet, då det ständigt intar roller och imiterar betydelsefulla 

andra (Mead, 1976, Trost & Levin, 1999). 

Vårt medvetande finns som en del av jaget, uppkommet i jagets erfarenheter och format i 

en ständigt pågående process. Först måste dock självmedvetandet uppstå för att de 

upplevelser och erfarenheter som individen är med om ska kunna upptas av jaget och bli ett 

”erfarenhetsarv”, som Mead kallar medvetandet. Att vara självmedveten beskriver han är att 

bli ett objekt för sig själv utifrån sina sociala relationer med andra människor. Då det enligt 

Mead hör till den fulla utvecklingen av jaget att anta andras attityder mot sig själv. Jaget är 

uppbyggt både av det gemensamma och det som är unikt i oss alla (Mead, 1976). Jaget 

utvecklas i och med den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen. Det är omöjligt att 

föreställa sig ett jag som uppstår utanför social erfarenhet, och denna socialisationsprocess 

anser Mead vara viktig såväl för den enskilda människan som för samhället i stort. Jaget har 

som tidigare nämnts egenskapen att bli ett objekt för sin egen reflektion (a.a.). Mead säger att: 

 
”Förståndsapparaten skulle inte vara fullständig om den inte drog in sig själv i sin egen analys av 

erfarenhetens fält; eller om inte individen förde in sig själv i samma upplevelsefält som de andra 

individuella jagen, i förhållande till vilka han agerar i varje given social situation. […] Annars 

har vi bara medvetande, inte självmedvetande (a.a., sid. 111). 

 

Jaget är ett emotionellt och tänkande fenomen. Genom tänkandet och självmedvetandet 

kan individen intellektualisera och dramatisera de externa erfarenheterna i sitt inre. Mead 

(1976) ansåg även att jaget kunde skiljas från kroppen och från andra objekt. Förmågan att bli 
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ett objekt för sin egen reflektion möjliggörs av att jaget består av två delar; ”Me” och ”I”. 

”Me” är den del som har samlat på sig allt individen varit med om. I vårt ”Me” finns vårt 

minne, alla våra normer internaliserade och vårt samvete. ”Me” är en socialisationsprodukt 

beroende på och av våra sociala omständigheter. Den andra delen, vårt ”I”, är aktivt. Det är 

med ”I” vi handlar, är mer spontana. ”I: s” aktivitet lagras symboliskt i ”Me” som 

erfarenheter. ”I” är den del av jaget som pratar, associerar och kommer med idéer.  

Vårt jag är alltså dynamiskt och interagerar med sig själv. Det omdefinieras under livets 

lopp i förhållande till sammanhanget och den personliga identiteten genomgår kontinuerlig 

förändring och rekonstruktion (Trost & Levin, 1999). Interaktion kan följaktligen ske inom en 

och samma individ och då som en slags reflektiv intelligens där vi tänker för att handla. 

Tänkandet, en slags interaktion, blir en förberedelse för social handling. Att individen svarar 

sig själv är nödvändigt för utvecklandet av jaget då det är den här sortens socialt handlande 

som leder jaget framåt (Mead, 1976). 

Kommunikation anses däremot endast vara möjligt mellan två eller flera individer och ses 

som en förutsättning för mänsklig samvaro (Trost & Levin, 1999). Genom att delta i sociala 

aktiviteter lägger vi samman erfarenheterna som blir gemensamma i sina resultat. 

Interaktioner som är gemensamma anser Mead vara kommunikation, och individen är 

medveten om hur hon kommunicerar med andra. Han menar att vi kommer på vad vi ska säga 

och vad vi vill göra genom att just säga och göra det. Det vi säger och gör framkallar en 

respons hos andra som i sin tur förändrar vårt eget handlande, så att vi skiftar från det vi 

började göra på grund av det svar den andre ger (a.a.). Mead utgick ifrån att kommunikation 

är en förutsättning för utveckling av en människas jag.   

När vi kommunicerar med andra människor, vare sig vi gör det i den konkreta sociala 

verkligheten eller vi gör det genom att tänka, så använder vi oss av det Mead kallar att ta 

andras roller, ”role-taking”. Vi föreställer oss hur andra tänker och känner samt hur de 

definierar sin situation. Rolltagandet innebär att man sätter sig själv i den situationen eller 

positionen som den andre personen befinner sig i, man identifierar sig med den. Med Meads 

sätt att se så förutsätter det sociala samspelet att vi tar andras roller och genom detta 

rolltagande så får också våra handlingar en mening för oss själva (a.a.). Denna 

rolltagningsförmåga och möjligheten att förutse det som ska äga rum i andra individers 

respons och sedan anpassa oss till detta, menar Mead är det som möjliggör den enorma 

utveckling som hör till det mänskliga samhället (Mead, 1976). Rolltagandet är också viktigt 

för att utveckla en uppfattning om den egna föreställningen om sig själv och individens värde 

i relation till andra människor. För att människan ska kunna få ett helt jag måste hon inte bara 
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ta andras roller och tolka deras känslor och tänkande, utan även se hur andra ser på henne 

själv.  

 
”Ty han ingår i sin egen erfarenhet som ett jag eller en individ bara så tillsvida han först blir ett 

objekt för sig själv, precis som andra individer är objekt för honom eller i hans erfarenhet; och 

han blir objekt för sig själv endast genom att anta de andra individernas attityder gentemot honom 

inom en social omgivning eller ett socialt erfarenhetssammanhang inom vilket både han och de 

ingår” (a.a., sid.111). 

 

Mead menar att olika stor del av jaget är involverat i kommunikation vid olika sociala 

tillfällen. Vi delar upp oss själva, menar han, i olika slags jag med hänsyn till våra 

bekantskaper. Jaget anses alltså flerfaldigt, där alla delar är någorlunda lika och enhetliga och 

denna organisation av jaget sker med hänsyn till det samhälle vi tillhör och den situation som 

vi befinner oss i (a.a.). 

Inför övergången till det dialektiska perspektivet citeras här Mead för att visa på hur ett 

dialektiskt perspektiv genomsyrar hans resonemang om hur individen övertar det 

organiserande samhällets attityder. Individen förklarar han, är ständigt involverad i 

konversation med samhället och därmed förs utvecklingen framåt.   

 
”Vad som utgör det organiserade jaget är organisationen av de attityder som är gemensamma för 

gruppen. En person är en personlighet för att han tillhör ett samhälle, eftersom han tar över 

institutionerna i detta samhälle i sitt eget handlande. Han tar dess språk som ett medium genom 

vilket han får sin personlighet, och sedan genom en process, i vilken han tar de olika roller som de 

andra erbjuder kommer han att få samma attityd som medlemmarna i samhället. […] Den struktur 

som alltså jaget är uppbyggt på, är den respons som är gemensam, ty man måste vara medlem av 

samhället för att vara ett jag” (Mead, 1976, sid. 125). 

 

Ett dialektiskt perspektiv 

Det dialektiska perspektiv som jag valt att använda mig av i analysen utgår främst från 

författarna Magnér & Magnérs (1978) teori. Teorin formades utifrån deras arbete med en 

socioanalytisk metod och de ville klargöra sin grundläggande syn på människan och hennes 

förhållande till samhället. De formulerade en teori om ”ett medvetenhetsreducerande och 

reflektionsförhindrande inre förtryck som dagens samhälle i samhällsbevarade syfte utövar 

mot människorna” (Magnér & Magnér, 1978, sid. 48). Hur författarna förklarar att dagens 

 22



samhällsförhållanden ser ut berörs kortfattat i slutet av avsnittet. Här kommer istället fokus att 

vara på beskrivningen av hur det dialektiska förhållandet bör se ut.  

Ett dialektiskt förhållande kännetecknas av att individ och samhälle interagerar, dvs. de 

påverkar varandra ständigt och samhället formar individen som i sin tur formar samhället 

(a.a.). Denna process kan beskrivas med följande bild: 

 

 

Samhälle (A)  → Individ   ﴾ Reflektion )  →  Samhälle (B) → Individ (b)    ( Reflektion  ) →  osv. 

                                                      ↕                                                                                ↕                          

                                             ( Handling )                                                              ( Handling )             

 

(a.a., sid. 61)    

 

Bilden visar hur samhället (A) formar individen och omformas av dennes reflektion och 

handling till ett nytt samhälle, samhälle (B). Detta är ett nytt samhälle för individen och 

kommer därför att förändra denne och leda till ny reflektion och nya handlingar och så vidare. 

Individen betraktas som både begränsad av sin biologiska konstitution och av de materiella 

betingelser som finns runtomkring, samtidigt som människan ses som självbestämmande och 

delvis fri i förhållande till de beskrivna begränsningarna. Förklaringen till denna frihet finns i 

individens förmåga till medvetenhet. Denna medvetenhet utgör grundförutsättningen för att 

det dialektiska förhållandet ska komma till stånd (a.a.).  

