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Sammanfattning  
 

Föreliggande uppsats ställer frågan huruvida dramatisk metod kan vara ett 
verktyg i utsatta individers och gruppers empowermentprocess. Uppsatsen 
är en kvalitativ litteraturgranskning med fokus på en komparativ textanalys 
av fälten empowermentbaserat socialt arbete och dramatisk metod. 
Inspiration till analysprocessen har hämtats från grounded theory och 
ingången i uppsatsarbetet är följaktligen att beteckna som teoriöppen. 
Materialet som uppsatsen bygger på består av litteratur kring 
empowermentteorin, kring dramatisk metod och teori samt artiklar som 
behandlar ämnet drama som verktyg i dagens sociala arbete.  Fokus ligger 
på frågan vad dramatisk metod har att erbjuda utsatta individer och grupper 
i en empowermentprocess. Dramatisk metod konkretiseras i uppsatsens 
kontext som en kombination av forumteater, rollspel och 
värderingsövningar. Via den komparativa textanalysen har nio stycken 
kärnkategorier utkristalliserat sig och dessa presenteras och diskuteras i 
uppsatsen. De nio kategorierna behandlar frågor som via den jämförande 
analysen har visat sig vara relevanta både i empowermentlitteraturen och i 
litteraturen om dramatisk metod och teori. Kategorierna är: Kreativitet, 
Kunskap, Medvetenhet, Reflektion och aktiv handling, Dialektisk förståelse, 
Kommunikation och interaktion, Resurser, Demokrati och delaktighet och 
Gruppen. Utifrån dessa kategorier förs slutligen en diskussion kring hur ett 
empowermentbaserat socialt dramaarbete skulle kunna se ut. 
 
Nyckelord: empowerment, kreativitet, frigörelse, förändring, resurser, 
kunskap, förtryck, makt, kollektiv, pedagogiskt rollspel, socioanalytiskt 
rollspel, De förtrycktas teater, värderingsövningar.  
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1. Inledning 
 
Denna uppsats behandlar ämnet kreativitet i det sociala arbetet. Att vara kreativ innebär att 
tänka i nya banor, att via sin fantasi hitta nya lösningar och att genom nyskapande processer 
öppna för andra handlingsalternativ än de som till synes står till buds. Uppsatsen bygger på 
antagandet att man kan påverka och förändra de egna vardagsvillkoren genom att tänka 
kreativt i livets alla situationer. Kreativitet är inte något som bara är få förunnat. Alla 
människor har förmågan att vara kreativa, men det kan hända att de kreativa förmågorna 
ligger latent. Om man som socialarbetare kan hitta och tro på sin egen och andras kreativitet, 
kan man då också hitta nya möjligheter till förändring? 
     Pragmatikern och pedagogen John Dewey har sagt att vi lär oss genom att göra någonting, 
learning by doing (se t.ex. Nilsson och Waldemarson, 1988, s 32). Ur detta perspektiv lär vi 
oss alltså att handla och tänka kreativt genom att just handla och tänka kreativt. Denna tanke 
är inspirerande och inbjuder till frågor: kan kreativitet bidra till positiv förändring och kan 
man hitta sitt kreativa tänkande och handlande genom att öva?  
    Denna uppsats lägger sitt fokus vid ett av de kreativa uttryckssätt som står varje människa 
till buds: den dramatiska metoden. I dramat förenas tanke, känsla och handling vilket innebär 
en möjlighet för individen att utforska nya handlingsalternativ. När hela människan är 
engagerad – kognitivt, emotionellt och aktivt - kan hon få andra svar än när bara en del av 
henne är engagerad i processen. I dramat kan man ta vara på varje människas kreativa 
förmåga och varje människas inneboende kapacitet att skapa. Där kan deltagarna utveckla 
resurser och färdigheter och de ges en möjlighet att ifrågasätta etablerade perspektiv.  Kan de 
till och med hitta kraft att handla förändrande i det egna livet? 
        Inom det sociala arbetet talas det ofta om vikten av empowerment. I 
empowermentprocessen strävar individen och socialarbetaren tillsammans mot att ge 
individen mer makt och kraft; makt över det egna livet och kraft att påverka och förändra. Ur 
ett empowermentperspektiv kan individen förändra sin situation genom att aktivera sina inre 
och yttre resurser samt hitta sin kapacitet att använda dem. Tillsammans kan individen och 
socialarbetaren hitta strategier för att frigöra och utveckla resurser, utforska 
handlingsalternativ och hitta kreativa lösningar.  
     Att arbeta utifrån en empowermenttanke och söka förverkliga den i praktiken är emellertid 
inte lätt. Socialarbetaren befinner sig ofta själv i en låst position eller i en makthierarki som 
kan vara svår att påverka. Dessutom kan man stöta på etiska svårigheter och frågor som t.ex. 
huruvida det är riktigt att som socialarbetare ge sig ut för att frigöra någon annan. Borde inte 
det beslutet ligga hos den andre? Trots dessa svårigheter upplevs empowermentidén som 
attraktiv och under de senaste årtiondena har vikten av ett empowermentbaserat socialt arbete 
understrukits både i litteraturen och i praktiken. Kan vi hitta nya ingångar för att förverkliga 
empowermentidén och hur skulle en sådan ny ingång kunna se ut?   
     Målet med det sociala arbetet är självständiga, trygga och oberoende individer och grupper 
som på ett positivt och konstruktivt sätt styr sina egna liv. Uppsatsen bygger på antagandet att 
detta kan ske via en empowermentprocess men ställer samtidigt frågan hur detta i praktiken 
skulle kunna se ut. Kan kreativitet och dramatisk metod bidra till en empowermentprocess?  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida dramatisk metod kan vara ett verktyg i utsatta 
individers och gruppers empowermentprocess. För att undersöka detta har ett antal 
frågeställningar formulerats som ska fungera som arbetsverktyg i strävan att fylla uppsatsens 
syfte. Fyra frågeställningar har formulerats, varav de tre första kan ses som delar i en process 
som leder fram till den sista – och centrala – frågeställningen: 
 

