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Abstract 
This essay describes how theatre can be a tool in social work. The essay evaluates the Swed-

ish KRAFT-project, a course for unemployed people with the goal to make them grow as in-

dividuals by using drama exercises and performing a theatre play in front of an audience. The 

essay is a quantitative secondary study of the questionnaire used in the KRAFT-project. 

Through analysing the questionnaire the participants answered this essay tries to explain the 

results from a social psychological perspective. The essay also discusses how the participants’ 

self-concept and self-esteem could have been affected by the KRAFT-project. The discussion 

generates several new hypothesis concerning this issue. The results of this study can not be 

generalised to other projects using theatre or drama as a tool for personal development but it 

describes an example of how it can be used as a method in social work. 
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1. Inledning  

Socialt arbete kan bedrivas på många olika sätt. Vilka metoder får man använda inom socialt 

arbete för att det ska få kallas socialt arbete? 

Efter 8 års arbete med uppsatsen, så är jag i dag lika nyfiken på tanken, att det 

inom arbetsfältet socialt arbete borde finnas andra metoder än det enskilda samtalet. Metoder 

som fungerar på ett lika tillfredställande sätt i förändringsarbete av människor. Jag är själv 

ingen ”alternativ” socialarbetare. Jag har arbetat i över 7 år som kurator, först som skolkurator 

i Sollentuna, och de senaste tre åren som kurator på en ungdomsmottagning i Stockholm. 

Samtalet är mitt viktigaste verktyg på arbetet. I den här uppsatsen vill jag därför undersöka 

om teater kan vara socialt arbete? Det vill jag göra genom en studie av ett 

arbetsmarknadsprojekt som hade namnet, KRAFT – Kultur som Redskap för Arbete och 

Framtidstro. KRAFT-projektet var ett arbetsmarknadsprojekt som riktade sig mot arbetslösa 

och som pågick under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Projektets mål var att 

deltagarna genom att spela teater skulle växa som individer och på så sätt få nya färdigheter 

för att bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. När jag kom i kontakt med det här 

projektet ansåg jag det vore intressant att utifrån deras arbete undersöka hur teater kunde 

påverka deltagarnas självbild och självkänsla. För att kunna göra det använder jag mig av ett 

utvärderingsformulär som KRAFT-deltagarna besvarade. 

Min övertygelse är att alla människor har behov att bli sedda och det behovet är 

en naturlig del av en människas liv. Förståelse är alltså, anser jag, att alla individer bör hitta 

saker och ting som de tycker är roligt att göra, att spela teater kan vara en sådan sak. Andra 

kanske väljer att spela fotboll istället eller något annat, som de får bekräftelse genom och blir 

bra på.  

Något som är speciellt för just teater är att där ges möjligheten att stå på scenen 

och där ges möjligheten för den enskilda att spela en annan person. Teaterpublikens 

bekräftande är mycket tydlig och direkt. Publiken sitter där för att beskåda de som spelar på 

scenen. Något som särskiljer teater och drama från andra verktyg som socialarbetare kan 

använda sig av, är att med teater och drama ges möjligheten för en människa att träna sig inför 

saker som hon tycker är jobbigt. Det kan hon göra utan att behöva uppleva de jobbiga i det 

eftersom hon gör det på ”lek”. Hans Berglind (1998) menar att det inte är lätt för en människa 

att ändra sitt beteende. Han skriver att genom olika dramametoder kan hon försöka att göra 

ändringar i sitt liv. Berglind säger att i fantasins värld är människan oberoende av tid och rum 

och där kan hon prova och förändra det som hon vill ändra på.  
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Jag har personlig erfarenhet av att jobba som ledare med teater- och 

dramagrupper. Utifrån det har jag känt att både jag och andra har vuxit genom att stå på 

scenen och spela teater. Utifrån denna förförståelse ville jag undersöka om teater kan vara en 

metod i socialt arbete just i hänseendet att ändra självbilden och förstärka självkänslan hos 

deltagarna i KRAFT-projektet.  

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om man med hjälp av socialpsykologiska teorier kan se ett 

samband mellan KRAFT-projektets utformning och de 41 deltagarnas svar på det 

utvärderingsformulär som de besvarade. Ett annat syfte är att studera hur en människas 

självbild och självkänsla kan påverkas genom den interaktion och kommunikation som 

uppstår när hon spelar teater. 

Frågeställningar 

Uppfattade deltagarna att de i KRAFT-projektets slutfas utvecklat och förbättrat sina 

personliga och sociala färdigheter såsom förmågan att säga ifrån, att vara självständig samt 

fått lättare att ta plats bland andra? Vad har KRAFT-projektet använt för metoder för att 

försöka uppnå sitt syfte, att få individen att växa? 

Begreppsdefinitioner 

I uppsatsen används en del begrepp som är viktiga att definiera. De kommer genomgående att 

ha denna betydelse. 

Ordet teater kommer från grekiskan och det betyder ”att se”. Att spela teater 

innebär att man gestaltar något inför en publik (Hägglund & Fredin, 2001). 

Ordet drama kommer från grekiskan och betyder ”att handla”. Drama används 

inom flera områden, till exempel i teatervärlden och i vardagslivets händelser. Den 

definitionen jag kommer att använda mig av kommer från pedagogiken. Inom pedagogiken 

används drama som en metod där man i grupp använder sig av lekar och fysiska handlingar 

för att lära sig något. Man kan även kalla det för dramalekar eller dramaövningar (ibid.)  

Uppsatsens fortsatta disposition 

I nästkommande kapitel beskriver jag den vetenskapliga metod jag har använt i 

uppsatsarbetet. KRAFT-projektet presenteras i det tredje kapitlet. I det efterföljande fjärde 

kapitlet presenteras aktuell forskning som har en anknytning till mitt valda forskningsområde. 
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De socialpsykologiska teorier jag refererar till i uppsatsen presenteras i kapitel fem. 

Uppsatsens resultat presenteras i kapitel sex och följs av analys i kapitel sju där jag använder 

mig av tidigare forskning, socialpsykologiska teorier och kartläggningen av KRAFT-

projektets arbetsmodell i analysarbetet av empirin. Uppsatsen avslutas med mina slutsatser, 

vilka innehåller avslutande diskussion och kritik som kan framföras mot denna 

kandidatuppsats. 
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2 Metod 

Idén var att i uppsatsen studera och kartlägga projekt som arbetade med att göra någon form 

av teaterproduktion med deltagarna samtidigt som någon form av psykosocial 

behandlingstanke fanns. Jag ville inte studera etablerade dramametoder inom psykosocialt 

behandlingsarbete, såsom formspel/forumteater, psykodrama, sociodrama och andra mer 

kända rollspelsmetoder som var vanligt förekommande i slutet av 1990-talet.  

Jag började kontakta alla jag kände inom både teatervärlden och 

socialarbetarvärlden för att ta reda på om någon kände till något projekt eller någon 

verksamhet som arbetade med teater som metod för att hjälpa och förändra utsatta människor 

och grupper. Ingen av kontakterna ledde till att jag fick göra intervjuer. Innan jag började 

studera på Socialhögskolan studerade jag musik och teater på Rinkebys folkhögskola. Då kom 

jag i kontakt med regissören Kent Ekberg som berättade för mig om KRAFT-projektet. Jag 

kontaktade därför dem när jag skulle skriva min uppsats, då fick jag mer information om 

projektet och läste en del om deras marknadsföring. I marknadsföringen ingick formuleringar 

såsom att de ville att deltagarna skulle växa som människor, bli mera positiva samt att 

projektet skulle bidra till att de fick en bättre framtidstro. KRAFTs metod för det var att 

deltagarna skulle få spela teater inför publik. Utifrån KRAFT-projektets målsättningar och 

min förförståelse och intresse för teater valde jag att skriva om KRAFT-projektet i min 

uppsats.  

Jag gjorde ett studiebesök hos KRAFT-projektet i november1998 som sedan 

ledde vidare till en intervju med Alan Schürer, handledare på KRAFT. Vid intervjun visade 

det sig att det fanns obearbetat material i form av ett utvärderingsformulär, Appendix 1 s. 62, 

ifyllt av 41 deltagarna i teaterproduktionen Kattguld, 1998. Utvärderingsformulärets syfte var 

att undersöka deltagarnas personliga upplevelse av olika förändringar som skett hos dem 

under projekts gång. Jag erbjöds bearbeta det materialet och uppsatsen inriktades därmed på 

resultaten utifrån formuläret. Min dåvarande handledare på Socialhögskolan i Stockholm 

Hans Berglind, var mycket intresserad av ämnet, då det var tämligen outforskat inom socialt 

arbete. Han ansåg att jag skulle ta chansen att göra en kvantitativ studie utifrån KRAFTs 

utvärderingsformulär och tillsammans bestämde vi att uppsatsen skulle vara en fallstudie. 

Enligt Bryman (2002) är en fallstudie en undersökning som går ut på att göra en ingående 

analys av ett enda fall så som en organisation eller projekt.  

Fördelen med att bara undersöka KRAFT-projektet är att jag har kunnat ägna all 

uppmärksamhet mot projektet och de 41 deltagarnas utveckling. Genom att jag gjort 

studiebesök, intervjuat Alan Schürer, läst allt material som var skrivet om projektet samt fått 
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ta del av deltagarnas utvärderingsformulär har jag fått en relativt tydlig bild av vad som skett 

under projektets gång. Nackdelen med att jag endast har undersökt KRAFT-projektet är jag 

inte har kunnat undersöka ifall andra liknande projekt har fått liknande resultat. Det hade varit 

en fördel att i analysen kunna göra mer generaliserande antaganden. Jag har kompenserat det 

genom att ta del av aktuell forskning i ämnet och beskriva denna i uppsatsen. 

För att förstå och belysa frågorna och svaren i utvärderingsformuläret från 

KRAFT sökte jag litteratur kring drama som metod i socialt arbete. Jag har genom min nya 

handledare, Sanna Tielman, fått hjälp att hitta artiklar som handlar om närliggande ämnen och 

tidigare forskning kring drama/teater som metod i socialt arbete. Själv sökte jag även litteratur 

kring kommunikation och interaktion samt teaterimprovisation, lek, självförtroende och 

självbild. Jag tog även kontakt med ett flertal myndigheter och organisationer, så som 

Hasselakollektivet. Från Statens institutionsstyrelse, SIS, och fick jag en rapport om 

teaterimprovisation på institutioner.  

2.1 

2.2 

Utvärdering av KRAFT-projektet 

Jag har använt mig av det utvärderingsformulär som KRAFT-projektet använde sig av efter 

produktionen Kattguld. Utvärderingsformulärets form arbetades fram av personalen på 

KRAFT-projektet. Deltagarna, respondenterna, har ensamma fyllt i formuläret vid ett tillfälle 

i slutet av projektet. Varje fråga skulle deltagarna uppskatta ett värde från 0 till 10, där siffran 

anger den grad till vilken frågan stämde överens med deras upplevda situation. Siffran 0 är 

värdet för lägst överensstämmelse. Siffran 10 anger högst överensstämmelse. KRAFTs 

utvärderingsformulär finns i sin helhet som bilaga, se Appendix 1 s. 62. 

Formuläret består av fyra delar: Jag-delen, Vi-delen, Projektet samt 

Fördjupningsdelen. De två första delarna består av 31 frågor som besvarats utifrån projektets 

tre första faser: Fas 1, Fas 2 och Fas 3. Den tredje delen av formuläret, Projektet, består av 22 

frågor. Frågorna i de tre första delarna av formuläret graderades av deltagarna med värdet 0-

10. Den fjärde delen, Fördjupningsdelen, består av tre frågor där deltagarna fick skriva fritt.  

Urval av frågor 

Eftersom jag redan innan hade ett förbestämt material genom KRAFTs egna 

utvärderingsformulär kunde jag inte välja hur frågorna var utformade. Det fanns till exempel 

ingen fråga som handlade direkt om deltagarnas självkänsla eller självbild, men det fanns 

frågor som belyste deltagarnas upplevelse av hur de utvecklat sina personliga och sociala 

färdigheter under tiden i KRAFT-projektet. Det frågor som jag tyckte passade bäst för 
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uppsatsen syfte valde jag ut att bearbeta. Jag kunde inte bearbeta den delen av 

utvärderingsformuläret som benämns Fördjupningsdelen, då jag redan skickat tillbaka 

utvärderingsformuläret utan att ta del av de 41 deltagarnas svar på de tre frågarna som finns 

där. Utvärderingsformulären finns i dag inte sparade, så jag kan inte ta del av dem i efterhand. 

Det får ses som en svaghet eftersom resultaten från Fördjupningsdelen hade givit mig en mer 

nyanserad bild av hur deltagarna upplevde att de förändrades under sin tid i KRAFT-

projektet. Min bearbetning av utvärderingsformuläret är således en sekundäranalys. För att ta 

del av alla de frågor jag valt att bearbeta Tabell 3, se Appendix 2: Mått på förändringar i 

KRAFT-projektet. s. 70.  

Jag har valt att använda mig av 12 av frågorna i de två första delarna i formuläret, Jag-delen 

och Vi-delen.  

 Tabell 1 De valda frågorna i utvärderingsformuläret (KRAFT, 1998)  
 
        Sedan jag gått med i projektet; 

Fråga 2 har jag börjat tänka mer positivt/konstruktivt 

Fråga 3 har jag börjat tänka/känna/agera mer självständigt 

Fråga 4 har jag haft lättare att vara mig själv 

Fråga 5 har jag fått mer insikt i vem jag är 

Fråga 7 har min förmåga att ta initiativ och starta igång saker ökat 

Fråga 11har min förmåga att vara flexibel ökat 

Fråga 12 har min förmåga att ta plats bland andra människor ökat 

Fråga 16 har min förmåga att tala med andra människor ökat 

Fråga 22 har min förmåga att säga ifrån ökat 

Fråga 23 har min förmåga att ta emot andras kritik ökat 

Fråga 30 har jag ökat min förmåga att hantera stress 

Fråga 31 har jag ökat min förmåga att hantera kaos 

 

Jag har bland annat valt att analysera frågorna 4 och 5 som handlar om deltagarnas förmåga 

att vara sig själva samt ifall de under projektets gång fått mer insikt om vilka de är. Dessa 

frågor belyser bland annat i vilken utsträckning deltagarna upplevde sig själva som 

kompetenta. Genom det torde de ha haft lättare att vara sig själva i den sociala interaktionen 

med andra. Fråga 3, ”Sedan jag har gått med i projektet har jag börjat tänka/känna/agera mer 

självständigt” och fråga 7, ”Sedan jag har gått med i projektet har min förmåga att ta initiativ 

och starta igång saker ökat” handlar om deltagarnas upplevda förmåga att agera självständigt 

och få saker gjorda. Om hon själv känner att hon själv kan genomföra en sak, att hon är 

kompetent, så torde det ha förändrat synen hon har på sig själv och därmed förändra 

självbilden. 
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Eftersom uppsatsen vill undersöka hur deltagarnas självbild påverkades av att de 

fick stå på scenen och vara aktörer i en teaterproduktion är en analys av fråga 12, ”Sedan jag 

har gått med i projektet har min förmåga att ta plats bland andra människor ökat” samt fråga 

16, ”Sedan jag har gått med i projektet har min förmåga att tala med andra människor ökat” 

bra indikatorer på vilken effekt scenframträdandet hade på deltagarna. Dessa frågor kartlägger 

deltagarnas upplevelse av att vara en scenaktör. I rollen som scenaktör talade deltagarna inför 

och med andra människor. Det sättet att kommunicera från en scen är specifikt för teater. För 

att utveckla en positiv självbild torde det vara viktigt med bekräftelse från andra och sig själv. 

Skådespelaren torde bekräftas genom och av publikens reaktioner.  

Fråga 2 som undersöker ifall deltagarna har börjat tänka mer positivt under 

projektets gång valdes att analyseras utifrån tanken om att en människas grundinställning till 

livet också påverkar hennes självbild.  

En person som är socialt förankrad, det vill säga en person som blir bekräftad av 

andra människor torde också har flera olika delidentiteter. En delidentitet är en människas 

olika sociala roller och relationer till andra människor och samhället (Nilsson & 

Waldemarson, 1997). Hon torde ha en större motståndskraft mot stress och andra motgångar 

och därmed en positiv självbild. Utifrån det valde jag att analysera frågorna 30 och 31 som 

belyser deltagarnas upplevda förmåga att hantera stress och kaos. Fråga 23 som undersöker 

deltagarnas förmåga att ta emot andras kritik, valdes av samma skäl som 30 och 31.  

Fråga 11 ”Sedan jag har gått med i projektet har min förmåga att var flexibel 

ökat” samt fråga 22 ”Sedan jag har gått med i projektet har min förmåga att säga ifrån ökat” 

valdes för att vid analysen ge en indikation ifall deltagarna genom kommunikation med andra 

både lärt sig att anpassa sig till omgivningen samtidigt som de utvecklat förmågan att stå för 

sina egna åsikter och sin vilja. Människans självbild torde skapas i samspelet med andra. En 

person med en positiv självbild torde kunna stå för sina åsikter och även framföra dem. 

2.3 Datakvalitet 

Urvalet av deltagare till KRAFT-projektet skedde i två steg. Arbetsförmedlarna valde ut 

personer som de ansåg skulle passa i projektet. De blev inbjudna till ett informationsmöte om 

projektets upplägg och målsättning. Efter informationsmötet fick deltagarna själva välja ifall 

de ville delta i projektet eller inte (KRAFT, odaterat B). Det har med andra ord inte skett ett 

slumpmässigt urval av deltagare. De personer som i slutändan deltog i KRAFT-projektet torde 

vara personer som var nyfikna på upplägget och som själva ville delta. Handledare Alan 

Schürer sade dock i en intervju att en överväldigande majoritet av deltagarna inte hade någon 
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erfarenhet av teater sedan tidigare. Han berättade också att några av deltagarna efter en tid i 

projektet själva valde att avbryta projektet i förtid (Schürer, 070122). Det torde leda till att de 

deltagare som svarat på utvärderingsformuläret är personer som har varit positivt inställda till 

vad KRAFT-projektet gjort för dem.  