Perspektivet har en marxistisk grundtanke, som beskriver hur samhället existerar under 

vissa givna materiella betingelser och hur människans sociala relationer och syn på sig själv 

formas av dessa förhållanden (a.a.). Dialektisk materialism har en liknande utgångspunkt där 

samhällets organisering förklaras med att alla ting och företeelser står i ömsesidigt förhållande 

till varandra och att drivkraften för den ständiga förändringsprocessen är kampen mellan 

motsatta krafter. Kunskap om motsättningarnas natur anses nödvändigt för att medvetet kunna 

genomföra förändringar (Helleday & Rosén, 1974). Människans förmåga till medvetenhet gör 

det alltså möjligt för individen att balansera upp en enkelriktad påverkan, och i sin tur forma 

samhället. Denna medvetenhet utvecklas ur vår förmåga till informationsbearbetning 

(tänkande) och vår rörelseförmåga (beteende) (Magnér & Magnér, 1978). Den har även sin 

källa i individens drivkraft att vilja förstå och förklara den omgivande verkligheten. Vidare 

gör det lilla barnet erfarenhet efter erfarenhet och utvecklar och förfinar sin förmåga att förstå 

och bearbeta omgivningen. Sartre skriver angående medvetandets kärna:  
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” Denna självmedvetenhet i varseblivningen för med sig en gränsdragning mellan iakttagaren och 

föremålet för iakttagelsen, och denna gränsdragning skiljer iakttagaren från det iakttagna tinget 

genom ett tomrum. […] I en medvetande människa finns det med nödvändighet ett område med så 

att säga fritt spelrum mellan henne och världen” (Magnér & Magnér, 1978, sid. 55). 

 

Människan utvecklar en förmåga att kunna tänka och handla som hon själv väljer. 

Förmågan formas sedan till att bli en reflektion - och handlingsförmåga. Detta är för övrigt 

två nyckelbegrepp i förståelsen av hur medvetandet utvidgas. Reflektion kan ses om en 

förmåga till logiskt och abstrakt tänkande men också som fantasi. Det innebär till exempel 

inte bara att kunna tänka hur saker och ting är utan också hur de inte är. Detta skapar 

möjlighet att kunna bilda sig föreställningar om alternativa omständigheter, en förutsättning 

för att individen ska kunna tänka kritiskt och ifrågasättande (a.a.). Reflektion är att handla 

tankemässigt på prov, att handla i sin föreställningsvärld. Den egentliga handlingen ser 

författarna som ett avsiktligt, målinriktat agerande gentemot omgivningen, till skillnad från 

beteende som är reflexmässigt, anpassat och icke - målinriktat svar på yttre och inre påverkan 

(a.a., sid. 56). Reflektion och handling föds ur varandra och individen kan utan reflektion inte 

uppställa några alternativ som mål för sitt handlande och på så vis inte handla avsiktligt 

förändrande. Denna process igenom vilken individen förändrar och skaffar sig kunskap om 

verkligheten beskrivs som reflektion – handlingsprocessen. Som resultat av denna process 

möjliggörs det dialektiska förhållandet där individen upptäcker nya bitar av verkligheten, ser 

hur dessa ingår som delar i en övergripande struktur och genom denna kunskap handla 

gentemot samhället. Den medvetna människan kan se samband mellan sina handlingar och 

samhällets utformning men också se hur samhällets utformning påverkar henne (a.a.).  

Förhållandet mellan individ och samhälle ger naturligt upphov till motsättningar då alla 

samhällen fungerar samhällsbevarande mot förändringsorienterade krafter (a.a.). Den 

ömsesidiga strävan att lösa motsättningarna bidrar till att samhället och individen formas och 

anpassas till varandra. Det är en dynamisk process som resulterar i att båda parterna utvecklas 

och förändras. Den frihet och det ansvar som den medvetna människan inser att hon har, 

resulterar också i en ensamhets- och otrygghetskänsla där individen upplever sig som ett eget 

jag, skild från omgivningen. Detta bidrar till en oundviklig existentiell ångest som enligt 

författarna alltid kommer att bestå. Men i denna motsättning och ångest menar de, upptäcker 

människan sig själv och sin omgivning och känner sig levande och verklig delvis för att 
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individens mål, behov och strävanden framträder i motsättningen och hennes förhållande till 

samhället förtydligas (a.a.). 

Författarna anser att samhällets yttre kontroll har ökat idag och blivit en internaliserad 

kontroll där individen inte längre har fritt utrymme att reflektera och handla, utan ett överjag 

har formats vilket utför en inre kontroll. Det har tagit större plats och relationen mellan detta 

överjag och individen är avskärmad. Vårt samhällsklimat, anser författarna, är 

erfarenhetsfientligt (a.a.). För att uppnå det dialektiska förhållandet mellan individ och 

samhälle måste det till en frigörelse- och medvetandegörandeprocess som här illustreras:  

 

 
 

        (Magnér & Magnér, 1976, sid. 99)          
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Kapitel 5 Undersökningens resultat och tolkning  
”Improvisationen är barnets sätt att möta världen. 

 Med trygga ögon, öppna armar, öppet hjärta. 
 Fullständigt trygg i att världen tar emot när jag kastar mig ut. 

 Analysen är den vuxnes perspektiv.  
Reflexionen av det redan skedda. 

 Armarna som tar emot. 
 Låt det vara en öppen famn.” 
(Billinger, m.fl., 1995, sid. 9) 

 

I resultatkapitlet kommer materialet att redovisas utifrån mina tre frågeställningar som 

försöker besvara uppsatsens problemformulering: Vad är betydelsefullt i rollspelsmetod inom 

socialt arbete? I varje del presenteras först intervjumaterialet och sedan följer en analys där 

jag ser på materialet utifrån både existerande litteratur och forskning samt ur mina valda 

teoretiska perspektiv. Nu en presentation av de tre intervjupersonerna. 

 

 Daniel Igelberg, har som dramapedagog både sitt eget företag samt är anställd av Säters 

kommun som arbetsanpassare. Han har en bakgrund inom barn- och handikappomsorgen. I 

kommunen arbetar han med personal från bland annat kommunen, psykiatrin, kyrkan och 

Samhall i en verksamhet som stödjer människor som lever med psykiska handikapp. Syftet 

var och är att deltagarna ska få arbetsträning och så småningom återgå till ett fungerande 

arbetsliv. Projektet har idag utmynnat i att deltagarna snart startar sitt eget kooperativ. Han ser 

sig själv och sitt arbete, som ett steg i rehabiliteringstrappan där han främst använder 

kreativiteten och dramapedagogiken för att träna social kompetens, kommunikation, 

gruppmedlemskap och personlig utveckling. Idag deltar både personal och deltagarna 

tillsammans i övningarna.  

 

 Jonas Eriksson, arbetar i Nacka Kommun på ungdomsverksamheten. 

Ungdomsverksamheten arbetar förebyggande med ungdomar upp till 20 år. Personalen 

arbetar både utifrån uppdrag från socialtjänsten, men möter även människor som söker sig dit 

frivilligt.  Han är utbildad socionom och i Nacka kommun är han anställd som behandlare. 

Han arbetar bland annat med råd och stödverksamhet, leder ungdoms- och föräldragrupper, 

har individuella kontakter med ungdomar och följer på uppdrag av socialtjänsten upp bland 

annat polisanmälningar. Han använder sig av rollspel både i ungdoms- och föräldragrupperna 

och har även använt sig av rollspelstekniker i individuella samtal. 
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 Monica Westberg, har en bakgrund som pedagog och är idag psykodramatiker och lärare 

på stiftelsen Psykodramaakademin i Stockholm. Akademins psykodramaterapeututbildning är 

idag förlagd på Ersta Sköndal högskola. Hon kom i kontakt med psykodrama i mitten av 

1970-talet och har sedan dess organiserat utbildningar och kurser i metoden och själv gått 

kurs på Morenoinstitutet i Beacon, USA. Hon var en av de första studenterna i en svensk 

utbildningsgrupp som leddes av Morenos änka och medarbetare, Zerka T Moreno. Denna 

utbildning började bedrivas i Psykodramaakademins regi 1987 där hon alltså arbetar än idag.    

Del 1: Hur kan rollspel användas i socialt arbetet? 

I följande del beskrivs hur intervjupersonerna använder sig av rollspel i sitt dagliga arbete. 

Denna del belyser metodens breda användningsområde och kan därmed bidra till en ökad 

förståelse för rollspelets betydelse inom det sociala arbetet. Varje intervjupersonperson 

beskrivs för sig. 

Grupprocesser och vardagsmakt i Säter 

Daniel Igelberg arbetar med dramapedagogik i Säters kommun. Den verksamheten som han 

leder har namnet ”Kommunikation” och under dessa timmar får deltagarna med hjälp av 

drama och rollspel träna social kompetens, utforska grupprocesser och träna sig i att fungera, 

ta plats och känna sig bekväma i en grupp.  För att träna modet att delta i en grupp arbetar de 

med samarbetsövningar för att öka tilliten. Sedan kan deltagarna få framträda inför gruppen 

och även träna det som titeln anger, nämligen att kommunicera. Han använder en modell som 

heter ”The human element”, utarbetad för att förklara de processer en grupp går igenom när 

den formas och när nya deltagare tillkommer. Modellen används så att gruppen kan titta på 

sin egen situation, göra övningar kring olika faser och spegla allt detta mot den bild för 

grupputveckling som modellen använder, säger han. Rollfördelning, maktspel och att 

underlätta processer, är några bitar som man kan arbeta med. Det finns ingen ände på en 

grupps utveckling säger han och det är jätte viktigt att öppna ögonen för vad som händer i en 

specifik grupp. Det kan också vara viktigt att genom rollspel arbeta med teman som gruppen 

föreslår, säger han. Då arbetar man med deltagarnas vardag, verklighet och egna erfarenheter. 

Till exempel kan myndighetskontakter bearbetas genom rollspel och hur det är att möta 

anställda på socialtjänst eller försäkringskassa. Detta övas, berättar han, för att deltagarna ofta 

upplever sig blottade och maktlösa i sin situation. De går ofta ifrån ett myndighetsmöte med 

upplevelsen av att ha blivit kränkta och de kan känna sig deppiga och besvikna. Han beskriver 
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en träningssituation som han kallar ett rollspel i verkligheten. Där får deltagarna tränas sig i 

att hålla i ett möte med myndigheter. Så här beskriver han att det kan gå till.  