- Vilka grundtankar bygger det empowermentbaserade sociala arbetet på och vad är 
dess syfte? 

  
- Vilka grundtankar bygger dramatisk metod och teori på och vad är dess syfte?  

 
- På vilket sätt och i vilka sammanhang används dramatisk metod inom det sociala 

arbetet idag? 
  

- Vad kan dramatisk metod och teori erbjuda individers och gruppers 
empowermentprocess? 

 
Då uppsatsen är en litteraturgranskning och en komparativ textanalys (se Metod) torde det 
vara motiverat att formulera frågor både till litteraturen och till textanalysen. De tre första 
frågorna ställs följaktligen till litteraturen inom de båda fälten och den sista frågan ställs till 
den komparativa analysen mellan de båda fälten. Tillsammans ska de fyra frågeställningarna 
fungera som kompletterande verktyg för att fylla uppsatsens syfte.  
 
 
3. Centrala begrepp och avgränsningar 
 
Empowerment 
 
Begreppet empowerment definieras i denna uppsats som den process som gör det möjligt för 
människor att äga sina egna liv (Gray och Doan i Starrin, 1997, s 12). Begreppet är 
svårfångat, men i grund och botten handlar det om just detta: att individers och gruppers makt 
över det egna livet ökar (Payne, 2002, s 353). För att knyta an till uppsatsens titel så refererar 
empowerment i denna kontext till processen då individer och grupper går från vanmakt till 
vardagsmakt. Detta kan ske på två nivåer, dels på en psykologisk nivå och dels på en social 
nivå. Empowerment på psykologisk nivå handlar om att individen ska utveckla den egna 
kompetensen, handlingsförmågan och det egna självförtroendet. Individen ska med andra ord 
utveckla sina inre resurser. Empowerment på social nivå handlar i första hand om att få 
tillgång till yttre resurser och att förändra sociala strukturer.   
   Här bör även kort nämnas svårigheten i att översätta ordet empowerment till svenska. 
Svårigheten ligger främst i att engelskans power har en dubbeltydighet som svenskan saknar: 
det betyder både makt och kraft (Sternudd, 2000, s 86). I denna uppsats kommer det engelska 
ordet empowerment användas parallellt med den fria översättningen makt- och kraftgöra. Den 
senare kommer som synes främst att användas när det gäller verbet empower. 
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Dramatisk metod 
 
Dramatisk metod används i denna uppsats som ett samlingsnamn för följande tekniker: 
forumteater, bildteater, pedagogiskt rollspel, socioanalytiskt rollspel och värderingsövningar. 
Dessa beskrivs närmare i avsnittet Kunskapsläget. Redan här är dock viktigt att nämna den 
avgränsning som gjorts mot psykodrama och dramaterapi. Dessa två former av dramatisk 
metod är psykoterapeutiska och individinriktade till sin form medan de dramatiska metoder 
som denna uppsats fokuserar på är inriktade på kollektiva processer, sociala relationer och 
utvecklandet av resurser. Denna avgränsning grundar sig främst på antagandet att individer 
och grupper med sociala svårigheter behöver aktivera och använda sina resurser snarare än att 
få terapi.  Metoderna psykodrama och dramaterapi behandlas således inte i uppsatsen. 
 