Uppsatsen är en sekundäranalys av KRAFTs obearbetade utvärderingsformulär. 

Bryman (2002) förklarar att en sekundäranalys innehåller data som inte författaren själv 

samlat in. Som uppsatsförfattare har jag därför inte haft chansen att påverka kvaliteten på 

datamängden. Bryman skriver att det syfte en författare har att mäta i en uppsats är kanske 

inte samma syfte som fanns när enkäten eller utvärderingsformuläret utformades. Det har lett 

till att jag valt ut 12 av frågorna i formuläret som jag anser stämmer bäst in på det jag vill 

undersöka.  

Trost (2001) menar att när frågorna i enkät/utvärderingsformulär utformas bör 

värdeladdade ord i frågeformuleringarna undvikas. Han menar att sådana styr respondenterna 

i deras sätt att svara på frågorna. Respondenternas får genom ett värdeladdat ord i en 

formulering ett intryck om vad som är det korrekta och förväntade svaret på en fråga.  

KRAFTs utvärderingsformulär innehåller flera värdeladdade ord, så som 

”lättare”, ”ökat”, ”börjat” och orden ”fått mer insikt”. Om utvärderingsformuläret till exempel 

istället för ordet öka använt ordet förändrats skulle frågorna kännas betydligt mer neutrala. 

Utformningen av KRAFT-projektets utvärderingsformulär ger uppfattningen av att de som 

utformade frågorna utgick från att deltagarna hade ökat sin förmåga och/eller blivit bättre på 

det som man frågade efter. Frågorna borde ha formulerats på ett mer förutsättningslöst sätt. 

Trost (2001) menar att svarsmarkeringar som sker via att respondenter skall 

ringa in siffror eller gradera den egna upplevelsen via en sifferskala också är något som bör 

undvikas. Vidare anser Trost att färdiga svarsalternativ med olika påståenden i stället bör 

användas. Han menar att gradering via siffror ger ett otydlig och ett vagt värde vad 

respondenterna egentligen tycker, då de endast kan visa på skillnaden mellan till exempel på 

medelvärdet 2 och medelvärdet 5. Genom att endast använda siffror som svarsalternativ vet 

man inte vad svaret i realiteten betyder. 

KRAFTs utvärderingsformulär är utformat så att deltagarna själva har fått 

gradera svaren på frågorna genom skalan 0-10. Det gör det svårt vid en analys att mäta vad 

deltagarna egentligt menade och tyckte.  

Reliabilitet innebär mätnoggrannhet, med vilken säkerhet man verkligen 

undersöker det man strävat efter att undersöka. Ett sätt att mäta reliabiliteten är om en 

undersökning ger samma resultat vid upprepade mätningar (Bryman, 2002).  
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Enlig Trost (2001) skall retrospektiva frågor undvikas eftersom då ställs en fråga 

till en individ i efterhand. Det innebär att respondenten måste uppskatta hur hon kände och 

upplevde det som frågas efter under en tidigare tidsperiod. Det kan då vara svårt för henne att 

minnas hur hon uppfattade en situation. Svaret som ges i enkäten stämmer då inte överens 

med hur hon faktisk upplevde situationen när det begav sig. Upplevelsen av en situation i 

efterhand stämmer sällan överens med hur individen faktiskt upplevde situationen i stunden.  

Utvärderingsformuläret har frågor som belyser deltagarnas uppfattning under 

alla projektets delfaser. Deltagarna besvarade frågorna vid ett och samma tillfälle, alltså 

retrospektivt. Om deltagarna istället svarat på frågorna efter varje delfas hade det troligen 

varit lättare för deltagarna att svara hur det faktiskt upplevde situationen de var i. För att få ett 

mer intressant och mer mätbart resultat med en högre reliabilitet borde deltagarna ha svarat på 

samma frågor i början av projekt och efter varje delfas. 

Validitet innebär huruvida man verkligen har undersökt det man avsett att 

undersöka (Sverke, 2004). Syftet med KRAFT-projektet var att få deltagarna att växa som 

människor och få en framtidstro. I utvärderingsformläret finns ingen direkt fråga som belyser 

dessa aspekter. Jag har inte heller fått ett direkt svar på varför deltagarna skulle besvara 

utvärderingsformuläret. I intervju med Alan Schürer förklarar han att projektledningen inte 

hade något tydligt mål med utvärderingsformuläret (Schürer, 070122). Det kan förklara varför 

frågorna är utformade på det sätt de är. Därmed är det svårt att mäta validiteten av 

utvärderingsformläret.  

2.4 Tolkningarnas grund 

Ett problem i uppsatsen är att empirin är väldigt tunn. Trots det faktumet försöker jag i 

uppsatsen belysa hur KRAFT-projektet eventuellt påverkade deltagarnas självbild och 

självkänsla. Hade jag valt att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer med deltagarna 

hade jag kunnat ställa kompletterande frågor. De kanske hade kunnat ge svar på hur det kom 

sig att de kände eller upplevde en sak på ett visst sätt, det vill säga som resultatet som 

utvärderingsformuläret visar. Det mest heltäckande och säkra resultatet hade uppsatsen fått 

om jag både haft resultatet från utvärderingsformuläret samt gjort kompletterande intervjuer 

med deltagarna.  

Analysen av empirin har för avsikt att försöka förstå vad i KRAFT-projektet 

arbetsmodell som kan förklara resultaten av utvärderingsformuläret. Analysen kan därför inte 

ge några exakta svar. Den består av mina hypoteser utifrån den kunskap jag skaffat mig och 

knyter an till i uppsatsen. Analysen kan således upplevas som spekulativ.  
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2.5 Bortfallsanalys 

Utvärderingsformuläret skulle besvaras av alla 60 deltagare och vara en totalundersökning. 

Totalundersökning innebär att man inte gör något urval utan alla som tillhör 

populationen eller gruppen utfrågas (Trost, 2001). 19 deltagare besvarade inte 

utvärderingsformuläret (Schürer, 070122). Bortfallet är därmed 31,7 procent. Bortfallet 

berodde på att 19 deltagare inte var närvarande när utvärderingsformuläret skulle besvaras. 

Bortfallet tror jag dessutom beror på att utvärderingen gjordes i slutet på 

projektet, efter det att teaterförställningen var genomförd. Det tror jag bidrog till att närvaron 

på KRAFT-projektet minskade i slutfasen. Många av deltagarna upplevde det som de var 

”klara” på KRAFT-projektet. De hade avslutat en hektisk period med scenframträdande. 

Dessutom var många av dem långtidsarbetslösa. Kanske hade en del av dem låg motivation att 

delta i KRAFT-projektet. De torde ha haft dålig närvaro under hela projekttiden. Andra 

deltagare var på väg ifrån KRAFT-projektet. De sökte arbete och kanske hade några redan 

hittat en annan sysselsättning? Helt klart var i alla fall tiden på KRAFT var en ny upplevelse 

för deltagarna. Kanske var det helt enkelt trötta och var hemma och tog igen sig när de kände 

att de kunde det? Handledaren Alan Schürer sade följande om deltagarna: ”Många människor 

som kommer hit är väldigt förvirrade. De vet inte hur man tar plats det vet inte heller hur man 

lämnar plats.” (Schürer, 990304). 

2.5.1 Internt bortfall 

Vid analysen av utvärderingsformläret valde jag 12 frågor. Dessa frågor ställdes tre gånger till 

deltagarna utifrån projektets tre första delfaser. Tabellen nedan visar det sammanslagna 

interna bortfallet för varje fråga, det vill säga det totala bortfallet på varje fråga när den ställts 

tre gånger. Det sammanslagna interna bortfallet varierar det mellan 5,7 procent och 13,3 

procent.  

 
Tabell 2 Internt bortfall i utvärderingsformuläret (Författarens egen bearbetning) 

 
Fråga Antal interna bortfall Interna bortfall 

 
2 7 5,7 % 

3 17 13,8 % 

4 8 6,5 % 

5 8 6,5 % 

7 11 8,9 % 

11 7 5,7 % 

12 8 6,5 % 
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16 11 8,9 % 

22 14 11,4 % 

23 17 13,8 % 

30 14 11,4 % 

31 14 11,4 % 
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3 KRAFT – Kultur som Redskap för Arbete och Framtidstro 

3.1 Idén bakom KRAFT 

KRAFT var ett arbetsmarknadsprojekt/kurs som initierades av Info Komp 

Medarbetarutbildning i Sverige AB och det var en del av Kunskapslyftet. Kunskapslyftet var 

en arbetsmarknadsåtgärd, inriktad mot arbetslösa, som pågick under 1990-talet i Sverige. De 

arbetslösa deltagarna kunde finansiera sin tid på KRAFT bland annat genom a-kassa eller 

genom att söka utbildningsbidrag från Försäkringskassan. KRAFT var ett projekt som 

marknadsförde sig med syftet att få deltagarna att växa genom att våga. Det innebar att 

deltagarna fick sätta upp en egen teaterproduktion (KRAFT, odaterad A).  

KRAFT-projektets mål var att stärka individerna som deltog i projektet. Syftet 

med KRAFT-projektet var att ge de arbetslösa rätt kompetens att möta framtida behov på 

arbetsmarknaden. KRAFT menade att i det informationssamhälle som Sverige har blivit krävs 

att man som medarbetare måste ha social kompetens. Dessutom måste alla ha förmåga att 

fatta beslut, ta initiativ, göra prioriteringar – samtidigt som individen ska kunna samarbeta 

med andra. KRAFT menade att det gäller alla arbetstagare i Sverige, oavsett yrke. Idén bakom 

projektet var att individer kunde nå denna förutsättning genom att de tillsammans med andra 

fick vara med att skapa en teaterproduktion. Meningen var att alla deltagares kunskaper och 

erfarenheter skulle tas tillvara. Tanken var att i och med att individen var viktig i en större 

helhet så stärktes hennes självförtroende (KRAFT, odaterat B). Deltagarnas erfarenheter var 

viktiga vid manussammanställningen Jag observerade själv det vid ett studiebesök (981105) 

på KRAFT-projektet under produktionen av föreställningen Kattguld. Då satt en grupp av de 

manliga deltagarna tillsammans med en handledare och diskuterade en scen i pjäsen som 

skulle belysa de förtrycktas situation i samhället. Handledaren frågade deltagarna om vilka 

olika förtryck deltagarna ansåg fanns i samhället och om deras personliga erfarenheter av 

förtryck. Deltagarnas erfarenheter vävdes sen in i den slutliga teaterproduktionen. 

Ur programmet till Tolvskillingsoperan står det att: ”Deltagarna har fått bättre 

självförtroende, insikten om kraven i arbetslivet och lust att studera! De har fått erfarenhet av 

mera självständighet lärande och att arbeta tillsammans med andra mot ett bestämt mål.” 

(KRAFT, odaterat B, s. saknas). 

Alan Schürer, handledare på KRAFT-projektet, menade att för att deltagarna 

skulle kunna bygga upp en starkare självkänsla behövde de känna sig sedda och uppskattade. 

Han menade att individen inte kan förändra en dålig självkänsla endast genom att tänka sig till 

det. Det krävs att hon får vara med om något nytt och då bryta ett mönster och därigenom 

förändra sin självbild (Schürer, 990304). 
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Idén med produktionen var att den på alla sätt skulle vara på en hög 

professionell nivå. Ljus, ljud och allt runtomkring skulle bistås av professionella som arbetade 

inom de arbetsområdena. Tanken var att det skulle bidra till att deltagarna kände att de fick 

vara med om något nytt och något stort som kunde ge dem en upplevelse och ett minne för 

resen av livet. Vidare säger Schürer att ”När man står på en scen skall man ta den platsen och 

njuta av det och sen går man tillbaka och lämnar plats åt någon annan. Jag kan liksom inte ta 

uppmärksamheten när någon annan är i centrum./.../När man står där i centrum så tittar alla, 

man får en jävla bekräftelse och många människor har fått så jävla lite bekräftelse i sitt liv, så 

även om det inte är allt kan de behöva lite av det.” (ibid.) 

Vid en telefonintervju med Alan Schürer 2007 betonade han att visionen och 

målet med KRAFT-projektet påverkades mycket av regissörens och handledarnas 

målsättningar. En del av dem som arbetade på KRAFT-projektet betonade att 

scenframträdandet genom teaterproduktionen var det som var viktigast. Andra ledande 

personer på KRAFT-projektet var av åsikten att deltagarnas inre personliga 

förändringsprocess var viktigare än att teaterproduktionen var perfekt (Schürer, 070122). 

De flesta av deltagarna i KRAFT-projektet hade tidigare inte spelat teater. Ett 

knep för att få de teaterovana deltagarna att ställa sig på scenen och agera inför de andra var 

att deltagarna till en början inte skulle spela teater utan bara gestalta sig själva. De skulle på 

det sättet berätta om sitt egna liv och spela upp det som en scen. Sedan kunde regissören sätta 

in dessa scener i ett annat sammanhang i den framtida teaterproduktionen. Då fick individens 

historia en annan betydelse (Schürer, 990304). 

3.2 Historik om KRAFT 

KRAFT-projektet pågick i flera år. Varje deltagargrupp på KRAFT satte upp en egen 

teaterproduktion. I varje halvårsprojekt var deltagarantalet cirka 60 personer som alla hade 

olika åldrar och bakgrunder. För varje ny uppsättning hade projektet en ny sammansättning av 

deltagare som alla var arbetslösa. Tillsammans skulle deltagarna, regissör och handledare 

producera en teaterföreställning. Handledarna fungerade som en extra resurs vars syfte var att 

bistå regissören och stödja deltagarna (KRAFT, odaterat A). 

Vid de två första uppsättningarna var regissören Kent Ekberg ansvarig. Han har 

lång erfarenhet av att jobba med stora ensembler, genom att han bland annat har regisserat 

Enskedespelen (Olzon, 1998). Första produktionen som genomfördes var Bertolt Brechts 

Tolvskillingsoperan (ibid.). Under december 1998 så framfördes Kattguld, en 
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musikteaterföreställning. Kattguld spelades för sammanlagt 1200 personer på Årstateatern. 

Regissör var då Nina Lugn (Schürer, 990394).  

Projektet finansierades av kommunala medel samt genom bidrag från EU:s 

Växtkraft Mål 3. Växtkraft Mål 3 syftar till att förkorta tiden utanför arbetsmarkanden och att 

öka förutsättningarna för arbetslösa att aktivt medverka till en återgång i arbete. 

Arbetsförmedlingarna i Johanneshov, Södermalm, Farsta, Haninge och Nacka var inblandade. 

Arbetsförmedlingarna valde ut deltagare som de trodde skulle passa i projektet och genom 

informationsträffar fick deltagarna reda på vad projektet innehöll och sedan fick de välja om 

de ville bli deltagare i KRAFT-projektet (KRAFT, odaterat B).  

3.3 Teaterimprovisation 

En av de dramatiseringsmetoder som KRAFT-projektet använde sig av för att få deltagarna att 

agera på scen samt föra manus och teaterföreställningen framåt var teaterimprovisation. Ordet 

improvisation betyder att göra något oförberett eller oväntat (Nilsson & Waldemarson, 1988).  

Teaterimprovisation innebär att inte följa ett färdigt manus utan att deltagarna 

improviserar, det vill säga hittar på i stunden. Individen låter den första impulsen styra och 

genom det leker de sig fram till nya scener och möjligheter. Keith Johnstone räknas av många 

som improvisationsteaterns fader. Johnstons improvisationsteknik inriktar sig ofta på att bryta 

olika mönster samt hierarkiska ordningar som finns mellan oss människor. Han kallar det för 

statusövningar. Idén bakom teaterimprovisation är att individen har en inneboende 

spontanitet. Genom olika metod- och improvisationsövningar kan individen lyckas utföra det 

som den hävdar att den inte kan göra. Statusövningar handlar om att kunna byta perspektiv 

med någon annan med en annan position i samhället. Genom att ta dennes roll kan individen 

uppleva hur andra individer blir bemötta utifrån dennes position (Johnstone, 1985).  

Statens institutionsstyrelse, SIS, har skrivit en rapport där de kortfattat beskriver 

ett behandlingshem som arbetat med teaterimprovisation bland ungdomarna. De som arbetade 

i projekt anser att improvisationstekniken är prestigelös och enkel att klara för deltagarna, den 

enskilde aktören kan inte göra fel (Billinger et al., 1995). 

Teaterregissören Susanne Osten har skrivit förordet i Johnstones bok Impro 

(1985). Hon hävdar att Johnstons teorier bygger på att människor har en stor potentiell kraft 

att skapa utifrån de inre resurser de har. Johnstone vill genom sina improvisationsövningar att 

aktörerna skall släppa de spänningar och låsningar som de själva skapat som vuxna 

människor. Dessa spänningar och låsningar hämmar det spontana och mera impulsstyrda 

egenskaper som man har som barn (Johnstone, 1985). 
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Det enda som behövs för att få en fungerande improvisation är att bejaka de 

andra deltagarnas idéer och förslag samt att bejaka de impulser som man får utifrån dem 

(Billinger et al., 1995). Genom olika dramatekniker såsom teaterimprovisation tillåts 

individen att ta ut ”svängarna” i den övning hon utför. Genom ett spontant och ohämmade sätt 

frigörs hon och får nya infallsvinklar (Berglind, 1998). Teaterimprovisation har stora likheter 

med människans vardagsliv. I både vardagslivet och i teaterimprovisation agerar människan 

utan att på förhand exakt veta vilken effekt hennes handling får (Nilsson & Waldemarson, 

1988). 

3.4 De fyra faserna i projektet 

KRAFT-projektet var uppdelat i Fyra faser. Dessa var Fas 1 (introduktionsfasen), Fas 2 

(förberedelsefasen), Fas 3 (Produktionsfasen) samt Fas 4 (avslutningsfasen). 

I Fas 1 betonades vikten av att deltagarna lärde känna varandra och att gruppen 

fick en grundtrygghet. Deltagarna delade med sig av sina personliga erfarenheter med 

varandra. Alla deltagare fick arbeta med personlig utveckling genom olika övningar (KRAFT, 

odaterat B). 