 
”Vi förbereder det jätte noga så personen får berätta vilka som ska vara med, skriva en 

dagordning med precis vad som ska tas upp och den får om den vill, hålla i mötet. Och så kommer 

då folk från socialtjänsten och från arbetsförmedlingen och så får den personen hälsa dem 

välkomna, och när vi slagit oss ner och småpratat en stund så är det den själv som säger: och hur 

lång tid ska vi ägna åt mötet? Och så tar den dagordningen, de här punkterna skulle jag vilja att 

vi hinner med och jag behöver hjälp med detta och detta. […] Och det här är jätte spännande och 

se, därför att många blir ganska tagna på sängen, möten brukar ju aldrig gå till så. Det brukar ju 

vara någon av oss eller en myndighetsperson som håller i mötet. Och det här tycker jag är så 

spännande därför att det var varit så positivt att göra på det här sättet. Alla är jätte överraskade. 

Den här personen som de brukar träffa, som är så tyst, och som också ofta är lite butter, plötsligt 

har en massa idéer. Och den har skrivit en dagordning som ofta är genialisk, den är så på pricken 

vad det handlar om. […] Det blir mycket mer resultat, det blir bättre resultat.” 

 

Drama är ett bra verktyg att använda för att träna sig inför situationer som troligtvis 

kommer att ske i det verkliga livet, fortsätter han. Vi måste få prova och hålla på. Vi kan inte 

lära oss något från noll till tio på en gång.  De små stegen måste tas och det är särskilt tydligt 

med vuxna. För annars begräsas våra liv och handlingsutrymmen för att vi inte vågar prova 

och lära oss. Och eftersom fantasin får plats i rollspelet, bidrar det till ett friare sätt att tänka 

och handla, tror han.  

Han arbetar även som dramapedagog med människor som stammar och då har hans drama 

terapeutiskt syfte. Deltagarna får träna kommunikation bortom ordet och talet vilket är 

befriande för personer som stammar, menar han. När terapiperioderna avslutas intygar han att 

nästan alla deltagare står uppe på en scen och håller föreläsningar inför grupp. I arbetet med 

människor som lever med handikapp kan rollspel visa dem att nyckeln, det är att visa sig, inte 

undvika och begränsa sitt liv, säger han.  

Tonårstider och empati 

Jonas Eriksson använder sig av rollspel i arbetet med ungdoms- och föräldragrupper. Rollspel 

kan hjälpa till att gestalta en situation, ett objekt/subjekt eller ett beteende, beskriver han. En 

middagssituation, ett djur eller en lampa, eller hur man beter sig när man är arg eller kär. 

Rollspel kan synliggöra en specifik situation och därigenom skapa ökad förståelse för andra 

människor, anser han. I och med den förståelsen kan deltagaren också relatera till sin egen 

situation och upptäcka samband. I hans arbete kan det till exempel gälla sexuella trakasserier, 
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alkohol och droger, könsroller eller skönhetsideal. Ungdomarna får till exempel se och känna 

hur det är att vara ett offer, vilket bidrar till en helt annan förståelse, menar han. Han brukar 

innan ett rollspel, kring exempelvis ovanstående teman, börja med en övning där ungdomarna 

får ta ställning i olika frågor och sedan dramatisera dilemman och svårigheter i just den 

situationen. Det här att kombinera värderingsövningar med rollspel kan vara en bra mix i 

arbetet med ungdomar, tycker han. 

 
”Tonårstiden är ju en tid då det händer väldigt mycket i det här med identitetssökande och kring 

vem jag är. Och kanske har man inte hittat sig själv till fullo. På det sättet kan det vara väldigt 

roligt att manövrera med rollspel och då får de prova på en massa olika sätt att vara och så. Och 

det kan vara en vägledning framåt för dem att hitta sig själva.” 

 

Han använder också rollspel för att skapa bättre gruppdynamik. Bättre dynamik blir 

resultatet när deltagarna vågar gå in i något annat och det tycker han leder till ett tryggare 

klimat i gruppen. Drama och rollspel skapar mycket skratt säger han, och när man har roligt 

tillsammans så förändras en grupp. Hela gruppens erfarenheter och åsikter kan också komma 

till användning genom att till exempel ha observatörer under ett rollspel, beskriver han. Sedan 

kan alla delge sina reflektioner och på det sättet får man många perspektiv på en viss situation 

och gruppen kan delge varandra tips och egna erfarenheter. 

Psykodrama och det läkande rollbytet 

Som psykodramatiker menar Monica Westberg att hon inte arbetar med rollspel i traditionell 

bemärkelse. Hon nämner att psykodrama kan användas i pedagogiska sammanhang men med 

ett terapeutiskt syfte. Hon har valt psykodrama för att hon är intresserad av det läkande. Detta 

kommer bland annat ur att deltagarna får ta ansvar för sina handlingar i psykodramat på ett 

annat sätt menar hon. Som deltagare får man frågor efteråt som ska leda till en insikt om vad 

som hör till och varför man agerar på ett visst sätt. I ansvaret kan man också se möjliga vägar 

att gå vidare. I psykodrama beskriver hon att deltagarna försöker skapa möjligheter och 

förberedelse inför något gott med hjälp av fantasin. Det hjälper, säger hon, och ökar 

välbefinnandet när man får tänka och handla kring hur något skulle kunna vara annorlunda.  I 

psykodramametoden arbetar man med rollbytet men också med att berätta historier för 

varandra, säger hon. Detta sker både i spelet men också i ”sharingen”, som är den fas efter 

spelet där alla delar med sig av hur det berörde en som deltagare och vad man kommer ihåg 

från sitt eget liv. Det sker genom att man inte bara jobbar med sig själv utan deltar i andras 

dramer och så blir det genklang i en själv, menar hon. Väsentligt i metoden är enligt henne att 
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deltagaren har rätt till sin inre värld och sina berättelser utan att någon fördömer. Centralt är 

att man i metoden också undersöker relationer, och utforskar dem i relation till den egna 

berättelsen och rollbytet.  

Rollmetod, och i hennes fall psykodrama, kan användas för empatiträning, vilket hon 

anser är oerhört viktigt för humanismen. Empatiträning kan vara att gå in ett rollbyte som 

medför den totala motsatta erfarenheten av ens tidigare handlingar och att därmed träna olika 

sidor hela tiden. Hon kallar det ett dialektiskt sätt att förhålla sig. Sedan vill hon också påpeka 

att man i psykodrama inte bara arbetar med tragedier, utan också med det som är härligt och 

hur man bygger upp det. Det är väl så viktigt för läkningsprocessen menar hon, om man 

jobbar med någon som har haft det mycket svårt. Att man fantiserar kring hur det hade kunnat 

vara och hur det kan bli. Här återkommer hon till det redan nämnda egna ansvaret i det som 

händer i livet, och att deltagarna genom reflektion och frågor kan komma till insikt om sitt 

eget agerande för att sedan också fundera över hur de kan nå det som är bra.  

Analys av Del 1 

Rollspel används i ett flertal sammanhang. Det har synliggjorts både i litteraturgenomgången 

och i intervjupersonernas beskrivningar. Roll- och perspektivbytet framkommer som centrala 

teman. Både för en ökad förståelse för andra och för sina egna handlingar och sin 

livssituation. Det beskrivs vara läkande att prova både andra sätt att förhålla sig men också att 

genom rollbytet skapa förståelse för andra människor, kunna relatera till sin egen situation 

och upptäcka eventuella samband. Det i intervjumaterialet återkommande empatitemat är 

något jag inte tycker nämnts särskilt genomgående och explicit i den litteratur jag studerat. 

Nygren (2003) beskrev det apropå rollspel på Socialhögskolan men annars nämns det endast 

kortfattat i delar av rollspelslitteratur och med andra termer. Till exempel säger Söderberg och 

Westin (1984) att man i rollspel kommer åt känslor och därmed ”verkligen kan få inlevelse i 

en annan rollkaraktärs situation”.  En förståelse som egentligen aldrig kan överföras med 

ord, menar de. 

Det är tydligt att rollspelets genomförande är beroende av att deltagarna kan leka och 

använda sig av sin fantasi. Persson (2002) har till exempel sett detta som väsentliga delar i 

den psykodramatiska metoden. Hon pratar om lekutrymme eller en ”som – om” verklighet där 

man kan få utrymme för sin spontanitet och kreativitet. ”Som-om” förmågan förknippas med 

barnets förmåga att i leken föreställa sig något som inte är. Daniel Igelberg talar om att få leka 

fritt och Monica Wesberg om att få berätta sin historia utan att bli fördömd. 
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Både Moreno, Linton och Mead anser att människan i grunden har flera roller (”multi-role 

personality”) som är mer eller mindre aktiva och att vi därmed har en flexibilitet att agera 

beroende på den situation vi befinner oss i (Fox, 1987; Trost & Levin, 1999; Mead, 1976). 

Intervjupersonernas beskrivningar av rollspel visar att metoden är ett forum där olika roller 

får provas, synliggöras och diskuteras. Genom att prova på att agera annorlunda kan vi öva 

oss i att svara mer adekvat på en social situation, både med hänsyn till oss själva och till 

andra. Handlingsutrymmet kan vidgas genom att metoden ger plats åt deltagarnas spontanitet, 

kreativitet, fantasi och egna erfarenheter.  