Paternalism 
 
Ett paternalistiskt synsätt kan på många sätt ses som en motsats till ett empowermentbaserat 
synsätt och är således viktigt att här definiera och i uppsatsen diskutera.  Den paternalistiska 
modellen bygger kortfattat på över- och underordning. I den antas att ”vanliga människor” 
inte själva är förmögna att veta vad som är bäst för dem utan bedömningen av detta är en 
fråga för en ”expert” (Starrin, 1997, s 14). I den paternalistiska tankemodellens sätt att se på 
lösningar av sociala problem spelar de utsatta individerna och grupperna en underordnad roll, 
”expertens” synpunkter väger alltid tyngst (a.a., s 15).  
 
Förtryck 
 
Begreppet förtryck diskuteras tämligen ofta i denna uppsats och läsaren bör vara medveten 
om hur ordet definieras i uppsatsens kontext, då ordet är kraftfullt och kan väcka många 
starka associationer. Förtryck definieras i uppsatsen enligt Young (2000) som menar att varje 
person eller grupp som i något avseende är förhindrad att utnyttja sina resurser och att 
utveckla sina känslor, tankar och behov är förtryckt.  Young ser förtryck som ett strukturellt 
fenomen och orsakerna till det strukturella förtrycket finns enligt henne i normer, sedvanor 
och symboler som aldrig ifrågasätts, i föreställningar som ligger inbäddade i 
institutionaliserade regler och rutiner (s 51ff). Förtryck används som synes i sin vida 
bemärkelse och refererar till alla som förhindras att utveckla sina resurser och förverkliga sina 
strävanden. Ordvalet kan verka starkt, men det är detta ord som används i den litteratur som 
uppsatsen bygger på och således används ordet även här.  
  
Makt 
 
Vad gäller begreppet makt bör här nämnas den diskussion som förs kring makt utifrån ett 
empowermentperspektiv. Inom empowermentteorin finns grovt indelat två perspektiv på 
makt: makt som oändlig eller makt som begränsad. Utifrån det första perspektivet ser man på 
makt som något gränslöst. Denna makt räcker till alla och man behöver inte ta makt från 
någon annan för att själv bli maktfull. Det är främst utifrån det psykologiska perspektivet på 
empowerment som man ser på makt på detta sätt: individens utvecklande av egna resurser, 
självförtroende och kompetens kan ge mer makt åt individen utan att hon behöver ta makt från 
någon annan. Det andra perspektivet på makt utgår från att makt är något begränsat och någon 
måste ge ifrån sig makt för att någon annan ska få mer, man brukar säga att maktfrågan är 
som ett nollsummespel (Starrin, 1997, s 19). Utifrån det sociala perspektivet på empowerment 
är man överens om att de maktfulla måste ge ifrån sig makt för att de maktlösa ska få mer. I 
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denna uppsats diskuteras både psykologisk och social empowerment och följaktligen 
diskuteras båda perspektiven på makt.    
 
Grupp  
 
Denna uppsats lägger sitt fokus på gruppbaserat socialt arbete (samt hur individen kan 
utvecklas i grupp). Vilka grupper syftar då uppsatsen till? Dramatisk metod så som den 
definieras i denna uppsats kan användas i alla grupper som vill reflektera kring och förändra 
sin situation eller bearbeta ett visst problem. Gruppen definieras således i denna kontext som 
en grupp individer med den gemensamma nämnaren att de har ett problem eller befinner sig i 
en situation som de vill förändra. Det kan handla om specifika klientgrupper såsom utsatta 
familjer, arbetslösa eller ungdomar i riskzonen. Det kan handla om individer och grupper som 
tillhör en av de större diskriminerade grupperna i vårt samhälle såsom kvinnor, invandrare 
eller funktionshindrade. Vidare kan även socialarbetare och socionomstudenter ha nytta av att 
dramatiska tekniker då de i övningarna bland annat kan öka självkännedom, empati och 
förståelse för sociala processer. Den kompetensutveckling som detta skulle innebära skulle 
kunna bidra till utsatta gruppers empowerment och även till att socialarbetarnas 
handlingsutrymme ökar.  
 