Under Fas 2 arbetade de med att synliggöra de samhällsstrukturer som 

deltagarna befann sig i. Samhället studerades i olika aspekter och deltagarnas gemensamma 

historia belystes. Deltagarna redovisade resultaten för varandra bland annat genom att gestalta 

det med hjälp av olika teatertekniker; bland annat genom dramaövningar och 

teaterimprovisation Alla deltagare fick prova på alla olika typer av teatraliska uttryckssätt för 

att få en känsla för de olika uttrycksformerna som används när en teaterproduktion skapas. 

Efter det fick deltagarna välja några av dessa uttrycksformer och fördjupa sig i dessa (ibid.). 

Alla deltagare fick välja, förutom att agera på scen, olika arbetsuppgifter i någon 

produktionsgrupp. Produktionsgrupperna hade ett specifikt ansvarsområde till exempel 

scenografi, manusförfattande och marknadsföring av föreställningen. På KRAFT-projektet 

valde individen själv utifrån intresse vad hon skulle göra. Uppgifterna som varje individ hade 

var viktiga för att projektet i sin helhet skulle fungera (Rudberg, 1998). 

I Fas 3 växte hela produktionen fram med alla dess beståndsdelar och blev en 

färdig teaterproduktion. Deltagarna ägnade all sin tid åt det skapande arbetet och spelade upp 

sin färdiga teaterproduktion under två veckor inför publik (ibid.). Regissören Kent Ekberg är 

citerad i programmet till teaterproduktionen Tolvskillingsoperan. ”Resultatet av arbetet, 

teaterföreställningen, måste ha en sådan kvalité att de uppskattas professionellt - allt annat 

skulle sänka snarare än stärka deltagarna.” (KRAFT, odaterat B. s. saknas). 
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”Deltagarna är stolta över att de spelar inför en publik på 1500 människor. 

Vilket gör att de 10 kvällar i rad står där på scenen och får publikens uppmärksamhet. De får 

liksom en kick av det. Då måste målen funka. Deltagarna måste vara trygga och fungera ihop. 

Samtidigt måste förställningen vara jävligt bra kulturellt sätt. Det kan inte bli en pissig 

föreställning som ingen går och kollar på. Det kan inte vara som en rolig timme på fredagen 

som bara släktingar kollar på. Utan det ska vara en förställning som är så bra att tidningarna 

vill skiva om den.” (Schürer, 990304).  

Under Fas 4, den sista fasen, lades tid på att blicka tillbaka på det som skett 

under projektet gång för att sedan rikta blicken framåt. Deltagarna fick se på sig själva och 

försöka komma till insikt kring hur de själva förändrats under projektets gång. Deltagarna 

gjorde en egen handlingsplan för hur de skulle komma in på arbetsmarknaden (KRAFT, 

odaterat A). Kerstin Torrenova som deltog i KRAFT-projektet under produktionen av 

Tolvskillingoperan sade följande om sin tid på KRAFT-projektet: ”Det här kommer väl inte 

leda till något arbete direkt, men aldrig i mitt liv har jag haft det så roligt. Och nu kan jag i 

alla fall sträcka på ryggen och se en arbetsgivare i ögonen när jag söker jobb. Det hade jag 

aldrig vågat förut.” (Olzon, 1998 s. 3). 

KRAFT-projektet var under perioder ganska kaotiskt. Först i Fas 3 började 

deltagarna se målet närma sig. Kaoset och stressen blev då mer hanterbart. De krävdes många 

och långa repetitionstider för att förställningen skulle kunna genomföras professionellt 

(KRAFT, odaterat B). 
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4 Aktuell forskning 

4.1 Community Theatre och empowerment 

I den aktuella forskningen som jag tagit del av kring teatermetoder inom socialt arbete 

kartläggs och analyseras två projekt som arbetar med Community Theatre. Av den skiftliga 

dokumentation som finns tillgänglig kring KRAFT så finns inget skrivet om att KRAFT-

projektet skulle vara ett Community Theatre, men mellan KRAFT-projektet och Community 

Theatre finns stora likheter, anser jag. 

Community Theatre är nära besläktad med professionell teater. Båda 

teaterformerna använder samma typ av konstnärliga uttryckssätt såsom gestaltning på scen, 

musik, drama, och andra uttrycksformer. Skillnaden ligger dels i vilka teman som tar upp, 

samt vem som framför temat. I Community Theatre används inte professionella skådespelare 

utan istället medverkar amatörskådespelare/deltagare i skådespelen (Boehm & Boehm, 2003). 

Begreppet Community Theatre har funnits längre men det var först på 1960-talet 

i Sydamerika som denna sociala politiska teater utformades till att bli vad den är i dag. 

Community Theatre använder sig inte av färdigskrivna manus utan scenframställningen 

bygger på teaterimprovisationer (Erven, 2001). Istället för ett färdigt manus, som är vanligt i 

annan teater och scenframställning, utgår man i Community Theatre allt som oftast från 

deltagarnas egna erfarenheter och liv. Dessa erfarenheter diskuteras och gestaltas genom olika 

teaterimprovisationer, och tillsammans med regissörens handledning får deltagarna gestalta 

dessa historier på scenen (Boehm & Boehm, 2003). 

Deltagarna i Community Theatre gestaltar alltså den egna verklighetens problem 

och frågeställningar samt den samhällskontext som deltagarna befinner sig i. I annan teater är 

det allt som oftast professionella skådespelare som getaltar andras liv (Erven, 2001). 

Allt från att få teaterframställningar klara, så som manus, marknadsföring, 

scenbygge och själva skådespeleriet görs av deltagarna i ett Community Theatre projekt 

(Boehm & Boehm, 2003). 

En stor potential i Community Theatre är att teaterformen ger marginaliserade 

grupper en tydlig röst i samhället. Tack vare det kan det övriga samhället, genom att beskåda 

en Community Theatre föreställning, ta del av dessa människors problem. Det kan innebära 

att dessa problem sedan diskuteras i det övriga samhället och möjligheten finns då att 

situationen förändras. En stor fördel med Community Theatre är, enligt författaren, denna 

metod även ger deltagarna en ökad självkänsla (Erven, 2001).  

Boehm och Boehm (2003) som forskat kring Community Theatre menar att 

även empowerment är något som i många fall uppnås hos deltagarna. Med empowerment 
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menas att individer och grupper kan känna sig stärkta genom de handlingar de utfört. Tack 

vare Community Theatre kan marginaliserade grupper bli stärkta av det som synliggjorts i 

Community Theatre föreställningen. Det kan leda till att de i sin tur börjar förändra den egna 

situationen och livsvillkoren. Empowerment innebär en ökad personlig eller kollektiv styrka 

som innebär att en grupp/individ/samhälle får förmågan att göra val för att förbättra den 

rådande situationen. Empowerment innebär även att personen genomgår en process som leder 

till ökad självrespekt och självkänsla. Det leder i sin tur till autonomi och ökad 

självbestämmande. Utgångspunkten för empowerment är att oavsett den position en individ 

eller en grupp innehar i samhället vet denne vad som är bäst för en sig själv och den egna 

gruppen (ibid.).  

4.1.1 Community Theatre i Israel  

Boehm och Boehm (2003) har studerat ett Community Theatre projektet i staden Jaffa i Israel. 

Författarna beskriver Jaffa som en mångkulturell stad med många sociala problem. En större 

andel av befolkningen i Jaffa än i övriga Israel hade kontakt med de sociala myndigheterna. 

Arbetslösheten i Jaffa var vid projektets start tre gånger så hög som i Israel i genomsnitt. Sex 

kvinnor mellan 30- 40 år var med i Community Theatre projektet. Fyra av dem hade invandrat 

till Israel i barndomen och fem av dem arbetade i det egna hushållet. Alla kvinnorna hade en 

svag socioekonomisk position i samhället. Initiativet till projektet var de sociala 

myndigheterna som också bidrog med resurser och en socialarbetare. 

En teaterstuderande drev projektet som sitt examensarbete och fungerade som 

regissör. De sex kvinnor som deltog i projekt djupintervjuades genom öppna frågor, dels 

innan projekt satte i gång, men också under tiden projektet pågick. Det fanns även 

videomaterial som efter projektets slut analyserades. Avsikten var att mäta hur kvinnorna 

utifrån begreppet empowerment påverkades av Community Theatre projektet (ibid.). 

En viktig faktor i projektet var att kartlägga vilka identiteter kvinnorna hade, då 

främst vilken roll de spelade i den egna familjen. Kvinnorna berättade för varandra vilka 

livserfarenheter de haft. Kvinnorna fick gestalta sina egna liv genom olika dramaövningar, där 

kvinnornas erfarenheter och tankar uttrycktes. Det ledde sedan fram till en teaterföreställning 

som spelades upp för allmänheten och som uppmärksammades i deras samhälle (ibid.).  

Genom teaterprojektet blev dessa sex kvinnor, som tidigare tillhört en 

marginaliserad grupp i samhället, förflyttade till en position i strålkastarljuset. Det skedde dels 

genom att de var aktörer på en scen men även genom att de belyste egna och kollektiva 

problem i samhället genom sin föreställning (ibid.). 
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Empowerment nåddes både på individuell nivå och för den gruppen kvinnorna 

tillhörde. Det tack vare att kvinnorna fick chansen att uttrycka sig genom att stå på scenen. De 

fick på scenen uttrycka det som de ville förmedla om sina egna livsvillkor till andra 

människor. Deltagarna lärde sig genom teaterförställningen att testa nya idéer och också våga 

byta position i samhället och i den egna gruppen. Kvinnorna började ta större risker samtidigt 

som rädslan för att misslyckas minskade. Deltagarna menade att de hade lärt sig lyssna på den 

egna rösten och följa den istället för att alla andras eventuella önskemål skulle tillgodoses. 

Några av kvinnorna menade att de utvecklade nya delidentiteter. Tidigare hade de främst varit 

hemmafruar. Nu hade de upptäckt andra förmågor och andra intressen och förverkligat dessa. 

Deltagarna uttryckte att de förr hade haft ett mera passivt förhållningssätt till livet men att de 

efter projektet förändrat på det och blivit handlande subjekt i en större utsträckning (ibid.). 

Deltagarna tyckte att den socialarbetare som arbetade i projektet hjälpte dem att 

finna den egna förmågan och våga lita på den. Artikelförfattarna menar att efter projektets slut 

måste en socialarbetare finnas kvar för att stödja en fortsatt utvecklingsprocess hos deltagarna. 

Om det inte sker blir bara deltagarnas empowerment något tillfälligt och inte en varaktig 

förändring. Artikelförfattarna menar att Community Theatre som metod, inte endast torde 

fungera för marginaliserade kvinnor, utan för de flesta grupper och individer i samhället i 

behov av förändring. Därmed borde Community Theatre vara ett användbart verktyg inom 

socialtarbete (ibid.). 

4.1.2 Community Theatre i USA 

Ett annat projekt som arbetat med Community Theatre som metod bedrevs i City Heights i 

San Diego, USA, åren 1997 och 1998. Doreen Mattingly (2001) arbetade i projektet under två 

års tid. City Heights är ett mångkulturellt område med hög kriminalitet. Tonåringar i 

riskzonen för social utslagning fick chansen att vara med i teaterprojektet. Målet med 

projektet var att öka tonåringars förmåga att beskriva sin verklighet och därigenom skapa 

delaktighet och förändring i det egna samhället. Målet var att deltagarna skull blir stärkta; det 

vill säga nå empowerment 

Projektet var ett samarbete mellan San Diego Repertory Theatre, San Diego 

State University, stadsdelen City Heights Community Development Corporation och 

Crawford High School, den lokala gymnasieskolan i området. För att skapa ett manus 

intervjuades många invånare i området för att få en inblick i deras liv. Utifrån dessa 

berättelser skapades sedan den historia som blev till ett teatermanus. 21 ungdomar från 

gymnasieskolan medverkade i det första projektet som skådespelare och andra funktioner. I 
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den andra uppsättningen valde sex ungdomar som redan varit med i det första projektet att 

reprisera sitt deltagande (ibid.). 

Under projektets gång uppkom en del problem. Ett problem var en del 

skolungdomarnas dåliga närvaro under repetitionsarbetet. Många av skolungdomarna hjälpte 

till att försörja sina familjer genom att de arbetade. Många av eleverna prioriterade dessutom 

skolarbetet framför teaterprojektet. Ett annat problem var att intresset från beslutsfattare och 

lokala politiker visade sig vara litet och att intresset för slutförställningen var mycket lågt. Det 

lokala engagemanget var inte stort utan de flesta i publiken bodde inte själva i City Heights 

(ibid.). 

Artikelförfattaren skriver i sina slutsatser att Community Theatre projektet inte 

uppnådde alla sina mål och syftar då främst på projektet inte lyckades få deltagarna att bli 

hörda och synliggjorda. En förklaring till det är att dessa skolungdomar hade för lite auktoritet 

för att folk verkligen skulle lyssna på dem. På grund av det kunde inte författaren se någon 

förändring eller utveckling i den stadsdel som skolungdomarna bodde i (ibid.). 

4.2 Teater och drama på fängelse 

Cogan och Paulson (1998) beskriver ett projekt i ett kanadensiskt säkerhetsfängelse. Fängelset 

hade stora problem med våld mellan internerna. Projektet var ett samarbete mellan fängelset 

och Azimuth Theatre. Sju manliga interner fick vara med i ett 15 veckor långt pilotprojekt 

som utvärderades av forskare. Alla var dömda för brott som inbegripit våld från deras egen 

sida. Programmet var tänkt som ett träningsprogram och skulle ta upp våld och problem inom 

familjer. Det var något som majoriteten av deltagarna på ett eller annat sätt hade egna 

erfarenheter av. I slutet av det 15 veckors långa projektet så spelade interna upp sin 

slutförställning inför publik vid två olika tillfällen. Vid ett av föreställningstillfällena spelades 

pjäsen upp för andra, särskilt utvalda, interner på fängelset. Vid det andra tillfället var 

publiken kriminalvårdschefer och andra högt uppsatta inom kriminalvården. Allmänheten från 

det närliggande samhället bjöds också in att medverka som publik (Cogan & Paulson, 1998). 

Alla deltagare blev intervjuade två gånger under projekts gång, dels under vecka 

13 i projektet samt en gång efter att de gjort sin slutföreställning. Under den andra intervjun 

fick de bland annat klargöra hur de upplevde att få spela sin pjäs inför en publik. 

Observationer gjordes också utöver intervjuerna (ibid.). 

Under projektets gång uppkom en del problem. Bland annat hade en del 

deltagare svårt att våga göra alla teaterimprovisationsövningar. De hade svårt att våga vara 

spontana och göra bort sig inför varandra. Det kan troligen bero på den speciella miljö som 
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fängelset utgör menar författarna. För deltagarna fanns en del svårigheter kring att spela en 

karaktär som inte liknar den egna personen. För att kunna göra det krävs att personen har en 

god förmåga att känna empati. De deltagare som till slut klarade av att spela dessa roller 

utvecklade nya delidentiteter som också efter projektets slut blev en synlig del av 

personligheten. Deltagarna fick genom dramaövningarna nya verktyg för att lösa 

kommunikationsproblem med övriga interner som kan uppstå på fängelset. Internerna lärde 

sig att se sambandet mellan det egna handlandet och de problem som uppkommer som en 

följd. Artikelförfattarna hävdar att genom kognitiv kunskap började de efter projektets slut 

göra bättre val av handlingar (ibid.). 

En deltagare beskrev att eftersom scenerna i pjäsen handlade om erfarenheter 

och idéer som de själva hade varit med om kändes arbetet med föreställningen meningsfullt. 

Artikelförfattarna skriver att för deltagarna att faktiskt få visa upp sin pjäs för övriga 

samhällsmedborgare gjorde att de kände en delaktighet i samhället i stort (ibid.). 

I intervjuerna beskrev deltagarna att de blivit nya personer tack vare projektet. 

En deltagare sa att han kände sig som en ny person som kommit ut ur ett skal. Bättre 

självförtroende var något som flera deltagare upplevde att de fått tack vare projektet. Ett 

problem som uppkom var att när projektet var slut och deltagarna fick återgå till vardagen i 

fängelse skapades en stor saknad av det träningsprogram de deltagit i (ibid.). 

4.3 Dramaprogram för barn i Australien 

Studien som presenteras här är gjord på barn och inte vuxna. Den här uppsatsen fokuserar på 

vuxna, därför är inte denna studie direkt överförbar för att förstå dramas inverkan på vuxna 

människor. 

Wright (2006) skriver i artikeln Drama education and development of self: Myth 

or reality om ett projekt där fem olika klasser med skolbarn i New South Wales, Australien 

som var med i ett dramaprogram. I projektet deltog 123 skolbarn av båda könen med en 

medelålder på 11,5 år. Hälften av skolbarnen gick i skolor i glesbygden och den andra hälften 

gick i skolor i mera urbaniserade områden. För att kunna se skillnaden mellan grupperna fick 

de olika antal dramalektioner. Klass 1 genomgick inte själva dramaprogrammet utan var en 

kontrollgrupp. Klass 2 fick 10 dramalektioner, klass 3 och klass 4 fick 12 lektioner. Flest 

dramalektioner fick klass 5, som fick 15 stycken. 

Studien hade för avsikt att undersöka om genomförandet av ett dramaprogram 

hade effekt på barnens förmåga att ta den andres roll, taget från engelskans roletaking. 

Studien ville också undersöka dramaprogrammets påverkan på skolbarnens 
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självuppfattning/självbild samt om den denna självbild stämde överens med barnets idealbild, 

önskebild, av det egna jaget (ibid.). 

Studien gjordes genom att skolbarnen gjorde självskattningstester, dels innan 

själva dramaprogrammet iscensattes och dels efter att skolbarnen genomgått 

dramaprogrammet. Dessa självskattningstester som barnen fick besvara var bland annat Piers-

Harris Children’s Self-Concept Scales och Self-Discrepancy Questionnaire (ibid.). 

Själva dramaprogrammet innehöll bland annat teaterimprovisationsövningar. 