Gruppen har betonats i intervjumaterialet. Dess resurser och utveckling kan arbetas med i 

rollspelet och dess processer belysas genom handling och reflektion. Både de gemensamma 

erfarenheterna av spelet belyses likaväl som personliga upplevelser och erfarenheter delges 

och bearbetas. Inom symbolisk interaktionism menar man att interaktion sker både mellan 

människor men även inom en och samma individ (Trost & Levin, 1999). Interaktion ses enligt 

Mead (1976) som en reflektiv intelligens där människan tänker för att handla och på så vis 

förbereder sig för social handling. Rollspel är social handling och även ett forum för 

deltagarna att förbereda sig för framtida sociala handlingar. Alltså kan metoden ses som både 

en gemensam och enskild interaktion där deltagarnas egna och gemensamma upplevelser 

sammanförs i reflektionsfasen. Gemensam interaktion är kommunikation, menar Mead och 

kommunikation är en förutsättning för utvecklandet av jaget (Trost & Levin, 1999). Genom 

att rollspel möjliggör att både ”I” och ”Me” aktiveras (både vårt sociala/reflekterande jag och 

vårt unika/handlande jag) får deltagarna chans att utveckla sitt personliga jag samtidigt som 

de tränas i att kommunicera. Kommunikation ses som nödvändig för den sociala samvaron 

och den tränas i rollspelet genom att faktiskt göra tillsammans med andra. Rollspelet blir en 

social aktivitet där de upplevda erfarenheterna blir gemensamma och där vi förändras genom 

ständigt återkommande handlingar och reflektion. Så startas processer som förändrar vårt eget 

handlande och jag.   

Rollspelsmetoden beskrivs som en möjlighet för deltagarna att prova på framtida 

situationer som de tror sig eller kommer att hamna i. Dessa kan experimenteras med då det i 

rollspel tillåts ett friare sätt att tänka och handla. Deltagarna kan på detta sätt få ökad makt 

över sin livssituation och sitt agerande genom att både alternativa tillvägagångssätt görs 

synliga och känslor uppmärksammas. Denna pendling mellan det inre och det yttre kallar 

Monica Westberg ett dialektiskt sätt att förhålla sig. Enligt det dialektiska perspektivet som 

används i den här uppsatsen, betonas även påverkansförhållandet mellan individens 

handlingar och de samhälleliga omständigheterna. I detta förhållande kan individen tänka hur 
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saker och ting skulle kunna vara för att på ett nödvändigt sätt kunna kritisera och ifrågasätta 

sin omvärld (Magnér & Magnér, 1978). Rollspelsmetoden möjliggör ett utrymme för att 

undersöka relationen mellan individen och gruppen men också som i Daniel Igelbergs fall, 

individens relation till myndighetspersoner och till de strukturer inom vilka de lever sitt liv.  I 

den dialektiska relationen har individen en reell möjlighet att reflektera över sin situation men 

också ett ansvar att bli medveten om hur de egna handlingarna påverkar det egna och andras 

liv. Monica Westberg beskriver hur deltagarna i psykodramat får reflektera över och delge 

varandra, sin egen verklighetsupplevelse och sedan prova hur de kan göra annorlunda. Att 

synliggöra framtida möjliga alternativ ses som läkande och positivt för individen.   

Del 2: Vad kan rollspel möjliggöra? 

Uppsatsens andra fråga har ställts till praktiker för att undersöka deras resonemang kring vad 

rollspel som metod i det sociala arbetet kan möjliggöra för deltagarna. Redovisningen sker i 

temaform och de teman som redovisas har framträtt tydligast i materialet. 

Handling och reflektion 

I rollspel säger Daniel Igelberg att vi kan få möjlighet att utvidga våra trygga cirklar och de 

roller vi har i vardagen. Detta genom att utforska och bli medvetna om de roller vi tar i olika 

sammanhang och sedan försöka hitta sätt att göra annorlunda och därmed få större 

handlingsutrymme. Detta är också viktigt för att kunna ta tillbaka makten i sitt eget liv, säger 

han. 

 
”Det är ju det som är meningen. Att få syn på mekanismer, få syn på hur man gör, hur man 

förminskar sig själv. Och att få syn på hur man skulle kunna göra och på det sättet inte uppleva 

sig så maktlös för att få tillbaka makten i sitt liv, vilket ju är en pågående process hela tiden. ” 

 

Han fortsätter beskriva hur man i rollspel får gestalta den egna erfarenheten och att det 

händer mycket inom oss när vi handlar praktiskt. Som deltagare får man upplevelser och 

insikter som man i sin tur omsätter i ny handling. Han beskriver det som en spiral: vi går in i 

spiralen och gör något, vi handlar, sedan få vi en upplevelse, upplevelsen mynnar oftast ut i 

en insikt som man i sin tur omsätter i handling och så fortsätter spiralen.  Jonas Eriksson 

pratar om synliggörandets visuella effekt. Han menar att den visuella bilden ofta skapar en 

önskan om att vilja gripa in. Om en mobbningssituation spelas upp vill deltagarna oftare 

hjälpa till, förändra eller göra något. Det skapas ett ställningstagande, säger han. Den som 
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agerar får också med sig känslan och inlevelseförmågan som personen upplevde i spelet, 

personen får en djupare förståelse också för det sammanhang som allt sker i.  

 
”Genom att synliggöra kan man också bli mer medveten om vad det handlar om. Verbalt kan man 

uttrycka sig mycket om hur saker och ting är och funkar. Men när man väl ser det framför sig så 

kan man ta in intrycket på ett annat sätt än det verbala när man bara sitter och snackar om det. 

Det får en förstärkning.”  

 

Han beskriver vidare hur man som deltagare i ett rollspel kan få möjlighet att både prova 

och reflektera kring olika alternativa handlingar och hur man hade kunnat göra annorlunda. 

Allas åsikter synliggörs och även eventuella egna erfarenheter av något liknande och hur man 

gjorde då. Rollspel konkretiserar och genererar handling, säger han och reflektionen efteråt är 

därför också viktig. Där får deltagarna möjlighet att ställa sig utanför rollen och fundera på 

vem den där personen man spelade egentligen var och få perspektiv på det som hände. I 

psykodramat menar Monica Westberg att den spontana handlingen bidrar till att man ofta 

lyckas fånga situationen och därigenom hela dess rikedom. I psykodramat kan deltagaren 

även stiga ut ur situationen och få sin inre värld utlagd genom att den blir spelad av andra 

deltagare och då kan personen till exempel upptäcka att så här vill han eller hon inte ha det. 

Och så får de prova sig fram tills de hittar ett sätt som känns bra. Reflektionen nämner hon 

också som betydelsefull och i psykodrama används ordet ”sharing”. Inne i rollen upplever 

deltagarna situationen på ett visst sätt, säger hon, så påminner det dem om upplevelser i sina 

egna liv och så delger man de till varandra. 

Daniel Igelberg anser att om deltagarna ska kunna få tag i de känslorna som dykt upp 

under rollspelen så måste de få reflektera konkret: Vad gjorde vi/jag/han/hon? Vad hände? 

Hur gick det? Sedan kan man fråga vad det väckte i dem och vad de kände i rollspelet, säger 

han. Känslorna behöver konkretiseras för att kunna verbaliseras. Tiden för reflektion och 

bearbetning är oerhört viktig, annars hinner vi inte med att smälta allt som vi varit med om, 

fortsätter han.  

Att hitta sig själv och förståelsen för andra 

Genom rollspel får deltagarna sätta sig in i andra människors situation, träna upp sin 

inlevelseförmåga, empati och medkänsla, säger Jonas Eriksson. I Forumspel beskriver han hur 

de som observerar även kan säga stopp för att sedan gå in och försöka ändra situationen för 

den som är förtryckt i spelet. I rollspel får man också utmana sig själv, spräcka barriärer och 

rädslor, säger han. Man får utmana sig själv i och med att man får vara barnslig och leka. 
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Detta kan enligt honom leda till ökad självkännedom då en djupare insikt om hur man 

fungerar leder till ökat självförtroende. Speciellt för ungdomar som är i en identitetssökande 

livsfas. Daniel Igelberg beskriver hur dramats verktyg gör det möjligt för människor att se sig 

själva på flera sätt än vad de är vana vid och få en mer nyanserad bild. Det finns så mycket på 

paletten, fortsätter han och det blir ofta synligt i rollspel att vi är så mycket mer. 

Monica Westberg har praktiserat Forumteater och tyckte att hon i metoden fick möjlighet 

att stiga ur sin erfarenhet av att tillhöra en viss samhällsklass och uppleva den andra sidan. 

För i rollspelet, säger hon, kan vi få prova på den totala motsatsen till vår erfarenhet. Om man 

varit förtryckare, kan man få prova på att bli utsatt för det man utsatt andra för och den 

upplevelse som det innebär.  Empatiträning är väldigt viktigt för att utveckla humanism, 

menar hon.   

Motstånd och svårigheter 

Metodens genomförande innebär även motstånd. Detta motstånd mot och svårigheter med 

rollspel kan ha flera källor. Intervjumaterialet visar nedan att det kan finnas både hos 

deltagare och hos ledare. Och motståndet kan vara riktat mot olika delar av rollspel.  