 
4. Metod 
 
Föreliggande uppsats är en kvalitativ litteraturgranskning med fokus på en jämförande 
textanalys av fälten dramatisk metod och empowermentbaserat socialt arbete. Under 
analysprocessen har inspiration hämtats från grounded theory. I detta avsnitt redogörs för 
uppsatsens tillkomst genom en presentation av den valda metoden samt tillvägagångssättet vid 
sökprocess och analysprocess. Frågor som rör reliabilitet, validitet och den egna förförståelsen 
diskuteras. Ambitionen med detta metodavsnitt är att det med tydlighet ska framgå hur 
arbetsprocessen har sett ut, allt för att läsaren ska kunna avgöra uppsatsens giltighet och 
tillförlitlighet.    
   Valet av metod bygger på antagandet att uppsatsens frågeställningar bäst besvaras via en 
granskning och analys av litteraturen inom de båda fälten. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka huruvida dramatisk metod kan vara ett verktyg i utsatta individers och gruppers 
empowermentprocess och frågeställningarna lägger sitt fokus vid litteraturen inom de båda 
fälten och vad de har att erbjuda. Genom att söka svar på vad empowermentteorin samt den 
dramatiska metoden har för grundtankar och syften och sedan jämföra de båda med fokus på 
likheter, skillnader och påverkan torde frågeställningarna kunna besvaras och syftet med 
uppsatsen fyllas.      
 
Litteraturgranskning och textanalys 
 
Uppsatsen utgörs till sin grund av en kvalitativ litteraturgranskning. Syftet med en kvalitativ 
litteraturgranskning är att ta fram det väsentliga innehållet i ett textmaterial genom en 
noggrann läsning av texternas delar, helhet och kontext (Esaiasson m.fl., 2004, s 233). Fokus 
ligger på den komparativa analysen vars syfte är att jämföra olika texter eller genrer för att 
undersöka likheter, skillnader och påverkan dem emellan (Hellspong, 2001, s 79). Frågor som 
man bör ställa när man studerar innehållet i en text är, enligt Hellspong, bl.a.: Hur liknar och 
skiljer sig texterna innehållsmässigt? Vilka teman tar de upp – vilka huvudämnen och vilka 
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delämnen? Vilka perspektiv anlägger de?  När man studerar sambandet mellan två genrer bör 
man titta på vad det finns för likheter, skillnader och påverkan texterna emellan (a.a., s 80f).  
    Ambitionen med att jämföra för att utveckla teorier är att hitta förklaringar om hur 
fenomenet som intresserar oss hänger samman med andra fenomen (Esaiasson m.fl., 2004, s 
121). Föreliggande uppsats har som syfte att undersöka hur dramatisk metod kan vara ett 
verktyg i utsatta individers och gruppers empowermentprocess och det är därför förtjänstfullt 
att jämföra de två fälten för att hitta platsen där de möts och där nya teorier kan genereras. 
 
Sökprocessen 
 
Databaser och sökord 
 
Data har sökts i svenska och internationella databaser, i svensk och internationell litteratur, 
via systematisk och osystematisk sökning samt via kedjesökning. Relevant litteratur har också 
sökts genom att kontakta yrkesverksamma inom området. De databaser som bäst har kommit 
till användning är EBSCO Host, Libris, ERIC samt Artikelsök. Tidskrifter har även sökts på 
SUB:s tjänst E-artiklar. Uppsatser i ämnet har sökts på DIVA.  
     Under sökprocessen har två kategorier av ord använts som sedan har kombinerat på olika 
sätt. Ju längre sökprocessen har fortskridit desto fler ord har blivit aktuella för nya 
kombinationer. Sökprocessen började med följande två kategorier av sökord: empowerment, 
socialt arbete, socialt behandlingsarbete och social work (kategori ett) samt drama, rollspel, 
forumteater och theatre (kategori två). Sökprocessen genererade sedan nya, relevanta ord, 
bland annat ord som hade en mer pedagogisk klang. Nödvändigheten av att söka mer på 
engelska blev också tydlig. De ytterligare sökord som kom till användning var: psykosocialt 
arbete, mobbing, sociala frågor, sociala problem, social issues, social problems, at-risk 
youths och adolescents (kategori ett) samt teaterpedagogik, dramapedagogik, dramatisk 
metod, creative drama, improvisationsteater, community drama, role-play, forumspel, 
konstnärligt skapande, värderingsövningar, values clarification och arts (kategori två).   
 