Övningarna innehöll både moment som var individuellt anpassade för att utveckla varje 

enskild individs färdigheter, men det innehöll också inslag där det krävdes att arbeta och ta 

hänsyn till grupprocessen (ibid.). 

Artikelförfattaren menar att testerna av skolbarnen visade på skillnader hur 

banen utvecklats. Mellan klass 1, som inte deltog i teaterprojektet, och klass 5, som fick flest 

teaterlektioner, var skillnaden störst. Mellan de andra klasserna och klass 5 var inte skillnaden 

signifikant. Artikelförfattaren konstaterade att ett minimum av lektioner krävs för att ge en 

önskad effekt. Ett av programmets syfte var att ge skolbarnen en ökad förmåga att ta den 

andres roll och genom det känna empati för andra. Empatin för andra ökade i alla fyra grupper 

som deltog i programmet. Studien visar däremot inte att de fanns någon signifikant skillnad i 

fråga om självuppfattning/självbild mellan barnen i de olika klassernas. Dock skedde en 

positiv förändring i självuppfattning/självbild i de klasser som vid första testtillfället hade ett 

lågt resultat på självskattningstesterna. Artikelförfattaren menar att liknade dramaprogram 

endast torde leda till ökad självuppfattning/självbild i grupper med sedan tidigare låg 

självkänsla. Artikelförfattaren hävdar samtidigt att studien är för liten för att dra några säkra 

slutsatser kring det (ibid.). 

Enligt studien påverkades inte förhållandet mellan barnens självuppfattning och 

deras idealbild, önskebild, av det egna jaget av exponeringen av dramaprogrammet. Trots det 

stödjer artikelförfattaren liknade dramaprogram och ser dem som en fungerade metod för att 

utveckla barns personliga och sociala färdigheter (ibid.). 

4.4 Theatre For Development 

Prentki (1998) beskriver i sin artikel Must the show go on? The case for Theatre For 

Development, tre projekt i tre olika utvecklingsländer. Han beskriver hur teaterskådespel kan 

vara utvecklande för de individer som betraktar det, alltså publiken. Artikelförfattaren 

beskriver i artikeln metoden; Theatre For Development. Idén med den teaterformen är att 

publiken skall utvecklas. Dels ska en personlig utveckling ske men man strävar även efter att 
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samhället skall förändas och ge dess invånare ett bättre liv utifrån det som skådespelet 

gestaltar. Teaterförställningen blir alltså ett kommunikationsredskap.  

Artikelförfattaren skriver att marginaliserade människor blir passiviserade, och 

på grund av det har svårt att uppnå konkreta förändringar i livet. Målet med teaterformen är 

därför att få publiken att reagera och att väcka debatt. Artikelförfattaren menar att det går att 

lyckas med det ifall temat i förställningen belyser den vardagen som publiken lever i. 

Meningen är att skådespelarna ska dela dessa erfarenheter med sin publik och tillhöra samma 

samhällskontext (ibid.). 

Tanken med Theatre For Development är alltså att ge invånare som betraktar 

skådespeleriet igångsättare och motivera dem att förändra den egna situation som de lever i. 

Artikelförfattaren menar att skillnaden kan blir signifikant och att de som vanligtvis inte gör 

sin röst hörd får kommunicera ut det som de vill förända. Budskap kan genom teater tas emot 

och lyssnas på av dem som sitter i maktpositioner. Artikeln beskiver att socialarbetare och 

andra som arbetar med att ändra strukturer inte endast får se på teatern som underhållning, 

utan istället bör betrakta teater som ett kommunikationsredskap för att förändra en rådande 

situation. Artikelförfattaren hävdar att Theatre For Development, som undervisningsform, har 

en större effekt än vad en traditionell talad förläsning har när det gäller att förmedla ett 

budskap (ibid.). 

4.5 Jämförelse mellan aktuell forskning och KRAFT-projektet 

Den aktuella forskning som presenteras i det här kapitlet beskriver projekt som arbetat med 

teater och drama som metod för att förändra och påverka deltagarnas självbild eller 

livssituation till det bättre. Projekten har stora likheterna med varandra, men också likheter 

med KRAFT-projektet. Alla projekten som beskrivs förutom: Dramaprogram för barn i 

Australien, har haft vuxna som deltagare. Alla projekten, utom sistnämnda, har haft ett 

moment där deltagarna fått spela upp sin slutförställning inför en publik, även det är en likhet 

med KRAFT-projektet. 

 De fem artiklarna som presenteras är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Artiklarna bygger på fallstudier och det är därför svårt att generalisera kring resultaten. 

Empirin i artiklarna känns bitvis tunn och inte mycket mer omfattande än min egen studie av 

KRAFT-projektet. 

I KRAFT-projektet fanns målet att deltagarna skulle känna sig redo att stå på 

scenen och framföra teaterförställningen Kattguld. Deltagarna förväntades växa genom att 

vara med i KRAFT-projektet. Liknade mål fanns det i de Community Theatre projekt som 
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presenteras i det här kapitlet. Det projekt som beskrivs under rubriken Teater och drama på 

fängelse hade ett liknande mål för sina deltagare och för att nå målet använde de också teater 

och drama. Analyserna från dessa projekt bygger på kvalitativ data och ger därför en annan 

infallsvinkel än den analys som gjorts i denna uppsats utifrån informationen från 

utvärderingsformuläret som KRAFT-deltagarna fyllt i.  

Artiklarna som handlar om Community Theatre, samt projektet i kapitel 4.2, 

Teater och drama på fängelse, beskriver hur deltagarna påverkades av processen under 

projektet. De beskriver vidare hur deltagarna upplevde situationen att vara aktörer på en 

teaterscen inför en publik och hur det påverkade den egna självbilden. Alan Schürer, 

handledare på KRAFT-projektet, beskriver utifrån sina erfarenheter och observationer 

deltagarnas förändring på ett liknande sätt. Den beskrivning som är återkommande genom 

artiklarna och i KRAFT-projektet är att deltagarna upplevde själva scenframträdandet som 

den stora höjdpunkten under projektens gång. Artikelförfattarna menar i huvudsak att 

deltagarnas självbild påverkades positivt av att vara med i ett teater-/dramaprojekt. 

Återkommande i alla projekten är också att deltagarna i projekten till en början hade stor 

respekt och rädsla för att stå på scen. Så var även fallet för KRAFT-deltagarna. På liknade sätt 

beskrivs att när deltagarna genomfört scenframträdande inför publik det så kändes det väldigt 

bra för de flesta. 

Vägen till att kunna göra en slutföreställning har i alla projekten handlat om 

förberedelser för att få deltagarna att känna sig trygga och redo att framföra sin förställning. 

Ett viktigt verktyg som förenar alla projekten är teaterimprovisationsövningar. I både 

KRAFT-projektet och de övriga projekten är teaterimprovisation en katalysator för att fått 

deltagarna att prova att gestalta händelser ur sin vardag och sedan spela upp dem. 

Genomgående användes teaterimprovisation som ett verktyg att utgå ifrån, där deltagarnas 

egna historier och livserfarenhet gestaltades av deltagarna själva. Dessa historier vävdes 

samman till en slutförställning. Alla projektens mål har varit att deltagarna själva skall 

gestalta sin egen verklighet och dra lärdom från det. 

Projekten som beskrivs, liksom KRAFT-projektet, har fokuserat sig på att ha 

marginaliserade eller resurssvaga personer som deltagare. Vad gäller Theatre For 

Development-föreställningar har även åskådarna varit marginaliserade. Tanken bakom det är 

att marginaliserade människors själva skulle få gestalta sina egna liv på scen. Projekten 

bygger på idén att deltagarna måste vara del av hela processen från manus, scenbygge och 

scengestaltning. En vinst som projekten hoppades på var det skulle leda till en mer positiv 

självbild och bättre livsvillkor. Det är en av de saker som denna uppsats vill studera; kan 
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deltagandet i ett teaterprojekt fungera som en positiv kraft mot en bättre och mer positiv 

självbild? 

Några av projekten använde begreppet empowerment som ett mål för deltagarna 

att uppnå. De projekten som inte använde begreppet empowerment hade ändå liknande tankar 

och mål för deltagarna. Vägen dit såg olika ut, för skolbarnen i Australien var 

teaterimprovisationer och utvecklandet av förmågan att ta den andres roll viktiga verktyg. 

Genom Theatre For Development har teaterförställningen varit ett sätt att få publiken att 

mobilisera sig och få kraft och förändra den egna rådande situationen. I Community Theatre-

projekten var empowerment begreppet ett uttalat mål för deltagarna att nå. KRAFT-projektet 

ville genom teater ge deltagarna nya färdigheter och en bättre framtidstro så att de lättare 

skulle kunna få arbete. De ville att deltagarna skulle växa, alltså inte helt olikt begreppet 

empowerment. För projektet med fångarna i fängelset fanns målet att skapa meningsfullhet 

och förändra ett destruktivt våldsbeteende. Projektet resulterade i att en del fångar ansåg att de 

fått nya goda kommunikationsredskap att använda. Alla projekten har haft som ett gemensamt 

mål att den positiva förändring som de önskade skulle ske hos deltagarna var något som 

deltagarna även skulle kunna använda sig av i verkliga livet och inte bara i repetitionssalen, 

klassrummet eller i teaterlokalen. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Den litteratur och de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen belyser och utgår ifrån är valda 

utifrån att de ska användas som analysredskap i uppsatsen. Idén med analysen är att försöka 

förklara, utifrån de valda teorierna, hur man kan förstå och tolka vad som påverkade 

deltagarna att svara som de gjorde i utvärderingsformuläret. Var det något i KRAFT-projektet 

som påverkade deltagarna och i så fall vad? 

Teorierna i uppsatsen belyser även hur en människa konstruerar sin egen 

självbild och vad det kan finns för faktorer som påverkar henne att konstruera den. Det här 

gäller oavsett om det är en negativ eller positiv självbild som hon skapat och genom livet 

fortsätter att förändra. 

5.1.1 Symbolisk interaktionism 

Den symboliska interaktionismen är en teori som betonar att mänskliga handlingar bygger på 

medvetna val och att det är något som skiljer människan från andra djurarter (Cuff & Payne, 

1992). Symbolisk interaktionism bygger på samspelet mellan individen och andra personer 

samt hur individen påverkas av dessa. Socialpsykologen och filosofen George Herbert Mead 

menar att varje individ är en del av ett samspel som sker mellan individen och de människor 

som den individen kommer i kontakt med. På det här sättet utvecklas människans 

Jag/självbild (Trost & Levin, 2004). Människans medvetande uppstår gradvis och är ett 

resultat av att människan kommunicerar med andra, bland annat genom språklig 

kommunikation (Mortensen, 1999). Teorin fokuserar inte som psykoanalysen på dåtiden och 

de trauman individen genomgått. Symbolisk interaktionism utgår istället från nuet och hur 

nuet inverkar på hur individen ser på det som hon varit med om tidigare i sitt liv. Individen 

rekonstruerar den egna livshistorian inför sig själv, och andra människor som integreras i 

hennes liv (Johansson, 2004). 

5.1.2 Symboler 

När människor kommunicerar med varandra använder de sig av ord, gester och kroppsspråk. 

(Mortensen, 1999). Orden de använder förvandlas till symboler och de får en gemensam 

betydelse för människorna så att de förstår varandra. En del av kommunikationen sker utan 

ord. Ett exempel på sådant är minspel (Engdahl & Larsson, 2006). Dessa miner får också en 

symbolisk betydelse. Individer från samma kultur har lärt sig att vissa miner betyder en viss 

sak. De har socialiserats in i att förstå att en symbol har en given betydelse (Trost & Levin, 

2004). Det kan därmed vara svårt att tolka en annan person om man inte förstår dennes 
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minspel även om man förstår innebörden i orden. Människan har en förmåga att kunna 

använda symboler och på så sätt kan hon både var ett subjekt och ett objekt. Det innebär att 

hon kan uppleva en sak och samtidigt vara medvetande om att hon upplever det. Genom 

förmågan att både vara ett subjekt och ett objekt kan människan bete sig på ett sätt i en viss 

situation och på ett helt annat sätt i en annan. Handlande styrs av att hon kan anpassa sitt sätt 

att handla utifrån situationen och de förväntningar som finns på denna (Cuff & Payne, 1992). 

5.1.3 I och Me  

Mead menar att jaget består av två delar, Me och I. Me är den delen av jaget där allt som en 

människa varit med under sin livstid finns samlat. Det är människans minne. Alla erfarenheter 

som bygger upp Me är på olika sätt tydliga för individen själv. En del är medvetet, andra delar 

av Me är omedvetet. Me kan både vara aktivt och mer av slumrande karaktär alltså inaktivt. I 

Me finns alla normer och regler som individen uppfattat som gällande utifrån den sociala 

kontext hon befinner sig i (Trost & Levin, 2004). 

I som är den andra delen av jaget är människans aktiva och spontana handlingar. 

I handlar hela tiden mot bakgrunden att Me försöker att styra och kontrollera I. Mellan I och 

Me finns alltså ett ständigt utbyte. För även om Me försöker styra I så förändras Me sakta men 

säkert utifrån de spontana handlingarna som I utför (Mortensen, 1999). När en människa 

befinner sig en ny situation handlar hon allt som oftast av impuls. Me funderar över om denna 

handling är bra eller inte bra. Sedan fattar Me ett beslut om hur I’s handling skall tolkas. I’s 

handlande gör att andra människor reagerar på hennes beteende. Det medför att Me gradvis 

förändras (Trost & Levin, 2004). 

5.1.4 Spegeljaget 

Sociologen Charles Horton Cooley menar att människan skapar en bild av sig själv, ett 

spegeljag, genom andra människors uppfattningar/speglingar av henne. Cooley menar att 

speglingen fungerar på samma sätt som när en människa tittar på sin kropp i en spegel. Hon är 

antingen nöjd eller missnöjd med vad hon ser. På liknande sätt betraktar andra personer henne 

och hennes bedömning om de accepterar henne eller inte (Mortensen, 1999). Lagercrantz 

(1995) skriver om speglingar utifrån ett skådespelarperspektiv. Hon menar att samma 

speglingsprocess sker för en skådespelare som getaltar teater inför en publik. Skådespelarens 

spegling av den egna karaktären sker genom publikens reaktioner.  

Skådespelaren är de som sänder ut teaterpjäsens budskap till publiken och får 

tillbaka publikens reaktioner i form av kroppsspråk, skratt, tystnad, blickar och applåder. 
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Teatern är den konstform som mest liknar livet självt genom att den endast har en begränsad 

tid till sitt förfogande. Liksom människor möts och skiljs i livet, möter skådespelarna och 

publiken varandra på teatern och skiljs åt efter föreställningens slut (Erberth & Rasmusson, 

2005). 

Genom att en människa betraktar andra individer så sätter sig hon sig in i andra 

människors situation, deras synsätt och deras värderingar om saker och ting. Även deras 

värderingar av henne tar hon till sig. Det bidrar till att i hon förändrar sin egen självbild (Trost 

& Levin, 2005). ”Det är alltså inte vad människor objektivt säger och gör som i huvudsak styr 

deras tankar om varandra och deras sätt att förhålla sig till varandra. Det är vad de tror den 

andre menat som formar handlingar och upplevelser.” (Nilsson & Waldemarson, 1998, s. 42).  

5.1.5 Rolltagande  

Mead hävdar att den egna personligheten förändras genom att individen tar andras roller så 

kallad roletaking eller rolltagande. Med rolltagande menar man att individen intar en annan 

människas perspektiv eller roll, det vill säga får en föreställning om hur den människan tänker 

och känner samt hur denne definierar sin egen situation (Trost & Levin, 2004). Enligt 

Lagercrantz (1995) menar Mead att jaget genom rolltagande genomgår en social process och 

får syn på sig själv genom att överta den andras roll. Varje möte med en ny individ innebär att 

individen övertar den andres roll. Lagercrantz skriver om rolltagande utifrån ett 

skådespelarperspektiv. Hon menar att skådespelarens rolltagande växer fram på ett fiktivt sätt 

eftersom skådespelaren allt som oftast spelar en fiktiv roll. Den egna personen finns dock 

fortfarande kvar genom skådespelarens kropp, röst och egna känslor. Skådespelarens roll 

utvecklas under repetitionstiden och när en scenproduktion närmar sig premiär blir 

skådespelaren allt mera integrerad med sin karaktär. Alla andra inblandade i produktionen 

utgår också tillslut från karaktären som skådespelaren gestaltar i sitt samspel med denna 

person (Lagercrantz, 1995). 

5.1.6 Signifikanta och generaliserande andra 

Meads teorier tar upp signifikanta och generaliserande andra som viktiga delar i hur en 

persons självbild växer fram. De personer som är betydelsefulla och står nära individen kallas 

för signifikanta andra. Individen påverkas inte bara av enskilda individer utan även av 

samhället, de sociala grupper en individ tillhör samt de normer och åsikter som där finns. 

Dessa kallas för generaliserande andra (Trost & Levin, 2004). Det här förhållandet, det gäller 

även för skådespelare. Liksom ett barn har sina föräldrar som signifikanta andra har 
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skådespelaren regissören som en signifikant andra. Regissören ska inspirera, motivera och 

samtidigt styra för att nå målet med föreställningen. Regissören fungerar även som 

skådespelarens spegel. De andra runt om kring blir generaliserande andra. När det är dags för 

premiär kommer publiken att ersätta regissören som spegel för skådespelaren. Rollkaraktären 

påverkas av reaktionerna från publiken genom att skådespelaren tar in sinnesstämningar och 

reaktioner från dem (Lagercrantz, 1995). Individens förmåga att se sig själv genom andras 

ögon, genom den spegling hon gör utgör den viktigaste förutsättning i skapandet av den egna 

självbilden. Spegling är ett komplext skeende. Hela tiden måste individen ta hänsyn till hur 

mycket hon skall påverkas av de generaliserade andra. Dessa generaliserande andra, som 

också är det rådande samhällets normer, värden och regler, finns hela tiden runt omkring 

henne (Johnsson, 2004).  

5.2 Den dramaturgiska ansatsen 

Erving Goffmans, professor i antropologi och sociologi, analys av samhället och hur 

individen skapar sin identitet av presenteras i The Presentation of Self. I den analyseras den 

sociala verkligheten utifrån begrepp hämtade från teatervärlden (Johansson, 2004). 