Motstånd finns alltid i grupper, säger Daniel Igelberg. Gentemot rollspel kan det bero på 

att metoden upplevs som pinsam och skämmig, människor blir rädda. En helt naturlig 

reaktion egentligen, tror han. Han resonerar kring att det har att göra med något vi gjorde 

naturligt som barn, och då släppte vi all kontroll. Rollspelet tror han också kan tyckas 

skrämmande för att det förknippas med teater och teater betyder att visa upp något som andra 

ska titta på. I teater måste man prestera och därmed blir deltagarna blockerade om de 

associerar rollspel till teater. Bland annat därför, är det viktigt att introducera en metod som 

rollspel sakta, tycker han. Att känna in gruppen och justera efter deras erfarenhet. Har man 

inte provat på det ens i verkligheten kan det säkert upplevas som väldigt krångligt, menar han. 

Svårigheter med metoden ligger inte i dess natur, fortsätter han, utan i hur den används. Och 

där måste ledaren ta ansvar att ge deltagarna möjlighet att träna och förstå metoden först.    

 
”… det kan vara en övning som jag kan tycka är självklar, jag som har använt den tusen gånger. 

Men den kan ju vara fullständigt horribel för andra, speciellt för människor som undrar varför vi 

ska göra det här. Kan vi inte sätta igång och jobba!? […] Men det här motståndet och 

ifrågasättandet är också viktigt för mig som ledare då det tvingar mig att tänka efter varför jag 

gör det jag gör och uttrycka det inför deltagarna och inför mig själv.” 
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Jonas Eriksson nämner också att han tror att många kan tycka att det är pinsamt med 

rollspel. Därför är det som ledare väsentligt att introducera rollspelet försiktigt och vid rätt 

tidpunkt säger han. Det kan få stora konsekvenser om metoden introduceras fel, till exempel 

att deltagare upplevde att de gjorde bort sig och sedan inte vill komma tillbaka. Det händer 

mycket i rollspel och ledaren måste ge tid att följa upp. Ledaren får inte heller introducera för 

avancerade rollspel för tidigt, säger han. Metoden är sådan att den behöver luckras upp med 

till exempel tillits- och samarbetsövningar där gruppen både får lära känna varandra och 

tekniken. Det är en process som allt annat att lära känna en ny metod och det ska helst komma 

naturligt att man vill delta. Jag tvingar aldrig någon att delta, säger han vidare.  

Monica Westberg vill inte att psykodrama ska bli sammanblandat med en viss typ av 

rollspel, för då tror hon att det tappar sin kvalitet. När hon talar om rollspel väljer hon att sätta 

ordet hälsofrämjande före. Speciellt för att betona att det handlar om att ta ansvar för sig själv 

och för att deltagaren inte släpps iväg lättvindigt. Hon anser inte att psykodrama är rollspel 

och menar att psykodrama istället kan användas i mer pedagogiska sammanhang som ett 

pedagogiskt verktyg med terapeutiska effekter. Hon ser vissa svårigheter med rollspel, 

speciellt den Forumteater som hon deltagit i och rollspelsvarianter under hennes 

psykodramautbildning. I rollspelen passade alla på att agera ut allt möjligt, säger hon. När hon 

själv spelade Forumteater inför allmänheten, tålde hon inte att exponera sig själv utan 

möjlighet att sedan skapa en relation. Hon upplevde det som att målsättningen i Forumteater 

kunde bli att få folk riktigt arga och detta för att det handlade om att förändra den yttre 

världen. I psykodrama, säger hon, handlar det om att förändra den inre världen.  

Lek, skratt, att släppa kontrollen och kroppen 

De teman som beskrivs nedan har endast framkommit i intervjuerna med Jonas Eriksson och 

Daniel Igelberg och detta skulle kunna bero på att de rollspel de använder i sina verksamheter 

har ett mer pedagogiskt syfte och utformning .  

I och med att rollspel kan upplevas som genant och jobbigt brukar Jonas Eriksson försöka 

avdramatisera det och understryka att rollspel är lekfullt. Det kan vara obehagligt för många 

att utsätta sig för rollspel, för att man vill ha koll på vad som händer i rummet och på sig själv, 

förklarar han. Kontrollen tror han handlar om att deltagarna inte vill visa andra sidor av sig 

själva för att de inte tycker att de är delar av deras person. Men med ungdomar kan det vara 

väldigt viktigt att de får lite distans till sig själva, påpekar han. De måste få utmanas och få 

tillfälle att vara pinsamma. Det kan vara bra för dem att släppa kontrollen lite och inte vara så 

gravallvarliga hela tiden när det gäller dem själva.  Han ser ofta att när deltagarna väl är inne i 
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spelet, så kan de ha så roligt. Med ungdomarna blir det ofta en massa hysteriska skrattanfall 

och även med de vuxna blir det mycket skratt och glädje när de väl satt igång, säger han. Han 

tror att det med vuxna blir speciellt så när de vågar ta steget och gå in i något annat som inte 

är de själva. Det kan vara väldigt förlösande för gruppdynamiken om gruppen vågar lämna 

det vuxet seriösa, säger han.  

 
”Och jag tycker att det är så otroligt frigörande också i en grupp när det blir de här skratten. För 

det är ju så med teater och drama, det lockar fram mycket skratt och humor. Samtidigt som det 

också kan locka fram sorg och ledsamheter. Det väcker känslor hos många och berör. Därför är 

det en väldigt bra arbetsform att använda sig av.”    

 

Daniel Igelberg påpekar också att han som ledare upplever mycket skratt och ser glada 

människor som har kul tillsammans under timmarna då han leder drama. Ju roligare det är, 

desto bättre brukar han säga. Drama- och rollspelsövningarna kan leda människor ifrån att 

vara rädda till att få lov att vara glada och levande, skratta tillsammans och dela med sig av 

varandra på ett annat sätt än vad de trodde var möjligt när de steg in genom dörren, beskriver 

han. De flesta tror han, längtar nog efter att få vara direkta, spontana, lite halvgalna och släppa 

kontrollen. Så som vuxna får vi konstruera leken istället och bestämma en tid då vi ska göra 

det. Vi konstruerar förutsättningar och försätter oss i en situation. Leken kan vara otroligt 

betydelsefull för människor som behöver mycket kontroll i livet, säger han. I leken försatte vi 

oss som barn naturligt i en situation och utforskade den och det har vi som vuxna slutat göra. 

För medan vi vuxit upp, tror han att vi varit tvungna att skaffa oss en massa kontroll och 

därför är rollspel ett bra arbetsverktyg för att hjälpa människor att släppa loss, fortsätter han. 

Spelet kan ses som en träningssituation för detta och sedan kan deltagarna förhoppningsvis ta 

med sig den förmågan ut i vardagslivet. 

I drama lär man sig också uttrycka sitt kroppsliga språk, säger Jonas Eriksson. Man lär sig 

använda sin röst och inser dess kapacitet. I och med att man arbetar mycket med kroppen så 

blir man medveten om sina rörelser och sin mimik och man får insikt i andningsteknik. Han 

menar att trygghet i sin egen kropp är viktiga egenskaper även i vardagslivet. Daniel Igelberg 

nämner också att kroppen och rörelsen får mycket plats i dramat. Vi visar oss som de 

människor vi är när vi rör oss, eller icke - rör oss, menar han. Genom att till exempel härmas, 

får vi både vara olika och unika. I härmningen får vi också möjlighet att ta del av varandra, 

känna hur den andre känner när han eller hon rör sig på ett visst sätt.  
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Analys av Del 2 

När vi ska lära oss något på ett meningsfullt sätt behöver både tanken, känslan och handlingen 

vara närvarande menar Nilsson och Waldemarsson (1988). De menar att rollspel skapar och 

förenar dessa tre komponenter. I resultatet beskrivs individens tankar vara i fokus under 

reflektion och efterdiskussion. Handling och känsla har betonats ett flertal gånger som 

betydelsefulla delar i metodens praktik. Rollspel möjliggör för deltagarna att vara delaktiga 

med hela sitt jag.  

Så att rollspel är handlingsorienterat, har framkommit tydligt. I ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv kan metoden ses som ett praktiskt synliggörande av vår sociala 

verklighet fast i en arrangerad och planerad form. I rollspelet gör vi det vi alltid gör: handlar, 

beter oss, interagerar, är aktiva och förändras. Men rollspelet behöver en reflekterande fas, 

efterdiskussion eller ”sharing”, för att än mer synliggöra och bearbeta deltagarnas erfarenheter 

i spelet. Denna process kan behöva förstärkas i ett arrangerat socialt samspel, för att 

understödja den utveckling och förändring som tar plats.  Reflektion på spelet har betonats 

som betydelsefullt av alla intervjupersoner. Det anses viktigt av samtliga att deltagarna får 

perspektiv på vad rollbytet innebar och vad det händelseförlopp som spelades upp 

synliggjorde för dem som personer.   

I handlingen synliggörs människan och hela hennes spektrum av möjliga sätt att vara och 

göra. Svåra livssituationer kan belysas och ämnen som behöver beröra både våra känslor och 

vårt intellekt, kan gestaltas tillsammans med andra. Mead (1976) menar att jaget uppstår i 

erfarenhets- och aktivitetsprocessen. I rollspelet aktiveras både vårt jags ”I” och ”Me”. Den 

egna erfarenheten får utforskas, omprövas och bearbetas. Det blir till sin form en iscensatt 

inre reflektionsprocess där vi både får dramatisera och intellektualisera upplevelser och 

erfarenheter.  

Jag tolkar rollspel som ett konstruerat lek- och spelstadie, för att använda Meads begrepp 

(a.a.; Trost & Levin, 1999). Precis som för barnet i lekstadiet, får deltagaren i rollspel 

fördjupa förmågan att se på omvärlden ur andra perspektiv och att lära sig ta andras roller. 

Lek är ett begrepp som även återkommer i Daniel Igelberg och Jonas Erikssons beskrivningar. 