Urval  
 
De artiklar som redogörs för i uppsatsen är samtliga hämtade ur tidskrifter som rör det sociala 
arbetet med barn, familj och ungdomar samt tidskrifter kring pedagogisk metod och 
psykologi. Följande tidskrifter har kommit till användning: Child and Family Social Work, 
Social Work with Groups, Social Work Education, Journal of Moral Education, Adolescense, 
Child Abuse Review, Research on Social Work Practice samt Children Today. Artiklarna har 
publicerats i facktidskrifter vilket innebär att de ska ha granskats av en utomstående, något 
som torde leda till att de kan värderas som användbara och trovärdiga. De böcker som 
uppsatsen bygger på är alla utgivna av ett förlag vilket innebär att de har gått igenom en 
granskning innan de gått i tryck.  Därför kan samma slutsats dras här, även om man ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv bör hålla i minnet att litteraturen även innehåller författarnas 
subjektiva tankar och idéer.    
    Då uppsatsens syfte är att undersöka hur man kan använda sig av drama som metod i 
empowermentbaserat socialt arbete ligger koncentrationen på litteratur som rör 
empowermentbaserat arbete, dramatisk metod samt litteratur som rör frågan om dramatisk 
metod i socialt arbete. Vad gäller den dramatiska litteraturen ligger koncentrationen på 
litteratur om forumteater, rollspel och värderingsövningar. En avgränsning har gjorts mot 
psykodramaterapi och dramaterapi. Den främsta anledningen till detta är att dessa två typer av 
arbetssätt är terapeutiska och individinriktade medan fokus i denna uppsats ligger på sociala 
och kollektiva processer.   
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Analysprocessen 
 
Efter avslutad sökprocess och den därpå följande avgränsningen har sammanlagt 38 olika 
texter kvarstått, och dessa är att betrakta som uppsatsens empiri eller urval. När ord som 
litteraturen eller materialet diskuteras i uppsatsen så är det en hänvisning till detta urval. 
Urvalet består av böcker, vetenskapliga artiklar samt en avhandling och de har följaktligen 
varierat stort i sidantal. Dessa 38 texter har komparativt analyserats med inspiration av 
grounded theory. Syftet med grounded theory är att man induktivt utvecklar en teori som är 
grundad i data. Teoriutvecklingen sker stegvis: till en början skapas relevanta kategorier och 
begrepp som fångar in centrala aspekter av det undersökta fenomenet och därefter försöker 
forskaren lägga fast hur begreppen hänger ihop med varandra (Esaiasson m.fl., 2004, s 139). I 
analysarbetet har valda delar av grounded theory som metod använts i kombination med den 
metod som används vid komparativ textanalys. Samtliga texter har behandlats via kodning 
och kategorisering. Vanligt förekommande ord har kodats och i slutet av kodningsprocessen 
bildade dessa kodade ord en lista om ca 200 ord. Dessa ord har sedan kategoriserats och 
sorterats in i kärnkategorier och underkategorier. Under analysprocessen utkristalliserades nio 
stycken kärnkategorier som alla hade det gemensamt att de förekom frekvent i diskussionen 
både kring dramatisk metod och empowermentbaserat socialt arbete. Dessa nio kategorier är 
uppsatsens resultat och de presenteras i avsnittet Resultat och analys. Då den huvudsakliga 
frågan är huruvida dramatiska metoder kan vara ett verktyg i utsatta individers och gruppers 
empowermentprocess har fokus legat vid likheter, skillnader och påverkan de båda fälten 
emellan.     
 