Den dramaturgiska ansatsen i Goffmans analys använder teaterscenen som en 

metafor för det dagliga livet (Trost & Levin, 2004). Enligt Harste & Mortensen (1999) menar 

Goffman att alla individer försöker uppträda på ett representativt sätt i den del av livet som 

syns för andra människor. Denna del, menar han, fungerar på samma sätt som när en 

skådespelare agerar på scen i den så kallade främre regionen. Den andra delen av livet, där 

hon inte låter sig bli sedd av andra individer, är inte lika styrd av egna och andras krav på hur 

hon skall vara. Den delen av livet kan liknas med skådespelarnas sätt att uppträda bakom 

scenen i den så kallade bakre regionen. 

Goffman försöker i sina teorier förklara hur människan framställer sig själv inför 

andra. Andra människor ser henne, de kläder hon bär, och hur hon kommunicerar med andra. 

På så sätt skaffar de sig en uppfattning om henne och hon om sig själv (Cuff & Payne, 1992). 

Den enskilda individen uppträder med andra ord som en skådespelare in för de 

människor som hon möter. Hon utför en presentation av sig själv så att hon uppfattas på det 

sättet som hon utger sig för att vara. Goffman menar att individens val av beteende syftar till 

att övertyga omgivningen att hon är på ett visst sätt. När individen inte träffar andra är hon 

som skådepelaren som är bakom scenen. När hon är bakom scenen förbereder sig individen 

för att möta den framtida publiken. Hon övar för att på scenen framstå som den hon vill 

uppfattas som (Engdahl & Larsson, 2006). Goffman menar att varje individ kan ha olika 

 34



identiteter. Utifrån de olika sociala kontexter hon befinner sig i sker växlingen mellan att hon 

är på scen eller bakom scenen. Denna växling skapar nya identiteter eller roller hos henne 

(Johansson, 2004).  

5.3 Självbild och självkänsla genom kommunikation 

Nathaniel Branden forskare och praktiserande psykoterapeut, menar att självkänsla är 

egenskapen att uppleva sig själv som kompetent. Genom en att ha en god självkänsla klarar 

människan av livets grundläggande utmaningar (Branden, 2000). Självkänslan antas bygga på 

hur tillfreds människan är med vad hon klarar av jämfört med vad hon förutsatt sig eller hur 

hon tror sig uppskattas av andra. Självkänslan påverkas av kognition, emotion och motivation, 

individuell utveckling, psykisk hälsa och det välbefinnande som människan har 

(Nationalencyklopedin, 2007).  

Självbild är det samma som identitet. Självbilden eller identiteten är det som en 

människa definierar sig själv utifrån (Nationalencyklopedin, Ottosson, 2007). 

Den egna självbilden skapar en plattform för hur individer ser på andra 

människor och hur hon kan utveckla relationer till andra. Den syn som människan har på sig 

själv fungerar ungefär som ett filter som hon använder sig av att se igenom när hon betraktar 

andra människor. En individ med aggressiva drag ser gärna dessa sidor hos andra människor. 

Människans egna jag är en social konstruktion som formats av andras rektioner på hennes sätt 

att vara, samt alla de tankar, känslor som hon har om sig själv och som världen bemöter henne 

med. Författarna menar att alla individer har ett grundläggande behov av att duga. Genom att 

bli bekräftad av andra, bekräftar hon sig själv och känner sig älskad. Det leder till att hon får 

en positiv självbild (Nilsson & Waldemarson, 1997). Människans självbild är ofta ett resultat 

av vem hon tror att de andra uppfattar att hon själv är (Berglind, 1998). Identitet hos en 

människa handlar om att hon är en bärare av de erfarenheter som hon fått genom livet. 

Identitet är inget statiskt som en människa har utan den förändras, utvecklas och påverkas av 

den föränderliga värld hon befinner sig i. Människan har behov av uppskattning, trygghet och 

bekräftelse, hon mår bra av att våga prova nya saker. Med en ökad tilltro till den egna 

förmågan blir inte ett misslyckade en katastrof. Genom att våga prova på nya saker bygger 

hon upp en positiv självbild och ökar den egna självkänslan (Nilsson & Waldemarson, 1988). 

De flesta människor har flera delidentiteter. Det vill säga att individen ser på sig 

själv och upplever sig själv olika utifrån olika delar av sig själv. De olika identiteterna utgör 

en helhetsbild som är uppdelad på olika dimensioner så som kropp, tankar, roller, känslor och 

relationer (ibid.). Individen mår bra av att ha många sociala kontakter och roller som i sin tur 
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leder till flera olika delidentiteter. Ju fler sidor av identiteten som blir bekräftade av andra 

människor ju mer ökar individens trygghet och säkerhet. Det leder till att individen blir mer 

och mer socialt förankrad. Socialt förankrade personer har en större motståndskraft mot 

motgångar, förluster och stress än andra människor. Frånvaro av relationer, eller att individen 

har enahanda sociala kontakter, leder till att individen får färre sociala roller. Få sociala roller 

är ett dåligt utgångsläge för att individen ska klara av motgångar. Det leder ofta till att 

individen utvecklar en negativ självbild (Nilsson & Waldemarson, 1997). 

En positiv självbild är sammankopplad med en positiv självkänsla. På samma 

sätt är en negativ självbild sammankopplad med negativ självkänsla. En negativ självbild 

leder ofta till misstänksamhet mot andra människor. För att förändra det behöver individen 

lära sig att känna mer tillit till andra. Genom det blir hennes relationer till andra bättre och 

möjligheten att spegla sig i andra blir därmed större. Individen får en ny reviderad självbild 

(Erberth & Rasmusson, 1996). 

5.4 Handlingsteorin 

Hans Berglind (1995) filosofie doktor i sociologi och professor emeritus i socialt arbete 

utvecklade en handlingsteorimodell som är inriktad på hur individen kan göra förändringar i 

sitt liv. Berglind utgick från symbolisk interaktionism och andra kommunikationsteorier.  

Handlingsteorin belyser hur individen tänker när hon vill ändra sitt liv eller sin 

situation. Enligt modellen måste hon först kartlägga vad hon vill uppnå i sitt liv det vill säga 

vilka hennes målsättningar är och vad hon kan göra för att nå dit. Hon bör kartlägga vad det 

finns för hinder för att hon ska kunna nå sina mål (Berglind, 1998). Hon måste därför ställa 

frågor till sig själv, såsom: hur är situationen nu och hur förhåller jag mig till denna situation? 

Hon måste även fundera kring vad som händer om hon förändrar sin situation eller kanske 

ändrar på sig själv. Hur skulle hon i så fall ändra på sig själv? Frågorna förutsätter: Kan hon 

ändra på sin situation? Kan hon underlåta att ändra på situationen? Vad hindrar en eventuell 

förändring? Vad skall hon göra? (Berglind, 1995). 

Om människan skall klara av att förändra sin situation beror i huvudsak på 

hennes egen förmåga, den kompetens hon har samt hur svårt det är att faktisk är att genomföra 

en sådan förändring. Det sistnämnda påverkas av yttre faktorer som ligger utan för henne 

själv. Att avstå från att handla eller att inte fatta beslut innebär att saker får ha sin gång utan 

att förändring sker. Ibland vet människan vad hon vill göra, ibland inte. Kanske vet hon vad 

hon vill ändra på, men saknar förmågan att se hur hon skulle kunna göra det. Det kan också 

förefalla så att hon både vill och kan klara av att ändra något, men att förändringen inte 
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stämmer överens med omgivningens krav på henne. En människa uttrycker ibland att hon inte 

kan en viss sak, fast det kanske egentligen handlar om att hon vill göra en annan sak istället 

(ibid.). 

Det som hindrar en förändring kan vara av yttre eller inre karaktär och bestå av 

faktorer som kan vara konstanta eller tillfälliga. När individen hamnat i situationer som hon 

inte vill vara i bör hon försöka finna vägar ut. Berglind anser att människan genom olika 

dramametoder kan prova att göra förändringar. Han menar att i fantasins värld är människan 

oberoende av tid och rum och där kan hon prova att förändra det som hon vill ändra på. 

Berglind skriver följande om en individ har upplevt något som hon inte känner sig tillfreds 

med: 

”Vi kan visserligen inte ändra på det som en gång skedde, men vår bild av det som skedde kan 

ändras och vi kan lära oss att förstå det på ett annorlunda sätt än tidigare.” (Berglind, 1998. s. 

71. 1998). 
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6 Resultat  

I avsnittet som presenteras nedan använder jag mig av medelvärdena för de 41 

deltagare/respondenter som svarade på utvärderingsformuläret, (Appendix 1, s.62) efter 

produktionen av Kattguld. Deltagarna har besvarat 61 frågor. Här nedan redovisas 12 stycken 

av dessa. Vid varje fråga skulle deltagarna uppskatta ett värde från 0 till 10, där siffran anger 

den grad till vilken frågan stämde överens med deras upplevda situation. Siffran 0 är värdet 

för lägst överensstämmelse. Siffran 10 anger högst överensstämmelse. Frågorna redovisas var 

för sig utifrån deltagarnas medelvärden under projekts tre första delfaser, Fas 1, Fas 2 samt 

Fas 3. Den procentuella förändringen mellan Fas 1 och Fas 3 redovisas också. Alla diagram 

samt procentuella skillnader mellan Fas 1 och Fas 3 kommer från källan Appendix 2, se s. 70. 

N betecknar antal respondenter i varje fas och fråga. 

6.1 Förmågan att tänka positivt/konstruktivt hos deltagarna  
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Diagram 1: Sedan jag gått med i projektet har jag börjat tänka mer positivt/konstruktivt. 
Fråga 2 (Appendix 1).  

 
Diagram 1 visar respondenternas svar på frågan om hur de under projektets tre faser började 

tänka mer positivt. Medelvärdet under Fas 1 var 5, under Fas 2 5,67 och under Fas 3 6,54. 

Resultatet av denna fråga i utvärderingsformuläret visar att deltagarna under projektets gång 

blivit mer positiva i sitt sätt att tänka. Den procentuella utvecklingen mellan Fas 1 och Fas 3 

visade en förbättring på 31 procent. 
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6.2 Deltagarnas förmåga att tänka, känna och agera mer självständigt 
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Diagram 2: Sedan jag gått med i projektet har jag börjat tänka/känna/agera mer självständigt. 
Fråga 3 (Appendix 1). 

 
Diagram 2 åskådliggör respondenternas svar på frågan om hur de upplevde att de under 

projektets tre faser blev mera självständiga. Med självständig syftade denna fråga i 

utvärderingsformuläret på att deltagarna tyckte att de tänkte, kände och agerade just 

självständigt. Medelvärdet under Fas 1 var 4,35, under Fas 2 5 och under Fas 3 5,75. Av 

utvärderingsformuläret går att utläsa att mellan Fas 1 och Fas 3 tyckte deltagarna att de blev 

mera självständiga. Skillnad var 32 procent mellan dessa faser. 

6.3 Deltagarnas förmåga att vara sig själva under projektet gång 
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Diagram 3: Sedan jag gått med i projektet har jag haft lättare att vara mig själv. 
Fråga 4 (Appendix 1). 

 
Diagram 3 Staplarna visar respondenternas svar på fråga 4 i utvärderingsformuläret. Frågan 

avser att mäta deltagarnas uppfattning ifall de fått lättare att vara sig själva under projektets 

gång. Medelvärdet under Fas 1 var 4,59, under Fas 2 5,31 och under Fas 3 6,23. Resultatet av 

 39



denna fråga visar att deltagarna under projektets gång fått det lättare att vara sig själva inför 

andra. Den procentuella utvecklingen mellan Fas 1 och Fas 3 visade en skillnad på 36 procent. 

6.4 Deltagarnas insikt om sig själva 
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Diagram 4: Sedan jag gått med i projektet har jag fått mer insikt i vem jag är. 
Fråga 5 (Appendix 1). 

 
Diagram 4 visar respondenternas svar på frågan om hur de under projektets tre första faser 

förändrade den egna insikten om sig själva. Medelvärdet under Fas 1 var 4.65, under Fas 2 

5,74 och under Fas 3 6,62. Resultatet av denna fråga i utvärderingsformuläret visar att 

KRAFT-deltagarna under projektets ansåg att under sin tid på KRAFT fick de en bättre 

självinsikt. Den procentuella utvecklingen mellan Fas 1 och Fas 3 visade en skillnad på 42 

procent. 

6.5 Deltagarnas förmåga att ta initiativ och starta i gång saker 
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Diagram 5: Sedan jag gått med i projektet har min förmåga att ta initiativ och starta igång saker 
ökat. Fråga 7 (Appendix 1). 
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Diagram 5 Deltagarna fick värdera hur den egna förmågan var att starta i gång saker och 

fundera över hur denna förmåga förändrades under projektets tre faser. Medelvärdet under 

Fas 1 var 4,69, under Fas 2 4.66 och under Fas 3 5,53. Resultatet av denna fråga i 

utvärderingsformuläret visar att deltagarna under Fas 2 minskade denna förmåga men att de 

under Fas 3 hade ökat förmågan. Den procentuella utvecklingen mellan Fas 1 och Fas 3 var 

att deltagarnas förmåga att starta i gång saker hade ökat med 18 procent. 

6.6 Deltagarnas förmåga att vara flexibel  
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Diagram 6: Sedan jag gått med i projektet har min förmåga att vara flexibel ökat. 
Fråga 11 (Appendix 1). 

 
Diagram 6 visar respondenternas svar på frågan om hur de under projektets tre faser ansåg att 

den egna förmågan att vara flexibel utvecklades. Medelvärdet under Fas 1 var 4.73, under Fas 

2 5,69 och under Fas 3 7,4. Utvärderingsformulärets resultat visar att deltagarna under 

projektets gång ansåg sig ha blivit mer flexibla. Den procentuella utvecklingen mellan Fas 1 

och Fas 3 visar att flexibiliteten ökade med 56 procent. 
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6.7 Deltagarnas förmåga att ta plats bland andra människor 
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Diagram 7: Sedan jag gått med i projektet har min förmåga att ta plats bland andra människor 
ökat. Fråga 12 (Appendix 1). 

 
Diagram 7 visar respondenternas svar på fråga 12. Respondenterna fick bedöma den egna 

förmågan att ta plats bland andra människor och hur denna förmåga ändrades under projekts 

tre delfaser. Medelvärdet under faserna ändrade sig enligt följande: Fas 1 var 3,57, under Fas 

2 4.1 och under Fas 3 5.21. Resultatet av denna fråga i utvärderingsformuläret visar att 

deltagarna under projektets gång ansåg att de lättare kunde ta plats bland andra människor. 

Den procentuella utvecklingen mellan Fas 1 och Fas 3 visade en förändring på 46 procent. 

 

6.8 Deltagarnas förmåga att tala med andra människor 
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Diagram 8: Sedan jag gått med i projektet har min förmåga att tala med andra människor ökat. 
Fråga 16 (Appendix 1). 

 
Diagram 8 visar svaret på frågan om hur respondenterna under projektet ändrade sin förmåga 

att tala med andra människor. Medelvärdet för frågeställningen förändrades under tiden på 
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KRAFT. Respondenterna uppgav ett medelvärde på 4 under Fas 1, 4,97, under Fas 2 och 5,66 

under Fas 3. Resultatet av denna fråga i utvärderingsformuläret visar att deltagarna under 

projektets gång ökade förmågan att tala med andra människor. Den procentuella utvecklingen 

mellan Fas 1 och Fas 3 visade en förbättring på 42 procent. 

6.9 Deltagarnas förmåga att säga i från 
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Diagram 9: Sedan jag gått med i projektet har min förmåga att säga ifrån ökat. 
Fråga 22 (Appendix 1). 

 
Diagram 9 visar respondenternas svar på frågan om hur de under projektets tre faser ökat den 

egna förmågan att säga ifrån gentemot andra människor. Under KRAFT-projektet upplevde 

deltagarna att förmåga att säga ifrån ökade. Medelvärdet under Fas 1 var 3.34, under Fas 2 

4,76 och under Fas 3 6,05. Resultatet av denna fråga i utvärderingsformuläret visar att 

deltagarna under projektets gång upplevde att de hade fått en bättre förmåga att säga ifrån. 

Den procentuella utvecklingen mellan Fas 1 och Fas 3 visade en förbättring på 81 procent. 
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6.10 Deltagarnas förmåga att ta emot andras kritik 
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Diagram 10: Sedan jag gått med i projektet har min förmåga att ta emot andras kritik ökat. 
Fråga 23 (Appendix 1). 

 
Diagram 10 visar respondenternas svar på fråga 23 i utvärderingsformuläret. Frågan är ställd 

så att deltagarna skulle bedöma hur deras förmåga att ta emot kritik från andra påverkats 

under projektets tre faser. Medelvärdet under Fas 1 var 3.56, under Fas 2 4,39 och under Fas 

3 5.17. Resultatet av denna fråga i utvärderingsformuläret visar att deltagarna under projektets 

gång ökade förmågan att ta emot och lyssna på andras kritik mot en själv. Den procentuella 

utvecklingen mellan Fas 1 och Fas 3 visade en skillnad på 45 procent. 

6.11 Deltagarnas förmåga att hantera stress 
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Diagram 11: Sedan ja  gått med i projektet har jag ökat min förmåga att hantera stress. g
Fråga 30 (Appendix 1). 

 

Diagram 11 visar respondenternas svar på frågan om hur de under projektets tre faser ökade 

förmågan att hantera stress. Medelvärdet under Fas 1 var 3.51, under Fas 2 4,95 och under 

Fas 3 6,68. Utvärderingsformuläret resultat visar att deltagarna under projektets gång tyckte 

 44



att den egna förmågan att hantera stress ökade under alla projekts faser. Den procentuella 

utvecklingen mellan Fas 1 och Fas 3 visar att förmågan att hantera stress ökade med 90 

procent. 

6.12 Deltagarnas förmåga att hantera kaos 
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Diagram 12: Sedan jag gått med i projektet har jag ökat min förmåga att hantera kaos. 
Fråga 31 (Appendix 1). 