Spelstadiet i rollspel blir när deltagarnas handlingar sätts in i ett vidare perspektiv, speglat 

gentemot den övriga sociala gruppen och samhället. Deltagarna får utforska sociala spelregler 

och genom handling och reflektion förses de med verktyg för att bli än mer delaktiga 

medlemmar i samhället. Mead (1976) menar också att självmedvetenhet och 

socialisationsprocessen är viktig både för den enskilda individen och för samhället i stort.  
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Enligt ett dialektiskt perspektiv bör människor ha reell möjlighet att reflektera och handla 

fritt gentemot sitt omgivande samhälle, för att båda parters utveckling ska vara möjlig 

(Magnér & Magnér, 1978). Daniel Igelberg nämner att det är viktigt för de människor han 

arbetar med att återfå makten i sina liv. Genom dramatekniker kan relationen mellan egna 

beteenden och mekanismer, och omkringliggande förhållanden synliggöras. Enligt ett 

dialektiskt perspektiv kan individen förändra även yttre förhållanden som en följd av 

reflektion - handlingsprocessen och därmed handla så att samhället förändras. De mötena där 

Daniel Igelberg beskrev att deltagarna själva leder, kan ses som ett praktiskt genomförande av 

en dialektisk relation mellan individ och samhälle.  

Genom den utvecklade reflektion - och handlingsförmågan kan vi människor även 

föreställa oss något som inte är och hur något skulle kunna vara och därmed synliggör vi för 

oss själva alternativa omständigheter som vi kan förverkliga genom att aktivt handla gentemot 

att förverkliga dem (a.a.). Deltagarna får i rollspel, under ordnade former, skaffa sig kunskap 

om verkligheten och förändra den. Individens egen delaktighet i sin livssituation, berörs också 

särskilt i psykodramat då det egna ansvaret undersöks. Det handlingsorienterade rollspelet 

bidrar till att individen bli mer medveten. I alla fall om vi ser på handling enligt Magnérs 

beskrivning; nämligen som ett avsiktligt, målinriktat agerande gentemot omgivningen (a.a.). 

I rollspel föreställer vi oss vara någon annan och någon annanstans och på det sättet kan vi 

utforska både oss själva och relationer till andra. Sarbin (i Biddle & Thomas, 1979) har 

påpekat att denna förmåga, även har att göra med vår inlärning av sociala roller och med 

förmågan att identifiera oss med andra. Intervjupersonernas beskrivningar visar på att både 

empati och självkännedom möjliggörs genom rollspelet. Magnér och Magnér (1978) menar 

till och med att vi kan vara oss själva i ännu högre grad i rollspelet på grund av att rollspelet 

är fingerat. Det är det frigörande i metoden, menar de. 

Vissa tydliga teman framkom endast hos Jonas Eriksson och Daniel Igelberg och som 

nämndes tidigare kan det bero på att intervjupersonerna både arbetar pedagogiskt och 

terapeutiskt och att detta naturligt lett till vissa skillnader i resultatet. Det kan bero på deras 

olika utbildning, verksamhet och personlighet. Men litteraturen har belyst att det pedagogiska 

och det terapeutiska dramat har stora skillnader då de kan ha olika syften och därmed 

utformning (Söderberg & Westin, 1984). Olikheterna i resultatet kan då ses i ett vidare 

sammanhang och de reflekterar en diskussion som pågår i litteratur och forskning. I 

psykodramat tycks fokus ligga mer på deltagarens inre processer vilka spelas upp i det yttre. 

Den psykodramatiska rollspelsmetoden skulle kunna ses som mer uttryckligt 

individorienterad och fokuserad på att hjälpa individer att analysera det personliga 
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sammanhanget, inre känslor och föreställningar. Medan rollspel i pedagogiska sammanhang 

har tyngdpunkten på att skapa förståelse för sambandet mellan individers livssituation, 

handlingar och åsikter och inre upplevelser och yttre omständigheter. I det pedagogiska 

rollspelet kan gruppers sammansättning, samhälleliga omständigheter och moraliska 

dilemman synliggöras. Dock har både Jonas Eriksson och Daniel Igelberg uttryckt att inre 

förändringar sker och bearbetas i rollspel, så det ena kan inte påstås utesluta det andra.  

Angående kontroll och avslappning så har litteraturen berört att drama skapar möjlighet 

att sätta blockeringar ur spel och att deltagarna kan uppleva frihet när deras inre värld får ta 

form. Både Jonas Eriksson och Daniel Igelberg beskriver att metoden kan hjälpa människor 

att släppa loss och få tillåtas vara mer spontana och avslappnade. För att kunna göra detta 

konstrueras i rollspelet lekar där en annan verklighet kan visa sig, där deltagarna har större 

handlingsfrihet och på så vis berör de möjligheterna. 

Mead (1976) menar att jaget kan skiljas från kroppen och från andra objekt. 

Intervjupersonernas beskrivningar anser jag visar på motsatsen till detta påstående. De 

beskriver istället att den kroppsliga erfarenheten och medvetenheten är väsentlig och bidrar 

till ökad självkännedom och självförtroende. Mead kan mycket väl mena att kroppen inte är 

mindre betydelsefull men att tanken att åtskilja kroppen från det emotionellt och tänkande 

fenomen jaget är, tycker jag mig inte ana i intervjupersonernas skildringar. Enligt 

intervjupersonerna tycks snarare våra erfarenheter och vårt medvetande vara lagrat i och 

möjligt att uttrycka genom kroppen. Och kroppen (inte bara ordet) kan användas för att 

uttrycka känslor och stämningar.   

Del 3: Hur kan begreppen jaget och medvetenhet anknytas till rollbyte och 

rolltagning? 

”Genom att byta roll får man så  
många fler dimensioner.  

Du intar kroppsställning,  
tempo och röstläge av den du  

ska byta roll med och i och  med det får du 
kontakt med de känslor som finns 

bakom orden och beteendet.  
(Westblad - Dicks, 2000, sid. 54) 

 
I denna del beskrivs exempel där intervjupersonerna resonerar kring rollbytet och 

rolltagningens funktion och effekt. Efter exemplen följer en analys där jag försöker förstå 

dessa faser i relation till människans jag och medvetenhet samt analysera rollbyte och 

rolltagning i relation till det omkringliggande samhället.  
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Människans nyanser 

Tidigare beskrevs att deltagarna i Daniel Igelbergs verksamhet genomför rollspel i 

verkligheten. Där får de prova att själva hålla i möten med myndighetspersoner. 

Myndighetspersonerna blir ofta överraskade, säger han, av att se deltagarna i en annan roll där 

de upplevs som idé- och initiativrika istället för som tidigare, mer tysta och lite buttra. Efter 

en sådan situation berättar deltagarna ofta att de känt en makt som de inte upplevt förut, 

berättar han. De får möblera rummet, hålla i ordet, har rätt att ställa krav och så att säga äga 

mötet. Det här att få tillbaka makten i sitt liv, fortsätter han, är ju hela meningen med 

verksamheten som de befinner sig i. Han tror även att vi människor ofta identifierar oss med 

våra tillkortakommanden men att vi är så mycket mer utöver det vi väljer att visa upp och 

tänker om oss själva. Det finns många fler nyanser av vår personlighet och dramat kan hjälpa 

oss att se dem, säger han. 

 
”Dramats verktyg kan få människor att upptäcka de här sidorna hos sig själva och säga: Hjälp! 

Var det där verkligen jag? Var det jag som just gjorde det där? Och då har hela gruppen sett det 

och kan intyga att de såg det och säga: Ja! Det var du! ” 

 

Det är mod att bryta mönstren, säger han. Att stå upp och göra på ett annat sätt än det 

förväntade.  Både Daniel Igelberg och Monica Westberg nämner användandet av rollspel och 

drama i arbetet med personer som stammar. Deltagarna får kommunicera på andra sätt och 

därmed kan de upptäcka att de inte bara är sitt handikapp utan att de kan vara och göra på 

många andra sätt. Det är en av de bästa situationerna att använda sig av dramapedagogik 

tycker Daniel Igelberg. Monica Westberg berättar att när de här människorna får spela en 

annan roll, så kan de plötsligt sluta stamma och prata felfritt, men så fort de kommer tillbaka 

till sig själva så börjar de stamma igen.  

 
”Det säger ju någonting om kraften i den föreställning - och inlevelseförmåga som vi har. Det är 

därför jag tänker att rollspel, det är en väldigt kraftfull metod som man måste använda sig av med 

stor urskiljning och omsorg.” 

 

Hon uttrycker det som att man når en annan dimension när man går in i rollen som den 

andre. Perspektivbytet som man får genom att byta roll är centralt i psykodrama, fortsätter 

hon. Det är viktigt att undersöka vad vi får tag i när vi byter sida och vilka förändringar det 

möjliggör.  
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Vikten av att byta tillbaka 

Jonas Eriksson påpekar vikten av att också gå ur en roll och komma tillbaka till sitt eget jag 

efter spelet. Han anser att det är viktigt att ställa sig utanför den rollen som man spelade och 

få perspektiv på både vad som hände och hur man kände i rollen som den andre. Detta för att 

bli medvetna om vad man kände igen av sig själv men också för att klargöra gränser gentemot 

det man inte kände igen. I rollspelet får deltagarna möjlighet att spela andra roller och då blir 

de medveten om hur de själva är och vill vara, säger han. Det underlättar formandet av den 

egna identiteten och personligheten. Det innebär också att man får perspektiv på sig själv och 

hur man skulle vilja göra och uttrycka sig.  