Reliabilitet 
 
Begreppet reliabilitet är en översättning från engelskans reliability som betyder tillförlitlighet.  
Reliabilitet handlar om noggrannhet i mätningen, d.v.s. hur tillförlitlig mätningen är (Guvå 
och Hylander, 2003, s 86). Det finns olika strategier för att tillgodose tillförlitlighet i 
forskningen. Det gemensamma målet för strategierna är att förebygga tillfälliga fel som stör 
tolkningar och slutsatser (Malterud 1998, s 27). Här bör dock nämnas att det pågår en 
diskussion kring huruvida kvalitativa studier kan kvalitetssäkras på samma sätt som 
kvantitativa studier, d.v.s. genom en prövning av validitet och reliabilitet. Vissa forskare 
menar att kvalitetssäkringen bör utföras på samma sätt, oberoende av vetenskaplig 
forskningsmetod, andra anser att kvalitetssäkringen måste anpassas till de särskilda 
förutsättningar som gäller för en kvalitativ studie (Guvå och Hylander, 2003, s 86).  Vid 
kvalitativa studier kan man inte kontrollera tillförlitligheten med samma procedurer och 
beräkningar som vid kvantitativa studier. Det handlar snarare om en attityd till systematisk 
och pålitlig hantering av kunskapen. Därför är forskarens viktigaste medel för att höja 
reliabiliteten att ge läsaren utförlig information och insikt i de förutsättningar under vilka 
resultaten har utvecklats. Detta kallas ofta för intersubjektivitet (Malterud, 1998, s 27). Ett 
annat redskap är att så långt som möjligt se till att läsaren kan skilja mellan presentation av 
observationer som bygger på empiriska data och på tolkningar som har sitt ursprung i 
forskarens förförståelse eller teoretiska referensram (a.a., s 28). I en litteraturgranskning som 
denna kan man säga att det främsta mätinstrumentet är forskaren själv. Frågan blir således hur 
väl forskaren förmår att undersöka det som ska utforskas och hur väl forskaren lyckas 
förmedla till läsaren hur arbetet har sett ut.   
    Trots att ingången i detta uppsatsarbete är att beteckna som teoriöppen (se Teoretiska 
perspektiv), finns ingen möjlighet att helt gå in i arbetet som ett oskrivet blad. Forskaren har 
alltid sin egen, subjektiva bild av verkligheten och det hon ska studera och även forskaren 
styrs av sina inre bilder och föreställningar. För att forskningsprocessen ska leda till något 
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annat är det forskaren i förväg utgår från är det nödvändigt med ett öppet perspektiv som ger 
fullt utrymme för ifrågasättande reflektion och oväntade slutsatser (Malterud, 1998, s 24).    
Ambitionen i uppsatsarbetet har hela tiden varit att vara öppen för alla teorier och perspektiv 
som materialet erbjuder och samtidigt vara ständigt medveten om den egna förförståelsen. Att 
kritiskt granska sitt material och sin analys och hela tiden problematisera istället för att 
acceptera torde vara ett sätt att minimera förförståelsens inverkan på processen. 
      
Validitet 
 
Begreppet validitet har sitt ursprung i latinets validitas, som betyder sanning, trohet, giltighet 
och styrka (Guvå och Hylander, 2003, s 86). Validitet kan översättas med ”i vilken 
utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka” (Bjereld m.fl., 2002, s 108). 
Frågan om uppsatsens validitet handlar alltså om huruvida frågeställningarna faktiskt besvaras 
och huruvida syftet med uppsatsen fylls. Läsaren bör tydligt kunna följa med i resonemang 
och diskussion, hon ska hela tiden kunna se kopplingen mellan den text hon läser och de 
forskningsfrågor som inledningsvis har presenterats. Syftet med föreliggande uppsats är att 
undersöka huruvida dramatisk metod kan vara ett verktyg i utsatta individers och gruppers 
empowermentprocess och således ska läsaren kunna kräva av texten att den presenterar idéer 
och tankar kring detta. Dessa förslag och tankar ska vara grundade i textmaterialet, de ska 
med andra ord kunna beläggas genom hänvisning till den litteratur som uppsatsen bygger på. 
För att kunna fylla uppsatsens syfte används frågeställningarna som verktyg. Dessa frågor 
söker sina svar och endast om svaren presenteras i uppsatsen kan validiteten betecknas som 
hög. En problematisering av svaren – resultaten – är dock nödvändig. En kritisk granskning 
av och öppen diskussion kring resultaten ökar uppsatsens trovärdighet och minskar risken för 
att författarens egna subjektiva åsikter presenteras utan ifrågasättande och diskussion.  
     Det är läsaren som får avgöra huruvida föreliggande uppsats har hög reliabilitet respektive 
validitet. Ambitionen har varit att kvalitetssäkra uppsatsen genom tydlighet och öppenhet i 
presentationen av forskningsprocessen (reliabilitet) och noggrann fokusering på uppsatsens 
syfte och frågeställningar (validitet).  
 