 
Diagram 12 Deltagarna fick värdera hur den egna förmågan att hantera kaos förändrades 

under projektets tre faser. Medelvärdet under Fas 1 var 3,37, under Fas 2 5,38 och under Fas 

3 6,54. Resultatet av fråga i utvärderingsformuläret visar att deltagarna under projektets gång 

ökade denna förmåga. Den procentuella utvecklingen mellan Fas 1 och Fas 3 resulterade i en 

ökning med 94 procent. 

 45



7 Analys 

I analysen reflekteras kring empirin som uppsatsen bygger på, alltså de 12 frågarna som valts 

ut från utvärderingsformuläret. Analysen försöker svara på frågan: hur kan man förstå 

deltagarnas upplevelse av förändring som skedde mellan Fas 1 och efter Fas 3 i projektet? I 

analysen reflekteras vidare över hur KRAFT-projektet utformning kan ha påverkat deltagarna 

i deras uppfattningar om sig själva. 

KRAFT-projektet hade som mål för deltagarna att de skulle vara med i 

genomförandet av en teaterproduktion som spelades upp inför publik. KRAFT hade även som 

mål att ”var och en skall växa och utvecklas på olika sätt genom teater”(KRAFT, odaterat A, 

s. saknas). Den litteratur och de teoretiska utgångspunkter samt aktuell forskning som 

presenteras i uppsatsen fungerar som analysredskap till att förklara hur man kan förstå den 

förändring som deltagarna upplevde efter Fas 3 i projektet. Beskrivningen av KRAFT-

projektets arbetsmodell, som bland annat handledare Alan Schürer givit information om, 

tolkas också in. Analysen tar alltså endast hänsyn till de faktorer i KRAFT-projektet som 

skulle kunna förklara en viss förändring hos deltagarna. Det betyder inte att det måste vara 

den enda förklaringen, utan endast en förklaring utifrån de teorier och forskning uppsatsen 

hänvisar till. Analysen kan inte besvara eller förstå om det var KRAFT-projektet som 

påverkade deltagarna att känna så som de svarat i utvärderingsformuläret. Kanske var det 

andra faktorer i deltagarnas liv som påverkade dem att känna som de kände, men utifrån 

uppsatsens teorier om hur självbilden och identiteter skapas är projektet intressant att 

analysera. KRAFTs eventuella påverkan på hur deltagarnas självbild förändras utifrån den 

dagliga kommunikationen och samspelet med de andra deltagarna i projektet går inte att 

enkelt påvisa i uppsatsen då sådan empiri saknas. Slutsatsen blir alltså att analysen är sätt att 

eventuellt försöka förstå hur KRAFTs arbetsmodell påverkade deltagarna. 

7.1 Självinsikt och förmåga att vara sig själv  

Frågorna 4 och 5 i utvärderingsformuläret handlar om deltagarnas förmåga att vara sig själva, 

samt ifall de under projektets gång fick mer insikt om vilka de egentligen är. Enligt 

utvärderingsformuläret upplevde deltagarna att dessa insikter ökade. Det torde bero på att 

deltagarna under det halvåret som projektet pågick aktivt arbetade med sig själva, bland annat 

genom att göra teaterimprovisationer som utgick från egna och andras deltagares erfarenheter. 

Det innebar att deltagarna fick chansen att delge sina egna problemfrågeställningar och 

tillsammans med de andra deltagarna belysa dessa frågeställningar och gestalta dem. Det kan 

ha bidragit till att deltagarna fick större insikt om sig själva.  
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KRAFT-projektet hade som ett av sina mål att deltagarna till slut skulle bli 

trygga och känna sig förberedda att stå på scenen. Alan Schürer har beskrivit att många av 

deltagarna i KRAFT till en början inte var bekväma med tanken att skådespela inför en publik 

då de helt saknade erfarenhet av sådant. Ett verktyg som han ansåg fungerade för att få 

deltagarna trygga var att deltagarna fick göra teaterimprovisationer med de andra kring 

personliga dilemman. I flera av de projekt som presenteras i kapitlet 4, Aktuell forskning 

beskrivs att deltagarna först inte trodde att de skulle klara av att agera inför publik men att de 

genom projektet tillslut kände sig redo. Cogan och Paulson (1998) beskriver hur internerna på 

fängelse hade stora svårigheter i början av deras projekt att känna sig trygga med tanken att de 

skulle stå på scenen en dag och agera inför en publik. Hur kom det sig att internerna klarade 

av det och hur kom det sig att KRAFT-deltagarna klarade av att göra sin teaterproduktion 

Kattguld? En gemensam nämnare är att båda projekten arbetade med övningar och 

teaterimprovisationer kring deltagarnas egna frågställningar. KRAFTs metoder torde ha haft 

en avgörande betydelse i deltagarnas tilltro till förmågan att kunna skådespela för publik. 

Teaterimprovisationerna sattes sedan ihop och blev delar av en ramberättelse. Metoden som 

förenar projekten är att först fick deltagarna bli trygga med att gestalta för varandra för att 

sedan kunna leka med tanken att agera inför andra, det vill säga en publik. Steget att sedan 

faktisk genomföra det, gestaltningen inför publik, bedömer jag som betydligt mindre efter alla 

förberedelser, än det var för deltagarna innan projektet drog igång. Den Process som inleddes 

med att den enskilda deltagaren fick börja i ett arbetsmarknadsprojekt och som slutade med 

att deltagaren fick gestalta i en teaterproduktion kan förklara hur det kom sig deltagarna 

uppgav att fick mer insikt om sig själva under projektets gång. Min tolkning är även att 

KRAFTs idé, som gick ut på att deltagarna fick gestalta egna personliga frågeställningar, kan 

förklara varför deltagarna uppgav att haft lättare att vara sig själva. Eftersom de genom dessa 

gestaltningar synliggjorde deras egna frågeställningar på en konkret och tydligt sätt. 

En annan aspekt på hur deltagarnas självinsikt kan ha påverkats var att de 

genom projektet fick göra något nytt. När de började projektet kände inte deltagarna i KRAFT 

varandra, de kände inte heller handledarna eller regissören. Deltagarna hade alltså ingen 

relation eller en given roll i denna grupp av människor. De skulle vara med om något nytt i 

livet och en annorlunda sysselsättning än vad de tidigare förvärvsarbetat med på den reguljära 

arbetsmarknaden. Det torde ha betytt att deltagarna till en början kände sig osäkra på sig 

själva, utifrån det nya sammanhanget. Under projektets gång så fick de chansen att 

kommunicera med de andra i projektet, spegla sig i dem, såsom Cooley har beskrivit det 

(Mortensen, 1999). Genom denna spegling torde de ha påverkats av de andras reaktioner på 

 47



det egna jaget. Mead menar att jaget har två delar Me som är dess handlande subjektet och I 

som är dess tidigare erfarenhet och självbild. De två, I och Me, påverkas av varandra i ett 

ständigt pågående samspel (Trost & Levin, 2004). Deltagarna torde då efter Fas 3 integrerat 

lite av de reaktioner och erfarenheter jagets Me fick under hela projektet. Individens I 

förändrades då till en viss del.  

Det kan ha varit andra faktorer än KRAFT-projektet som påverkade deltagarna 

att känna att de ökat självinsikten och att de kände att de kunde vara den personen. Deltagarna 

kan ha tyckt att det helt enkelt var lärorikt och kul med ett miljöombyte, oavsett dess innehåll, 

och att det i sin tur påverkade dem positivt. 

Om vi utgår från att deltagarnas självinsikt och att förmågan att var den man är 

påverkades tack vare arbetet som utfördes på KRAFT-projektet så är det intressant att 

reflektera över hur den enskilde deltagaren bemöttes av de andra på KRAFT. Om 

reaktionerna från de andra var av positiva slag, så kan det ha inneburit att deltagarna kände att 

det hade lättare att vara sig själva. Nilsson & Waldemarson (1997) beskriver människans 

självbild som en social konstruktion som formas av andras rektioner på henne. Det skulle 

kunna betyda att deltagarna under projektets gång fick allt mera positiva reaktioner från de 

andra. Det kan i sin tur ha medfört att de fick lättare att vara sig själva. Cooley menar att 

självbilden skapas genom spegeljaget det vill säga hur hon speglar sig i andras reaktioner på 

henne (Mortensen, 1999). Det skulle innebära att den enskilda deltagaren speglade sig i de 

andra på KRAFT och utifrån deras reaktioner förändrade hon sin självblid.  

En annan aspekt som skulle kunna förklara deltagarnas upplevelse av förändring 

är vilken roll dessa andra, de andra deltagarna, handledarna och regissören faktisk spelade i 

den enskilda deltagaren liv. Om dessa andra var viktiga och deras reaktioner var positiva, så 

skulle det kunna förklara varför deltagarna svarade som de gjorde på frågarna. Mead 

beskriver att varje människa påverkas av både signifikanta andra och generaliserade andra, 

och att dessa andra påverkar hennes självbild (Trost & Levin, 2004). Det finns ingen empiri 

kring det i uppsatsen och kan tyvärr därmed inte verifieras. Det gör att denna teori endast blir 

en hypotes. Någon form av påverkan borde deltagarna ha fått av de andra i KRAFT-projektet.  

Genom projektet fick deltagarna möjligheten att ta del av de andra deltagarnas 

erfarenheter och frågställningar. Genom teaterimprovisationer fick de chansen att kunna ta 

den andres roll. Mead kallar det för roletaking (Trost & Levin, 2004). Wright (2006) visar i 

sin studie att skolbarnen fick större förståelse för andra genom att ta den andres roll. Vidare 

menar Mead att ta någon annans roll även påverkar den egna självbilden. För KRAFT-

deltagarna skulle det då kunna ha inneburit att de dels fick empati för andra och att de genom 
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att gestalta andras liv även fick syn på sitt egna liv. Det kan förklara varför deltagarna 

upplevde en ökad insikt kring den egna personen. 

7.2 Självständighet och handlingsförmåga  

Både på fråga 3 ”Sedan jag gått med i projektet har jag börjat tänka/känna/agera mer 

självständigt” och fråga 7 ”Sedan jag gått med i projektet har min förmåga att ta initiativ och 

starta igång saker ökat”. Svarade deltagarna att de upplevde att de förbättrade dessa förmågor 

efter Fas 3 i projektet.  

Vad kan förklara att deltagarna att kände så? Kanske finns en förklaring i 

upplägget av KRAFT-projektet? Deltagarna hade i projektet många olika arbetsuppgifter och 

utifrån arten av arbetsuppgifterna delades deltagarna in i olika produktionsgrupper. I dessa 

grupper fick deltagarna ta ansvar för egna arbetsuppgifter. Tanken från KRAFTs sida var att 

deltagarna skulle var en del av en större helhet, där alla delar var tvungna att fungera för att 

slutförställningen skulle kunna förverkligas. 

Deltagarnas initiativförmåga och självständiga agerande var en förutsättning för 

att förverkliga teaterproduktionen. Initiativtagarna till KRAFT-projektet utformade projektet 

från en egen vision som innebar att deltagarna skulle ”växa” med arbetsuppgifterna. 

Deltagarna var tvungna att utföra för dem nya arbetsuppgifter i de olika produktionsgrupperna 

tillsammans med de andra deltagarna. De var tvungna att lita på den egna och de andras 

förmåga att klara av dessa uppgifter. I artiklarna om Community Theatre projekten beskrivs 

liknande arbetssätt och mål för deltagarna. Där beskrivs att ett mål med teaterprojekten var att 

deltagarna skulle stärkas och nå självständighet. Till exempel skriver artikelförfattarna Boehm 

och Boehm (2003) om vikten av att deltagarna i ett Community Theatre projekt skall uppnå 

empowerment. De hävdar i artikeln att de lyckades med det. Upplägget i det projektet och 

upplägget i KRAFT-projektet hade stora likheter. Jag tolkar resultatet på frågorna 3 och 7 

såsom att deltagarna i KRAFT-projektet även de torde ha uppnått ett visst mått av 

empowerment. Svaren på frågorna 3 och 7 indikerar att deltagarna upplevde att de ökade 

förmågan att starta igång saker samt kände att de vara mer självständiga som individer i slutet 

av KRAFT-projektet, än de upplevde sig själva i början av det. Empowermeant var inte ett 

begrepp som användes i KRAFT-projektet, utan där fanns andra uppsatta mål. Min tolkning är 

att målen för KRAFT-projektet i mångt och mycket kan likställas med begreppet 

empowerment. 

Deltagarna fick under hela projekttiden göra egna val. Hur mycket tid och energi 

ville de lägga ner i på olika arbetsuppgifter? Och vad upplevde deltagarna att de kunde få ut 
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av det? Berglind (1995) menar att varje människas handlande föregås av många överväganden 

kring den egna förutsättningen för att nå sitt mål. Om man applicerar Berglind teori på 

deltagarna i KRAFT-projektet innebär det att de hade valet att engagera sig i dessa 

arbetsuppgifter eller inte göra det. Berglind menar att genom sitt val av handling förändrar 

människan sin situation. Om människan lyckas eller inte lyckas i sin intention att nå målet 

beror på den egna förmågan och den egna kompetensen samt vilka förutsättningar som ges av 

andra. Deltagarna fick utföra arbetsuppgifter som var nya för dem, de fick vägledning av både 

handledarna och regissören i arbetet och de var tvungna, som Berglind menar, att göra valet 

att försöka att utföra eller att inte utföra arbetsuppgifterna. Tanken från KRAFTs sida var 

deltagarnas skulle växa som individer genom att prova på nya arbetsuppgifter och att de 

tillslut skulle klara av att utföra dem på egen hand. Utifrån Berglinds handlingsteori bör man 

studera upplägget av KRAFT-projektet. Berglind skriver att yttre faktorer påverkar en individ 

möjligheter att göra egna val. Om man applicerar Berglinds teorier på hur KRAFT-projektet 

var utarbetat, skulle dessa yttre faktorer till exempel kunna vara de andra deltagarna, 

handledarna och regissören. Vilka försättningar gavs dessa andra i relationen till den enskilda 

deltagaren och hur påverkade det hennes möjligheter att fatta beslut att göra ett aktivt val? 

Upplägget i KRAFT-projektet var sådant att individerna kunde få hjälp av handledarna att 

utföra arbetsuppgifter och att det förhoppningsvis skulle leda till att hon kunde ta mer ansvar 

själv. Den typen av upplägg torde ha lett till att deltagarna såg sig själva som kompetenta och 

att utföra saker på egen hand. Ett självständigt agerande hos deltagarna skulle kunna medföra 

nya färdigheter och därigenom skapa nya eller starkare delidentiteter hos deltagarna. Nilsson 

& Waldemarsson (1988) menar att ifall en människa visar olika sidor av sig själv för andra 

människor och blir bekräftad av dem så ökar det den egna tryggheten och säkerheten. 

Resonemanget understryker vikten av att KRAFT-deltagarna fick ta eget ansvar genom olika 

arbetsuppgifter. Om deltagarna sedan uppfattade att den egna arbetsinsatsen ledde till bra 

resultat torde tilltron till den egna förmågan att agera självständigt och ta initiativ ha ökat. Det 

skulle kunna förklara varför deltagarna uppgav att de upplevde att de efter Fas 3 ökade 

förmågan att var självständiga och att starta igång saker. 

7.3 Förmåga att ta en plats och prata med andra 

Hur kan vi förstå att deltagarna upplevde att de ökade förmågan att ta plats bland andra 

människor efter Fas 3 i projektet? Och hur kan vi förstå att deltagarna upplevde att de hade 

lättare att tala med andra människor i slutet än de hade i början av projektet? Det är svårt att 

ge en entydig förklaring utifrån resultaten av KRAFTs utvärderingsformulär. En tolkning 
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skulle kunna vara att KRAFT-deltagarna upplevde dessa förändringar tack vare upplägget av 

projektet. För att få deltagarna att skådespela i en teaterproduktion, som skulle spelas upp för 

en publik, förutsattes att KRAFT fick deltagarna att känna att de kunde ta plats bland andra 

människor. Teaterimprovisation, som jag tidigare skrivit om i analysen, var ett viktigt verktyg 

i KRAFT-projektet. KRAFT hoppades att teaterimprovisationer skulle bidra till att successivt 

skapa trygghet hos deltagarna som skulle leda till att de kunde skådespela på scenen. 

Johnstone (1985) menar att inom varje människa finns det en inneboende spontanitet som ofta 

är hämmad, och att den kan släppas fri med teaterimprovisationer. Kanske fungerade det så 

för deltagarna på KRAFT-projektet? Kanske gjorde teaterimprovisationerna det möjligt för 

deltagarna att hitta denna spontanitet? Denna nyupptäckta spontanitet skulle de i så fall kunna 

använda sig av i teaterproduktionen. Kattguld, var som tidigare sagts en ramberättelse, men 

innehållet i den byggde till en stor del på deltagarnas egna erfarenheter, som kommit fram 

genom teaterimprovisation. Min tolkning är att deltagarnas väg till att nå fram till en färdig 

teaterproduktion bidrog till en generell ökad förmåga att ta plats bland andra människor för 

deltagarna. Den egna upplevelsen att kunna ta plats och prata inför andra torde öka mer 

genom att deltagarna fick förbereda sig på att stå på scen och skådespela inför en publik. 

Kanske fungerade själva arbetet med teaterproduktionen som en igångsättare för deltagarna 

att faktiskt kommunicera med andra. Prenki (1998) beskriver att en teaterföreställning kan 

fungera som en igångsättare för något som individer vill förändra. Min tolkning är att en 

liknade effekt fanns hos deltagarna i KRAFT-projektet vad gäller deltagarnas kommunikation 

med varandra och andra. Det skulle i så fall ge en förklaring till att deltagarnas uppfattning 

om förmågan att ta plats bland andra människor ökade 46 procent efter Fas 1 till efter Fas 3.  