 
”Även när man får prova andra kroppsmönster som inte känns naturliga för en själv så blir man 

ju medveten om hur man själv rör sig. Vad har man själv för hållning? Det blir lite att ställa sig 

utanför sig själv men också att tänka i förändringsbanor, det här känns inte bra och vad kan jag 

göra då?” 
 

Han tror att man måste börja med att bli mer medveten om möjligheterna att vara på ett 

annat sätt. Det kan vara en väg mot att hitta sig själv i allt det där. Dessa insikter om hur man 

fungerar, tror Jonas i sin tur leder till ökat självförtroende. För om man blir medveten om sig 

själv så blir man mer trygg i sig själv, säger han, och då vågar man också utmana det. Jonas 

tror att vi ofta vill ha kontroll över vår situation och vårt jag. Att vi kanske inte vill visa andra 

sidor av oss själva. Sidor som blir att symbolisera delar av oss när vi spelar den andra rollen. 

Det tror han kan upplevas som jobbigt, när man som deltagare kan börja undrar vad de andra 

ska tycka om man gör vissa saker, säger han. Speciellt om man anser sig behöva ha mycket 

kontroll och sedan spela en helt annan person. Han beskriver det att ”genom att just ta andra 

roller och vara andra personer väcks ju saker i en, att men gud det där är ju delar av mig i 

den där personen, det är ju delar av hur jag är! Oh my God! Och det är ju då man kan 

förändra.”  

Att undersöka relationer och det egna ansvaret 

I psykodramametoden arbetar man med att gå in i olika roller, beskriver Monica Westberg, 

och inlevelsen är ingången. Inlevelsen i sin egen situation men också i de andra rollerna. 

Detta beskriver hon som själva kärnan i hela metoden, där man genom rollbytet kan komma åt 

hela sig själv på ett annat sätt. Det starka i metoden, säger hon, är att gå in i den andres roll 

eller att man ber någon att ta en roll. Man får sin inre värld utlagd och så kan man säga: så vill 
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inte jag ha det! Så går man in i spelet och provar något annat. I psykodramat måste deltagaren 

även ta ansvar för sig själv och för vad han eller hon själv vill. Det går inte att leva sitt liv när 

man skyller på andra, fortsätter hon, oavsett hur jävligt det har varit. Hon beskriver hur man i 

psykodrama arbetar med att undersöka det egna ansvaret med hjälp av rollbytet. På 1970-

talet, berättar hon att det ibland kom människor till psykodrama som hade gått i 

primalskriterapi. Så trodde de att det var deras roll i världen, säger hon. Att nu var det fritt 

fram att göra regression och lägga sig på golvet och skrika efter mamma. 

 
” … och när jag då sa: byt roll. Och så fick de bli mamman.  Jag sa: Vad ska du göra med den 

där lilla förtvivlade ungen nu då? Som bara vill ligga där och skrika. Vad tror du? Vad är det som 

har varit så svårt att du inte kan nå henne som skriker så där? Och det här det blev ju något helt 

annat. De där rollbytena behövde man bara göra en eller två gånger. Sedan kom de inte in den 

där regressionen längre. Det svåra i de fallen det var ju att få dem att gå in i rollen som mamman 

för det vägrade de ju i regel. De ville inte ta något ansvar. Jag sa: Det är ju mamman i dig som du 

måste ta tag i. Har du nu inte haft någon mamma som fungerat så måste du ändå bygga in en 

mamma i dig, som ska ta hand om dig och sköta om dig och ge omsorg. För varje människa måste 

ha en mamma och en pappa i sig, och ha de där funktionerna så att man tar hand om sig själv.” 

 

Det är en självcentrerad metod, påpekar hon men egentligen även motsatsen då vi alltid 

arbetar med att ta den andres roll. När vi jobbar med rolltagande så arbetar vi med relationer, 

säger hon. För det är i relationen som läkandet finns. I rollbytet finner du både andra sidor av 

dig själv, den andre och er relation. Och egentligen, säger hon, är detta inte något nytt som 

deltagaren tillför de andra eller relationen eftersom han eller hon alltid svarar utifrån sig själv.  

Analys av Del 3 

Inom den symboliska interaktionismen ser man på människan som ständigt stadd i förändring 

dels för att hon är aktiv och därmed delaktig i processer (Trost & Levin, 1999). Även jaget, 

självmedvetandet och medvetandet ses som processer och föränderliga delar av människan. I 

rollspelmetod sker ett medvetandegörande först, för att förändring ska kunna ske sedan. 

Övningarna kan medvetandegöra vilka roller deltagaren tar i vardagen men också visa på en 

bredare repertoar. Detta sker genom tre stadier, den första handlingen, där deltagaren får syn 

på hur han eller hon gör, sedan i en reflekterande diskussion och sedan i ny handling.  

Det tidigare resonemanget om rollspel som lekstadie, illustreras återigen i beskrivningarna 

om hur deltagarna tar andra roller och därmed ges möjlighet att utforska sig själva och 

relationer till andra människor. Mead beskriver att vi i rollbytet (”role-taking”) föreställer oss 

hur andra tänker och känner och hur de definierar sin situation. Därmed uppnår man en 
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identifikation med den andre (Trost & Levin, 1999). Så som Jonas Eriksson beskriver det, 

möjliggör rollspelet ett utforskande av vem man är och vill vara genom rollbytet men även 

identifikation och förståelse för andra betonas. Det underlättar formandet av den egna 

identiteten och personligheten, säger han. Mead (1976) menar ju att jaget och 

självmedvetenheten först måste uppstå för att de upplevelser och erfarenheter som individen 

är med om ska kunna integreras i jaget. Alltså det som Jonas Eriksson uttrycker, att rollbytet 

och undersökandet av det egna jaget gör att deltagarna också blir mer självmedvetna och kan 

därmed utveckla sitt eget jag.  

Rollbytet har i litteraturen beskrivits som beroende av individens förmåga att distansera 

sig från här och nu, tänka abstrakt, kunna reflektera och vara medveten (Nilsson & 

Waldemarsson, 1988; Sarbin i Biddle & Thomas, 1979). Monica Westberg talade om kraften i 

vår föreställningsvärld och inlevelseförmåga när hon berättar om arbetet med personer som 

stammar. Daniel Igelberg beskriver att deltagarna i rollbytena kan frigöras från sitt begränsade 

handlingsutrymme och liv, och genom rollspelet se flera delar av sig själva och förändras. 

Enligt ett dialektiskt perspektiv ligger nyckeln till vår frihet just i detta medvetande. 

Medvetenhet är en människlig förmåga som i kombination med reell frihet möjliggör för 

individen att förändra både sig själv och därmed samhället i den dialektiska relationen 

(Magnér & Magnér, 1978).  

Deltagaren kan genom att ta den andres roll både undersöka vad han eller hon känner igen 

av sig själv i andra men också klargöra gränser för vad deltagaren inte kunde identifiera sig 

med, säger Jonas Eriksson. Detta påminner om Satres (a.a.) resonemang om medvetenhetens 

kärna. Han menar att självmedvetenhet innebär en gränsdragning mellan iakttagare och 

föremål och att det då skapas ett område med fritt spelrum mellan individen och världen. 

Rollspel kan enligt mig utgöra detta spelrum. Ett rum där vi genom hela vårt jag kan röra oss 

fritt mellan att vara och inte vara. Orientera oss i tillvaron under strukturerade former och 

undersöka olika förhållningssätt. Rollspel kan ses som ett steg i riktning mot ökad 

medvetenhet och därmed frihet. För friheten ligger också i att se samband och helhet mellan 

de egna handlingarna och det omkringliggande samhället. Helhetsbilden bidrar till ökad 

förståelse för den egna situationen och för andras.  
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Kapitel 6 Diskussion 

Den här uppsatsen har haft ambitionen att undersöka det betydelsefulla i rollspel som metod i 

socialt arbete. Hur, för vem och varför en metod är betydelsefull kan undersökas ur många 

perspektiv. Utifrån ett antagande att återkommande resonemang illustrerar betydelsefulla 

inslag i metoden, har jag sökt kunskap genom att studera teman i litteratur och forskning samt 

i kvalitativa intervjuer med praktiker som på olika sätt använder sig av metoden i sitt dagliga 

arbete. Genom att ställa frågan varför intervjupersonerna använder rollspel i sitt arbete fick 

jag fram beskrivningar av hur de anser metoden vara meningsfull och viktig. Det 

gemensamma i deras beskrivningar sammanfördes och får i detta kunskapssammanhang 

illustrera kärnan i hur och varför rollspel används.  Hur intervjupersonerna beskrivit 

rollspelets betydelse är även färgat av deras utbildning, personlighet och arbetskontext.  

Angående mitt val av tillvägagångssätt, så har de val jag gjort påverkats av att jag sökt 

samband och teman. En mer separerande metod, som skulle ha undersökt skillnader och 

motsättningar i rollspelens innebörd och genomförande, hade säkert funnit mycket material 

även den. Materialet har ju i resultatredovisningen och i litteraturgenomgången visat på 

rollspelens skillnader och olika utformning. Men denna uppsats har inte haft det syftet, utan 

istället velat samla materialet. Kanske hade det även underlättat att generalisera och 

tematisera metodens betydelse om jag valt att bara undersöka pedagogiska rollspel.  