Goffman beskriver hur en människa spelar upp en egen vald roll inför andra 

människor när hon kommunicerar med dem. Han menar att varje möte med en annan 

människa därmed blir som ett framträdande som förberetts innan (Johansson, 2004). Genom 

att deltagarna övade sig i skådespeleri, alltså att gestalta en inrepeterad roll inför en publik, så 

övade sig den enskilda deltagaren på det som Goffman skriver om. De övade på en roll som 

de sedan gestaltade för andra. Ett inte lika tydlig koppling men ändå intressant aspekt skulle 

det vara att samma process eventuellt skedde med de enskilda deltagarnas, personliga 

kommunikationsmönster under tiden på KRAFT. Deltagarna skulle kunna välja att göra så 

som Goffman beskriver det. Först skulle de ha varit bakom scenen och förberett sig och sedan 

framträtt och varit den de ville vara på scenen. När de var på scenen skulle de i så fall ha talat 

med andra utifrån det som den enskilda deltagaren förberett sig på att göra. Om en sådan 

process skedde torde deltagarna ha känt sig trygga och förberedda när de kommunicerade med 
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andra. Det skulle i så fall tjäna som svar på frågan: Varför ökade deltagarnas förmåga att prata 

med andra?  

Goffman menar att all kommunikation sker genom förberedelse och 

framträdanden (Engdahl & Larsson, 2006). Då kan man fråga sig vad KRAFT-projektet hade 

för specifik betydelse för en förbättrad kommunikation? Kommunikationsprocessen sker hela 

tiden när människor möts. KRAFT-projektet använde sig av teater som ett redskap för 

deltagarna. Kanske ledde det till att deltagarnas förmåga att gå in olika roller och ta på sig 

olika masker ökade? Det torde ha bidragit till att deltagarnas förberedelse att gå in i en 

rollkarartär även blev ett redskap som fungerade i deras vardagsliv. Det skulle i så fall kunna 

vara en delförklaring till att resultatet från utvärderingsformuläret visar att deltagarna ansåg 

att förmågan att tala med andra ökade med 42 procent mellan Fas 1 till efter Fas 3.  

7.4 Hantera stress, kaos och kritik 

Fråga 30 frågar efter hur deltagarna kunde hantera stress, och fråga 31 frågar hur deltagarna 

upplevde att de kunde hantera kaos. Resultaten på dessa två frågor kommer att belysas utifrån 

hur en människas självbild skapas, och hur den självbilden påverkas av stress, kaos och kritik. 

Nilsson & Waldemarsson (1988) hävdar att en positiv självkänsla och självbild byggs upp 

genom att en människa vågar prova nya saker. På så sätt förhindras att ett misslyckande 

upplevs som en katastrof. Författarna hävdar även att en person som får sina olika sociala 

roller och delidentiteter bekräftade av andra också har lättare att klara motgångar och stress än 

andra. 

Både kaos och stress var vanligt förkommande inom KRAFT-projektet. Det har 

framkommit när jag tagit del av de material som KRAFT skrivit om projektettiden. KRAFT 

menade att deltagarna hade svårt att se att målet, en teaterproduktion, skulle lyckas när det var 

som mest stressigt. I KRAFT-projektet fanns många moment som torde ha skapat kaos och 

stress för deltagarna. Deltagarna skulle sätta upp en teaterproduktion som skulle hålla god 

kulturell kvalitet. För att nå dit behövde deltagarna utföra mycket praktiskt arbete i 

produktionsgrupperna. Det innebar flera nya roller för deltagarna. I det praktiska arbete som 

skulle utföras fanns troligtvis uppgifter som deltagarna helt eller delvis saknade kompetens 

eller erfarenhet av att göra. KRAFT beskriver att de ville ge deltagarna möjligheten lära sig 

nya kompetenser som en framtida arbetsgivare eftersökte. Hur påverkade det KRAFT-

deltagarnas självbild? Branden (2000) menar att självbilden bland annat påverkas av om en 

individ tror att hon klara av att utföra olika uppgifter. Deltagarna torde både under Fas 2 och 3 

upplevt både stress och kaos eftersom de ställdes inför ett flertal nya arbetsuppgifter i för dem 
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en ny situation. Målet från KRAFTs sida var att deltagarna skulle utföra dessa arbetsuppgifter. 

Deltagarna klarade av att genomföra det och färdigställde teaterproduktionen som de sedan 

spelade upp inför en publik. Nilsson & Waldemarson (1988) menar att människan i sig mår 

bra av prova nya saker och behöver uppskattning för utfört arbete och att få känna att hon 

duger. Dessa faktorer påverkar hennes självbild. Min tolkning är att deltagarna genom sina 

nya arbetsuppgifter, som till en början torde ha känts svåra, bidrog till att helheten fungerade 

och genom det skapades en samhörighet och ett välbefinnande. Den egna arbetsinsatsen blev 

mer och mer bekräftad allt eftersom arbetet på KRAFT-projektet kom närmare målet. Dessa 

olika arbetsinsatser bidrog till att stärka den enskilda deltagarens förmåga att skapa nya 

delidentiteter som i sin tur torde det kunna hjälpa henne att få en mer positiv självbild. Det 

skulle i så fall kunna förklara hur det kom sig att deltagarna i utvärderingsformuläret skattade 

att de ökade förmågan att hantera stress med 90 procent mellan Fas 1 och efter Fas 3 i 

projektet. Den procentuella skillnaden i deltagarnas uppfattning att hantera kaos, var en 

ökning på 94 procent mellan samma faser.  

Denna analys skulle även fungera i andra sammanhang där man arbetar med 

marginaliserade människor som på samma sätt som i KRAFT-projektet får en arbetsuppgift 

att utföra för att nå ett uppsatt mål. Det skulle även krävas i dessa sammanhang att deltagarna 

får positiva reaktioner på det arbete de utfört. Det är alltså inget specifikt för människor som 

spelar teater såsom i KRAFT-projektet. Det torde fungera som en allmän förståelse för att 

människor har behov av att bli bekräftad för att må bra och därigenom öka den egna 

självkänslan. Det i sin tur torde öka förmågan att hon klara av att hantera kaos och stress på 

ett bättre sätt. 

Att deltagarna upplevde att de ökade förmågan att ta emot kritik efter Fas 3 är 

inte lika enkelt att förklara. Nilsson & Waldemarson (1988) menar att självkänslan bland 

annat byggs upp genom att människor vågar prova nya saker och att det ökar tilltron till den 

egna förmågan. Det medför, enligt författarna, att hon kan misslyckas utan att hon upplever 

det som en katastrof. Deltagarna torde då ha känt sig mer trygga i slutet av projekt och därför 

klarade de av att ta emot kritik utan det påverkade dem negativt i någon större utsträckning. 

De hade genom att de utfört olika arbetsuppgifter på KRAFT-projektet skaffat sig fler 

delidentiteter vilket i sin tur torde ha påverkat henne att klara att ta emot kritik från andra.  

Det finns dock inga uppgifter i uppsatsen som redogör för hur mycket negativ 

kritik KRAFT-deltagarna utsattes för under projektets gång. Det gör att analysen blir något 

svag och spekulativ. 
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7.5 Flexibilitet och att stå upp för sig själv 

Av resultatet av utvärderingsformuläret går det att utläsa att deltagarna upplevde att de ökade 

förmågan att vara flexibla med 56 procent mellan Fas 1 och efter Fas 3. En ökning skedde 

också i deltagarnas upplevda förmåga att säga ifrån. Den ökningen var 81 procent mellan Fas 

1 och efter Fas 3. Vad kan dessa resultat bero på? 

Det har tidigare i uppsatsen beskrivits att KRAFT hade som vision att deltagarna 

skulle bli mer flexibla som individer. De skulle även tränas i att kunna fatta egna beslut. Det 

skulle bland annat ske genom arbetsuppgifterna i olika produktionsgrupper. KRAFT menade 

att dessa egenskaper var viktiga, för att deltagarna skulle bli mer attraktiva på 

arbetsmarknaden. 

Det är inte helt enkelt att tolka deltagarnas upplevda ökade förmåga av 

flexibilitet. Flexibilitet kan sammankopplas med spontanitet. Deltagarna fick möjligheten att 

träna i att var spontana genom teaterimprovisationer inom KRAFT-projektet. 

Genom teaterimprovisationer torde deltagarna ha tränats i att bejakade sina egna 

idéer samtidigt som de i teaterimprovisationerna var tvungen att anpassa sig efter de andra 

deltagarnas idéer. Precis så beskriver Johnstone (1985) att teaterimprovisation går till. Genom 

dessa övningar torde deltagarna ha fått möjligheten att öva upp spontaniteten samtidigt som 

de i övningarna samspelade med övriga deltagare. Wright (2006) hävdar i sin artikel att 

barnen i hans studie ökade förståelsen för andra genom att de var med i dramaprogrammet. 

Det skedde genom så kallad roletaking, att ta den andres roll. Mead hävdar även han att en 

människa förändras genom att ta den andres roll (Trost & Levin, 2004). Lagercrantz (1995) 

utgår från Meads teorier och skriver att en skådepelare med tiden integrerar allt mer av den 

rollkaraktär hon getaltar i den egna personen. Genom det lär hon sig nya saker om sig själv. 

Dessa processer torde deltagarna på KRAFT-projektet ha genomgått. Jag tolkar det som att 

det kan vara en förklaring till att deltagarna upplevde en ökad förståelse för andra människor. 

Det i sin tur innebar troligen att de kunde känna sig mer flexibla efter Fas 3 än de kände sig 

efter Fas 1.  

Jag tror att deltagarna ökade förmågan att stå upp för sig själva genom att de 

tränats i att utföra teaterimprovisationer på KRAFT-projektet. Genom övningarna kunde 

deltagarna få nya infallsvinklar och prova på olika handlingsmönster, utan att det direkt ledde 

till att de handlade annorlunda i verkliga livet. I övningarna kunde den enskilda prova på att 

ändra det som hon vill ändra på utan att möta ett reellt motstånd. Eftersom de var en övning 

och inte skedde i verkligheten fanns inget motstånd. Det torde ha lett till att när deltagarna 

blivit mer trygga i själva övandet kunde de lättare applicera de nya färdigheterna i 
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verkligheten. Det i sin tur torde leda till ett nytt sätt att handla. Cogan och Paulson (1998) 

hävdar att deltagarna i det projektet som de studerade fick nya färdigheter som de kunde 

använda utanför repetitionssalarna. Min tolkning är således att deltagarna i KRAFT-projektet 

indirekt utifrån det torde ha känt att de blivit stärkta som personer och därigenom nått 

empowerment. 

Boehm och Boehm (2003) menar att genom Community Teater blir deltagarna 

synliggjorda och därmed stärka. Det leder till att de får större möjligheter att förändra den 

egna, negativa, situationen. Det finns ingen empiri kring sådant gällande deltagarna i KRAFT-

projektet. Min tolkning är ändå, utifrån resultatet på utvärderingsformuläret, att deltagarna 

kände att de kunde förändra den egna situationen och därför också kunde stå upp för sig själva 

i högre grad i slutet av projektet än i början av det. 

Jag kan dock inte veta om det finns ett så tydligt samband mellan spontanitet 

och flexibilitet som min analys påstår. En annan sak som försvagar analysen väsentligt, 

handlar om hur pass avgörande och viktiga de frågeställningar som deltagarna valde att belysa 

i teaterimprovisationerna egentligen var för dem. Det finns ingen empiri i uppsatsen kring det. 

Var verkligen de dilemman som deltagarna valde att göra teaterimprovisationer om av en 

sådan dignitet att de fått nya perspektiv på sin livssituation? Påverkade det deltagarna på ett 

avgörande sätt så att de innebar att de förändrade sina handlingar och blev bättre på att stå upp 

för sig själva? Tyvärr finns ingen empiri kring det som gör att jag kan ge något svar på det.  

7.6 Förmågan att tänka positivt och konstruktivt 

Det sista resultatet att analysera är fråga 2, som undersöker hur deltagarnas förmåga att tänka 

positivt och konstruktivt påverkades under den tid de var en del av KRAFT-projektet. Mellan 

Fas 1 och efter Fas 3 uppgav deltagarna att de ökade dessa förmågor med 31 procent. Hur kan 

det förklaras? 

Kan det vara så att förmågan att tänka positivt påverkas av vilken självbild och 

självkänsla en människa har? I Nationalencyklopedin står det att läsa att en människas 

självbild är det samma som hennes identitet. Utifrån den egna självkänslan definierar en 

människa sig själv (Nationalencyklopedin, Ottosson, 2007). Min bedömning är således att en 

positiv självbild, bidrar till en ökad förmåga att tänka positivt. När det gäller KRAFT-

deltagarna så tror jag att deras förmåga att tänka positivt påverkades av det miljöombyte som 

tiden i KRAFT-projektet torde ha inneburit för dem. Genom de olika faserna i KRAFT-

projektet fick deltagarna prova på nya arbetsuppgifter och genom det torde de har utvecklat 

sig själva. Som tidigare hänvisar jag till de socialpsykologiska teorier som förklarar att en 
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enskild människa får fler delidentiteter när hon lär sig nya saker. Nilsson & Waldemarson 

(1988) menar att människan mår bra av att våga prova nya saker. Det ökar tilltron till den 

egna förmågan och genom det bygger hon upp en positiv självbild och ökar på den egna 

självkänslan positivt. 

Deltagarnas ökade förmåga att tänka både positivt och konstruktivt torde även 

ha påverkats av den interaktion/kommunikation som skedde under tiden i KRAFT-projektet. 

Mead menar att vi kommunicerar genom gemensamma symboler. Dessa symboler förstår vi 

utifrån att de ha en gemensam kollektiv betydelse i samhället. Det innebär alltså att andras 

reaktioner på den egna personen, genom deras symboliska handlande, ger den enskilda 

människan en färdig tolkningsanalys (Engdahl & Larsson, 2006). I KRAFT-projektet fanns 

flera tillfällen där deltagarna genom upplägget i projektet kunde få reaktioner. Genom att 

tolka dessa reaktioner, på den egna arbetsinsatsen och personligheten, torde deras självbild, 

självkänsla förändrats samt ökat deras förmåga att tänka positivt. Jag syftar på till exempel på 

de arbetsuppgifter som deltagarna utförde i de olika produktionsgrupperna, deras deltagande i 

teaterimprovisationsövningar samt gestaltning och skådespeleri i teaterproduktionen Kattguld. 

Min hypotes blir således att eftersom deltagarna uppgav att de blev bättre på att tänka positivt 

och konstruktivt torde andra personers reaktioner, alltså andra deltagare, handledare, regissör 

samt publiken fungerat som positiva symboler för den enskilda deltagaren. 

Alla de projekt som den här uppsatsen refererar har gemensamma nämnare med 

KRAFT-projektet. Gemensamt för alla projekten är att de ville mobilisera deltagarna eller 

publiken att ta tag i sin egen situationer och påbörja en förändring. De flesta av projekten har 

påvisat att det fungerade. Utifrån att en förändring skedde i de andra projekten torde en 

liknande förändring även skett hos deltagarna i KRAFT-projektet. Att deltagarna dessutom 

svarat att de ökade förmågorna, som det frågas efter i de övriga frågorna i 

utvärderingsformläret, samt det faktum att de andra projekten påvisat en förändring hos sina 

deltagare, mot den bakgrunden torde det kunna förklara att deltagarna i KRAFT-projektet 

upplevde en förändring i sitt liv och att den var av positivt karaktär.  
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8 Slutsatser 

Utvärderingsformuläret som KRAFT-projektet använt sig av är enligt vad Trost (2001) 

skriver inte vetenskapligt utformad, viket belyses främst i uppsatsen metodkapitel. Det gör det 

är svårt att veta vilken tilltro jag skall ge till resultaten. Analysen av utvärderingsformuläret 

visar dock att alla de frågor jag valt ut att titta närmare på, samt de övriga frågorna i 

formuläret, se Appendix 2, (s. 70) har ett resultat som visar att deltagarna upplevde att de 

ökade alla förmågor från Fas 1 till det att Fas 3 var genomförd. Hur kan det förklaras? 

Deltagarna i KRAFT-projektet fick möjlighet att vara med om något nytt något, 

annorlunda, något som säkerligen varken de eller få andra trott att de skulle göra eller faktiskt 

klara av. Gemensamt skulle deltagarna sätta upp en teaterproduktion där varje deltagares 

arbetsinsats var viktig. Jag tror, utifrån den kunskap jag har om KRAFT-projektet, att 

deltagarna innan projektet startade hade ett mindre stimulerade liv som arbetslös jämfört med 

de liv de levde under tiden i KRAFT-projektet. Jag tror att KRAFT-deltagarna påverkades av 

miljöombytet. De som ledde arbetet på KRAFT-projektet hade en uttänkt idé. De visste vad 

de ville göra och hoppades att det skulle ha en önskad effekt på deltagarna. Utifrån resultatet 

på utvärderingsformuläret så tolkar jag att metoden som KRAFT-projektet använde sig av 

fungerade som de önskade. Det går dock inte svara säkert på om det var innehållet i projektet 

eller andra omständigheter som påverkade deltagarna att svara som de gjorde i 

utvärderingsformuläret. Analysen i uppsatsen har en rad hypoteser kring hur man kan förstå 

deltagarnas upplevelse av förändring. Utifrån det skulle det passa utmärkt att göra en 

kvalitativ studie för att kontrollera om hypoteserna stämmer eller inte. Denna kontroll skulle 

då kunna försöka utröna ifall dessa hypoteser är den verkliga orsaken till varför deltagarna 

svarade som de gjorde i utvärderingsformuläret. 

Deltagarna i KRAFT-projektet jobbade hårt under sex månader. Flera av 

deltagarna hade låg tro på att de skulle klara av alla de förväntningar som projektet ställde på 

dem. Ett exempel på en sådan förväntning var att de skulle skådespela på en scen inför publik. 

Sex månader senare kunde de stolt konstatera att projektet var genomfört och det torde i alla 

fall i stunden påverkat deltagarna mycket positivt. Om det påverkade deltagarnas självkänsla 

på lång sikt går inte att svara på i denna uppsats eftersom empiri kring det saknas. I de 

socialpsykologiska teorier som uppsatsen hänvisar till, går att utläsa att individers självbild 

och självkänsla, byggs upp långsamt och förändras under hela livet. Denna förändring sker 

både genom yttre och inre faktorer. För en del deltagare berodde kanske den förändring, som 

de uppger ha upplevt, på att de fick möjligheten till ett miljöombyte. I så fall skulle vare sig 

KRAFT-projektets metoder eller att de gavs möjligheten att skådespela inför publik varit av 
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vikt för att förstå deras positiva förändring. Förklaringen skulle i så fall vara andra faktorer 

som inte uppsatsen vare sig kan eller tagit hänsyn till. KRAFT-projektet torde å andra sidan 

ha varit orsaken till varför en del deltagare upplevde att de utvecklades i en positiv riktning 

efter Fas 3. Även om självbilden skapas långsamt skulle i så fall tiden på KRAFT-projektet 

fungerat som en positiv pusselbit i det eviga arbetet att stärka den egna självbilden. 

8.1 

8.2 

Avslutande diskussion 

Det går inte att genom denna uppsats ge ett definitivt entydigt svar på om teater kan vara en 

metod inom socialt arbete för att stärka individens självkänsla. Det går inte heller att svara på 

om teater faktiskt förändrar en människas självbild. Uppsatsen är en endast en fallstudie och 

kan inte generaliseras på andra projekt som arbetat och/eller arbetar med liknande metoder 

och målsättningar.  

 Det går inte heller att ge ett definitivt svar på om KRAFTs 

arbetsmodell/metoder påverkade deltagarnas självbild och självkänsla. Det vore dock 

underligt, utifrån de socialpsykologiska teorierna som jag hänvisar till, om de metoder som 

användes i KRAFT-projektet inte påverkade deltagarna positivt. 

Deltagarna i KRAFT-projektet upplevde dock att de förändrades under projekts 

gång. De upplevde även att de blev betydligt mer positiva än vad de var under projekts första 

fas.  

Om självbilden eller självkänslan påverkades tack vare att individen gör 

scenframträdanden som aktör går vare sig att bekräfta eller dementera. Det saknas helt enkelt 

rätt empiri för att besvara denna frågeställning. Frågan handlar också om processen som sker 

mellan regissör, handledare och deltagaren/aktören. Kan dessa två ses som både signifikanta 

andra och generaliserade andra? Hur mäter man i så fall det? 

För mig har ett tidskrävande uppsatsarbete väckt många tankar. Hur går det för 

KRAFT-deltagarna idag? Har de numera arbete eller är det fortfarande arbetslösa? Hur är 

deras självbild och självkänsla idag? Vad bär det med sig från tiden på KRAFT? Dessa är 

frågeställningar som inte ryms i denna uppsats men som jag anser är mycket intressanta ifall 

det skall utformas ett nytt arbetsmarknadsprojekt med liknade syfte som KRAFT-projektet. 

Kritik mot uppsatsen 

Att utvärdera ett projekt som pågick för 9 år sedan medför stora svårigheter. Dels är det svårt 

att ställa kompletterande frågor så lång tid efteråt eftersom ingen idag jobbar med projektet. 

Denna uppsats utvärderar projektet Kattguld som genomfördes 1998. Jag har i januari 2007 
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varit i kontakt med förtaget Info Komp, men ingen där kunde svara på mina frågor. Jag har 

både talat med Birgitta Frejhagen, som var verkställandedirektör för Info Komp när Kattguld 

producerades, samt med Alan Schürer, som var handledare på KRAFT-projektet. Birgitta 

Frejhagen kunde inte besvara mina frågor, då hon inte mindes. Min avsikt var att ställa frågor 

kring KRAFTs tankar om utvärderingsformuläret. Jag ville till exempel veta varför de valde 

att bara ställa frågorna till deltagarna vid ett tillfälle och om de visste varför bortfallet var så 

stort. Jag hoppades även få svar på vem som egentligen författade KRAFTs 

informationsmaterial som jag hänvisar till i uppsatsen. Tyvärr har det gått för lång tid och jag 

kunde därför inte få några konkreta svar. Alan Schürer mindes dock en del som har varit 

värdefullt för att slutföra uppsatsen. 

Att mäta förändring i självbild och självkänsla är oerhört svårt. Det beror till en 

stor del på att självbild och självkänsla inte är givna begrepp utan ofta bygger på en subjektiv 

uppfattning som kan skilja sig åt från person till person. Det enda datamaterial som används i 

uppsatsen är deltagarnas 41 utvärderingsformulär. Jag har valt ut de 12 frågor som jag anser 

täcker begreppen självbild och självkänsla bäst. Frågan är dock om dessa frågor täcker hela 

begreppet självbild? Kan man påvisa att deltagarnas självkänsla verkligen påverkats utifrån de 

12 frågeställningar jag valt ut? Kan självkänsla mätas i en kvantitativ studie? Nu i efterhand 

hade jag valt att göra en kvalitativ undersökning i stället. Under årens lopp har syftet med 

denna uppsats ändrats en del. I slutprodukten valde jag att göra så att analysen blev en rad 

hypoteser som analyseras mot resultaten i utvärderingsformuläret. Uppsatsen kan därför 

uppfattas som spekulativ. Jag kan dock inte veta vad deltagarna faktiskt tyckte, utan kan 

därmed bara generera hypoteser.  

Kvantitativ forskning kan vara artificiell och ge en falsk tro på precision och 

riktighet. Ett problem är att respondenterna kan uppfatta de begrepp som användes i 

utvärderingsformuläret på olika sätt. Vid analysen av ett material så blir det lätt en statisk bild 

som inte tar hänsyn till andra faktorer i respondenternas liv (Bryman, 2002). 

Ett syfte med uppsatsen var att kartlägga ifall det går att, utifrån studien, ge ett 

generaliserande resultat om hur en eventuell effekt av att spela teater kan påverka människans 

självbild och självkänsla. Hög extern validitet är om resultatet av en undersökning kan 

generaliseras på andra områden än det fenomen/område man valde att undersöka (Bryman, 

2002). En sådan generalisering går inte att göra utifrån denna studie. Det betyder inte att teater 

inte kan vara en metod inom socialt arbete. Det betyder däremot att KRAFT-projektet 

fungerade enligt initiativtagarnas intentioner. Huruvida deltagarna senare ändrade sin 

självbild till att få en bättre självkänsla på lång sikt går inte att besvara. 
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Efter KRAFT-projektet fortsatte deltagarnas liv med allt vad det innebar. Ett är 

säkert, deltagarnas självbild och självkänsla påverkas hela tiden utifrån handlingar, de roller 

och relationer de har samt den livssituation de befinner sig i. 

 60



Referenser 

Berglind, H. (1994). Handlingsteori och mänskliga relationer Stockholm: Natur & kultur. 
Berglind, H. (1998). Att förändra världen - att förändra sig själv. I H. Berglind (red.), 

Skapande ögonblick. (s. 71-89). Stockholm: Cura. 
Billinger, K., Bergerham, G., Bäckman, E., & Lundström, B. (1995). Teaterimprovisation på 

ungdomsinstitution. SIS Rapport. Statens institutionsstyrelse: Stockholm 
Boehm, A. & Boehm, E. (2003). Community Theatre as a Means of Empowerment in Social 

Work: a Case Study Of Women’s Community Theatre. Journal of Social Work, 
vol. 3, no. 3, s.283-300. 

Branden, N. (2000). Öka ditt självförtroende (J. Risheden övers.) Viken: Replik förlag. 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga vetenskapsmetoder (B, Nilsson övers.). Malmö: 

Liber. 
Cogan, K, B. & Paulson B, L. (1998). Picking up the pieces. Brief report on inmates’ experi-

ences of family violence drama project. The Arts in Psychotherapy, vol. 25, no. 
1, s. 37-43.  

Cuff E.C. & Payne, G.C.F.(1992). Samhällsvetenskapliga perspektiv (ny. uppl.). (S. 
Andersson övers.).Göteborg: Bokförlaget Korpen.  

Gorm, H. & Mortensen, N. (1999). Sociala interaktionsteorier. I H. Andersen & L. B. 
Kaspersen (red.), Klassisk och modern samhällsteori. (s.207-233). Lund: 
Studentlitteratur. 

Engdahl, O. & Larsson, B. (2006). Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp och 
teori. Lund: Studentlitteratur. 

Erberth, B. & Rasmusson, V. (1996). Undervisa i pedagogiskt drama (2:a rev. Uppl.). Stock-
holm: Studentlitteratur.  

Erven, v, E. (2001). Community Theatre: Global Perspectives. London: Routledge. 
Hägglund, K. & Fredin, K. (2001). Dramabok. Stockholm: Liber. 
Johansson, T. (2004). Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur.  
Johnstone, K. (1985). Impro. (B, Samuelsson. övers.). Stockholm: entré/Riksteatern. 
KRAFT.(odaterat, A). Att växa. Stockholm: Författaren. 
KRAFT. (odaterat, B). Tolvskillingsoperan. Stockholm: Författaren. 
Lagercrantz. M. V. (1995). Den andra rollen: ett fältarbete bland skådespelare, regissörer 

och roller. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 
Mattingly, D. (2001). Place, teenagers and representations: lessons from a community theatre 

project. Social & Cultural Geography, vol. 2, no. 4, s. 445-549. 
Mortensen, N. (1999). Den amerikanska pragmatismen. I H. Andersen & L. B. Kaspersen 

(red.), Klassisk och modern samhällsteori. (s.133-146). Studentlitteratur, Lund. 
Nationalencyklopedin, Personlighetspsykologi, Nationalencyklopedin, tillgänglig på  

http://www04.sub.su.se:2067/jsp/search/article.jsp?i_art_id=306575
Ord självkänsla, hämtat 21 januari, 2007. 

Nationalencyklopedin, Personlighetspsykologi, Ottosson, Jan, tillgänglig på 
http://www04.sub.su.se:2067/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209858 
Ord identitet, hämtat 21 januari, 2007. 

Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (1988). Rollspel i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (1997). Kommunikation: samspel mellan människor. Lund: 
Studentlitteratur. 

Olzon, J. (1998 april, 6 Nr 15). Aldrig i mitt liv har jag haft så roligt: Arbetslösa stärker 
självförtroendet i teaterprojekt. Platsjournalen. Stockholms län, s. 2-3.  

Prentki, T. (1998). Must the show go on? The case for Theatre For Development. Develop-
ment in Practice, vol. 8 no. 4, s. 419-429. 

 61

http://www04.sub.su.se:2067/jsp/search/search.jsp?h_subject_search=true&d_class=269&h_type=1
http://www04.sub.su.se:2067/jsp/search/article.jsp?i_art_id=306575
http://www04.sub.su.se:2067/jsp/search/search.jsp?h_subject_search=true&d_class=269&h_type=1


Rudberg, A. (1998, mars, 3. Nr 5: ). Tolvskillingsoperan i Årsta. SKTF Tidningen, s. 6-7. 
Sverke, M. (2004) Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta. I B. 

Gustavsson (red.), Kunskaper och metoder inom samhällsvetenskapen. (s.47-70). 
Lund: Studentlitteratur. 

Trost, J. (2001). Enkätboken. (2.a rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
Trost, L. & Levin, I. (2004). Att förstå vardagen - med ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. (3:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
Wright, P. (2006). Drama education and development of self: Myth or reality? 

Social Psychology of Education, vol. 9, no 1, s. 43-65. 
 
Övriga källor 
Schürer, Alan, den 990304 . Intervju. 
Schürer, Alan, den 070122. Intervju. 
Studiebesök på KRAFT-projektet, den 981105. Josef Elveskog  

 62



KRAFTs utvärderingsformulär (Appendix 1) 
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Tabell 3 Mått på förändringar i KRAFT-projektet (Appendix 2) 
(Författarens egen bearbetning) 
 
FRÅGA FAS 1 FAS 2 FAS 3 FAS 2  –

FAS 1 

FAS 3 –

FAS 2 

FAS 3 –

FAS 2 

(FAS 2 –

FAS 1)/ 

FAS 1 

(FAS 3 –

FAS 2)/ 

FAS 2 

(FAS 3 – 

FAS 1)/ 

FAS 1 

1 4,9 5,38 6,37 0,48 0,99 1,47 0,10 0,18 0,30 

2 5 5,67 6,54 0,67 0,87 1,54 0,13 0,15 0,31 

3 4,35 5 5,75 0,65 0,75 1,4 0,15 0,15 0,32 

4 4,59 5,31 6,23 0,72 0,92 1,64 0,16 0,17 0,36 

5 4,65 5,74 6,62 1,09 0,88 1,97 0,23 0,15 0,42 

6 5 5,29 5,86 0,29 0,57 0,86 0,06 0,11 0,17 

7 4,69 4,66 5,53 -0,03 0,87 0,84 -0,01 0,19 0,18 

8 4,64 4,71 5,5 0,07 0,79 0,86 0,02 0,17 0,19 

9 4 4,85 6,21 0,85 1,36 2,21 0,21 0,28 0,55 

10 4,61 4,89 5,58 0,28 0,69 0,97 0,06 0,14 0,21 

11 4,73 5,69 7,4 0,96 1,71 2,67 0,20 0,30 0,56 

12 3,57 4,1 5,21 0,53 1,11 1,64 0,15 0,27 0,46 

13 4,72 5,95 6,45 1,23 0,5 1,73 0,26 0,08 0,37 

14 3,41 4,94 5,97 1,53 1,03 2,56 0,45 0,21 0,75 

15 4,12 5,25 6,14 1,13 0,89 2,02 0,27 0,17 0,49 

16 4 4,97 5,66 0,97 0,69 1,66 0,24 0,14 0,42 

17 4 4,76 5,78 0,76 1,02 1,78 0,19 0,21 0,45 

18 3,53 3,95 4,18 0,42 0,23 0,65 0,12 0,06 0,18 

19 3,74 4,83 5,56 1,09 0,73 1,82 0,29 0,15 0,49 

20 4,63 5,05 5,92 0,42 0,87 1,29 0,09 0,17 0,28 

21 4,49 5,06 5,75 0,57 0,69 1,26 0,13 0,14 0,28 

22 3,34 4,76 6,05 1,42 1,29 2,71 0,43 0,27 0,81 

23 3,56 4,39 5,17 0,83 0,78 1,61 0,23 0,18 0,45 

24 3,71 4,81 5,59 1,1 0,78 1,88 0,30 0,16 0,51 

25 6,09 7,3 7,97 1,21 0,67 1,88 0,20 0,09 0,31 

26 4,85 5,54 6,5 0,69 0,96 1,65 0,14 0,17 0,34 

27 4,62 5,58 6,44 0,96 0,86 1,82 0,21 0,15 0,39 

28 4,12 5,61 6,67 1,49 1,06 2,55 0,36 0,19 0,62 

29 3,94 4,73 5,7 0,79 0,97 1,76 0,20 0,21 0,45 

30 3,51 4,95 6,68 1,44 1,73 3,17 0,41 0,35 0,90 

31 3,37 5,38 6,54 2,01 1,16 3,17 0,60 0,22 0,94 

35 Har mer eller minde ökat min förståelse o respekt för vad det innebär att vara professionell inom 
något: 7,95 

50 Har ökat min förståelse för samhället: 5,49 
Not: Rubrikerna redovisar de matematiska uträkningarna för respektive värde.  
Under rubrikerna Fas1, Fas2 Fas 3 redovisas medelvärdet av de 41 deltagarnas besvarade utvärderingsformulär.  
Under rubriken FAS 2 - FAS 1 redovisas den absoluta förändringen i medelvärdet mellan FAS 1 och FAS 2. 
Under rubriken FAS 3 - FAS 2 redovisas den absoluta förändringen i medelvärdet mellan FAS 2 och FAS 3. 
Under rubriken FAS 3 - FAS 1 redovisas den absoluta förändringen i medelvärdet mellan FAS 1 och FAS 3. 
Under rubriken (FAS 2 - FAS 1)/FAS 1 redovisas den procentuella förändringen i medelvärdet mellan FAS 1 och FAS 2. 
Under rubriken (FAS 3 - FAS 2)/FAS 2 redovisas den procentuella förändringen i medelvärdet mellan FAS 2 och FAS 3. 
Under rubriken (FAS 3 - FAS 1)/FAS 1 redovisas den procentuella förändringen i medelvärdet mellan FAS 1 och FAS 3. 
De sista två raden redovisar svar på frågor om projektet som helhet, varför inga värden redovisas för olika faser. 
För att se frågeformuleringarna se Appendix 1, s.62-69. 
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Intervjumall (Appendix 3) 

Övergripande frågor 

Vad är socialt arbete för dig? 

Beskriv projektet/verksamheten du arbetar med. 

Finns det några teorier bakom idén till projektet/verksamheten? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Vad har du för bakgrund? 

Vilken målgrupp vänder sig projektet till? 

Kan du se någon skillnad mellan ert projekt/verksamhet jämfört med annat socialt arbete? 

Vad finns det för målsättning för deltagarna från er sida? 

Vad har deltagarna för målsättning med att vara med här? 

Uppnås eller uppnåddes era och deltagarnas förväntningar, finns det någon utvärdering? 

Utifrån vilka teorier arbetar ni?  

 

Frågor kring självbild/självkänsla och självförtroende 

Självkänsla, vad är det för dig? 

Hur bygger en människa upp självkänsla? 

Hur kan deltagarnas självkänsla/självbild påverkas av det arbete som ni bedriver?  

Vilka effekter tror du att teater och drama kan ha på en människas självbild/självkänsla?   

Vad menar ni med att deltagarna ”växer”?  

 

Vara aktör/skådepelare och stå på scenen 

Vilka effekter kan det ha för deltagarna utifrån självkänsla/självbild och självförtroende? 

Hade deltagarna erfarenhet av att vara aktörer innan det här projektet? 

Ange fördelar respektive nackdelar med att en individ står på scenen? 

Hur upplevde deltagarna att det förväntades av dem att de i slutändan skulle klara av att stå på 

scenen och skådespela inför publik? 

 

Grupp/kommunikation 

Hur bedrivs ert arbete, enskilt med individerna eller i grupp? 

Hur påverkas deltagarna av varandra i gruppen? 

Vilken roll/effekt har ni som leder/lett det här projektet på deltagarna utveckling? 
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