Det existerar redan en omfattande, såväl teoretisk som praktisk kunskap om 

rollspelsmetod. Jag har som just nämndes, försökt samla, snarare än åtskilja den kunskapen 

genom att söka återkommande teman. Jag vill påstå att det är mycket som förenar olika 

rollspelsmetoder och detta kan bland annat bero på den gemensamma teoretiska bas som ändå 

existerar och att rollspelen har en förenad grund i drama och teater. Rollteori har framkommit 

som en väsentlig del av rollspel där teori genomsyrar metodens praktik. För att möjliggöra en 

rollspelmetod måste människan också ses som rollspelare i sin vardag, där hon spelar och 

byter roller som del i det sociala utforskandet men också som del i sin mänskliga utveckling. 

Utbudet av litteratur och forskning om rollteori har visat sig vara imponerande och på grund 

av sin bredd också svårt att greppa tag om. Terminologin kritiserades som alltför 

metaforbaserad men min ståndpunkt är att dess styrka och användbarhet ligger just i 

balansakten mellan vardagsspråket och det vetenskapliga språket och i användandet av 

metaforiska begrepp. Därmed är det enligt mig möjligt att använda språket och begreppen i ett 

flertal sammanhang och situationer. 
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För att fånga upp en metods betydelse sökte jag illustrativa exempel på hur den används. 

Rollbytet och rolltagningen har under förarbetet och litteraturstudien framkommit som 

centrala faser i rollspelet och har därför undersökts närmare. Eftersom rollspel pendlar mellan 

den yttre och den inre verkligheten, har resultatet analyserats ur både ett individ- och 

samhällsperspektiv.  Under litteratur och forskningsgenomgången såg jag en någorlunda 

gemensam människo- och samhällssyn träda fram. Här sågs människan som aktiv och 

kunskapssökande. Samhället som format av individen och individen som formad av 

samhället, i ömsesidig process. Därför var det en intressant dimension att också undersöka om 

denna syn tog sig uttryck i intervjupersonerna resonerade kring användandet av rollspel i sitt 

arbete.   

Rollspel generar handling och involverar hela människan. Metoden innebär en möjlighet 

att se sig själv, verkligheten, sociala relationer och situationer ur andra ögon och perspektiv 

och på det sättet utvecklas och förändras som människa och grupp. I rollspelet skapas ett 

lekutrymme där vi som barnet kan utforska oss själva och vårt sammanhang. Rollspel pendlar 

mellan upplevelse och reflektion, handling och eftertanke. Pendlingen gör det möjligt att 

uppmärksamma vad som skedde i spelet, anknyta till den egna vardagen och distansera sig till 

erfarenheten för att klargöra de egna gränserna. I rollspel får deltagarna genom leken testa 

olika roller och experimentera fram handlingsalternativ. Vardagen kan under fingerade och 

strukturerade former testas för att individen ska utveckla mod att ingå i den på ett nytt sätt. 

Rollspel skapar möjlighet för grupputveckling och kommunikationsträning. Det sociala 

samspel som vi alla ingår i hela tiden, blir fokus för utforskning och förändring. För att kunna 

byta roller i spelet är vi människor beroende av vår kognitiva förmåga till ”som-om” - 

tänkande, vår fantasi. Fantasin möjliggör identifikation och därmed empati, vilket har 

betonats framförallt i intervjumaterialet, som en betydelsefull effekt av rollspelet. 

Intervjupersonerna i denna undersökning har självklart varit positiva till rollspelmetod 

eftersom de valt att använda sig av den i sitt arbete. Hade jag varit intresserad av att kritisera 

metoden hade jag med största säkerhet valt ett annat urval av både litteratur och 

intervjupersoner. Trots detta har det framkommit att rollspel även innebär svårigheter. På 

grund av dess koppling till teater kan bara ordet i sig skapa rädslor och prestationsångest. 

Intervjupersonerna har beskrivit att metoden kan användas i olika avancerade former 

beroende på gruppen och därmed finns metodens svaghet snarare i hur den används och av 

vem. På grund av den fingerade formen kan det även bli så att deltagare agerar ut ilska och 

rädslor, vilket måste tas om hand av ledaren på ett bra sätt efteråt. Det beror återigen på syftet 

med rollspelet och vilka sidor av den mänskliga verkligheten som utforskandet fokuserar på.  
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Litteraturen har huvudsakligen varit äldre. Modernare litteratur är ofta praktiskt orienterad 

med fokus på övningar och det faktiska genomförandet. För mig har intresset huvudsakligen 

legat på de mer övergripande tankegångar som ligger till grund för rollspel och därmed har 

den äldre litteraturen kommit till användning. Dessa böcker och forskning utgör fortfarande 

idag en grundstomme för rollspel och har därför varit av intresse för mig och givit mig viktig 

information. Det vore intressant för fortsatt forskning att försöka sammanfatta 

kunskapsmassan inom både rollteorifältet och rollspelets användning idag i en mer 

övergripande form och speciellt i relation till det sociala arbetet. Jag tror även att det skulle 

vara värdefullt att knyta an existerande kunskap till det nuvarande samhället och de livsvillkor 

som ju så snabbt förändras i vår moderna tid.  För att fånga upp betydelsen av en så pass 

deltagarorienterad metod kan en undersökning fokuserad på deltagares erfarenhet vara 

intressant för att belysa deras upplevelser och resonemang.  

 

I och med mina tidigare erfarenheter av rollspel, har jag i undersökningens stadier känt 

igen resonemang kring metoden och hur det kan påverka deltagaren. Min egen erfarenhet av 

och åsikt om att rollspel är en fruktbar metod kan eventuellt diskuteras utifrån forskningens 

behov av objektivitet. Jag har varit medveten om detta men snarare upptäckt att min 

förförståelse istället har möjliggjort en fördjupad förståelse av rollspel. Mina egna 

erfarenheter och antaganden har kunnat speglas mot materialet och utmanats. Rollspelets 

möjlighet och komplexitet har framträtt tydligare. Min egen kunskapsteoretiska ståndpunkt är 

precis som i rollspel, att det finns inte en sann åsikt eller erfarenhet. Men genom resonemang 

och undersökande kan vi finna ökad förståelse och mer kunskap om en del av verkligheten. 

Att abstrahera och intellektualisera erfaren kunskap är nödvändigt i en strävan mot att kunna 

hävda att vi vet något och på vilka grunder vi gör det. Kunskap är något vi får genom både 

handling och reflektion och uppsatsarbetet har inneburit båda delarna. Kunnande kan för mig 

få representera praktisk handling, men det är även nödvändigt att i en sådan här process ta till 

sig teoretisk kunskap och därmed omvandla kunnande till ökat vetande. Jag anser mig nu ha 

mer kunskap om rollspelsmetod, dess användningsområde, betydelsefulla komponenter och 

hur rollspel aktualiserar både inre och yttre förändring. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Nu när intervjun närmar sig vill jag berätta lite för dig om de teman jag skulle vilja att vi 
berör. Eftersom detta är en öppen och halvstrukturerad intervju så kommer innehållet 
självklart också bli ett resultat av vårt specifika samtal just där och då, men för att hjälpa oss 
att fokusera kring mitt intresseområde så har jag valt att beskriva mina teman innan 
intervjutillfället. Mitt övergripande syfte är att undersöka varför praktiker väljer att använda 
sig av rollspel i det sociala arbetet med människor. Jag hoppas att vi kan hålla oss inom ramen 
av en timme när det gäller den fokuserade intervjun, detta delvis för det omfattande material 
som det generar men också för att din resterande dag ska räcka till. Självklart önskar jag att vi 
har lite tid före och efter bandspelaren är på, för att du t.ex. ska få ställa eventuella frågor 
kring min uppsats. Denna forskningsprocess är f.ö. mycket rörlig och jag hoppas att du har 
överseende med om det ev. blir lite annorlunda än det beskrivs här. 
 
Så till mina punkter för intervjun. Först av allt får du gärna berätta om dig själv, din bakgrund 
och hur din arbetssituation ser ut idag, sedan: 
 

• Hur vill du definiera rollspel? 
 

• När du väljer att använda rollspel i ditt arbete, varför gör du det? Och vad är det du tänker eller hoppas 
på att deltagarna ska uppleva? 

 
• Finns det enligt dig några svagheter/svårigheter med metoden och tillfällen då det inte är en användbar 

metod? Vad beror detta på? 
 

• Jag har en fråga om hur vår identitet skapas/formas. Då särskilt individens identitetsutveckling sett ur 
ett rollperspektiv.   

 
 Några praktiska detaljer till dig som intervjuperson: 
 

• Ditt deltagande är helt frivilligt och om du vill avbryta deltagandet, ta bort något du sagt eller lägga till 
information så är det självklart helt OK både under och efter intervjun.  

 
• Intervjun kommer att bandas och efter utskrift kommer jag att förstöra banden. Jag kommer att vara den 

enda person som har tillgång till materialet i sin helhet. Det analyserade delarna som blir synliggjorda i 
C-uppsatsen kommer att delges till klasskamrater, ansvariga lärare, opponenter och Socialhögskolans 
bibliotek.   

 
• Jag kommer även att anteckna under intervjun och detta för att minnas eventuella teman eller nyckelord 

som jag hoppas kunna följa upp under intervjun.  
 

• Jag hoppas att det är OK att jag kontaktar dig efter intervjutillfället ifall att jag har undringar eller 
behöver förtydligande kring något. 

 
Jag ser fram emot att träffa dig och komma närmare empirin. Du får gärna höra av dig om du 
har några frågor. Med vänliga hälsningar, 
 
Karin Sundstedt 
Stockholms Universitet, Socialhögskolan 
Telefonnummer: 08-XXXXX, Mobil: XXX-XXXXXXX 
Email adress: xxxxxxx@hotmail.com   
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