 
5. Teoretiska perspektiv 
 
En öppen ingång 
 
Utifrån syftet med uppsatsen har det förefallit logiskt att ha en teoriöppen och undersökande 
inställning till det studerade. Förhållningssättet till materialet har varit så öppet som möjligt, 
utgångspunkten har inte varit en redan etablerad teori som resultatet ska passa in i. De tankar 
och idéer som finns kring drama och empowerment har på så sätt studerats så 
förutsättningslöst som möjligt, utan någon ytterligare teoretisk lins. Det intressanta är mötet 
mellan dramatisk metod och det empowermentbaserade sociala arbetet och arbetsprocessen 
har gått ut på att så förutsättningslöst som möjligt ringa in mötet och undersöka vilka teorier, 
idéer och tankar som finns där. Denna undersökande process har varit så fri som möjligt för 
att sedan – via analysen – ringa in det väsentliga.  
    De teorier och perspektiv som redogörs för här nedan är teorier som har funnits i materialet 
men som har fått ”tala” först i samband med analysen av resultatet. De har inte styrt 
arbetsprocessen på samma sätt som de hade gjort om de hade varit ett analysverktyg redan vid 
ingången men då de finns i materialet bör de kortfattat definieras, inte minst för läsbarhetens 
skull. Flera av dessa teorier har kopplingar till varandra medan andra snarare är varandras 
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motsatser. Dessa kopplingar och motsatsförhållanden kommer dock att diskuteras i avsnitten 
Resultat och analys samt Diskussion. 
 
Humanistiskt perspektiv 
 
Humanismen kan definieras som en vetenskapsfilosofi snarare än en teori kring socialt arbete. 
Det sociala arbetet kan sägas vila på en humanistisk värdegrund och tron på den medvetna 
människans förmåga att tänka, fatta beslut och använda sig av sin fria vilja (Payne, 2002, s 
239). Om man har en humanistisk värdegrund hyser man en stark tro till individens förmåga 
att påverka sin egen livssituation och utnyttja sina dolda resurser (Steinberg, 2003, s 17).  
 
Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses den sociala verkligheten och vår kunskap om 
den som socialt konstruerad snarare än som given utifrån objektiva förhållanden (Bergmark 
och Oscarsson, 2000, s 145). Utifrån detta perspektiv är såväl samhälleliga strukturer som det 
enskilda jaget produkter av mellanmänskliga relationer och institutionella överenskommelser. 
Sociala problem skapas i en process där individer och grupper i ett samhälle ger mening åt 
olika fenomen och där vissa förhållanden tillskrivs karaktären av sociala problem (a.a., s 144). 
Det socialkonstruktionistiska synsättet omfattar ett spektrum från tanken om att vi konstruerar 
en kollektiv verklighet – som är ”objektiv” i den mening att individerna internaliserar den 
samhälleligt producerade kunskapen – till en mer relativistisk hållning som innebär att en 
objektiv uppfattning av världen är omöjlig eftersom den är sammansatt av varje individs egna, 
subjektiva bild av verkligheten.  
 
Symbolisk interaktionism 
 
Utgångspunkten för den symboliska interaktionismen bygger på antagandet att människans 
identitet och medvetenhet föds i interaktionen, d.v.s. i samspelet med andra (Nilsson och 
Waldemarson, 1988, s 44). Mänskligt beteende kan enbart förstås genom de symboler 
människor skapar och använder. Det är individers och gruppers tolkningar och definitioner av 
sociala situationer som avgör hur de kommer att agera och reagera oavsett om dessa 
tolkningar och definitioner är korrekta i någon slags objektiv mening. Verkligheten ses som 
socialt konstruerad och symbolisk interaktionism har således koppling till 
socialkonstruktionism (Guvå och Hylander, 2003, s 27ff). Mead och Blumer ses som den 
symboliska interaktionismens viktigaste teoretiker.  
 
Rollteori 
 
Rollteori är ett samlingsnamn för de socialpsykologiska teorier som går ut på att förklara 
mänskligt beteende i termer av roller och rollfunktioner (Nilsson och Waldemarson, 1988, s 
7). Alla rollteorier menar att våra roller är varierande, föränderliga och knutna till sociala 
egenskaper. I det dagliga livet spelar vi en mängd olika roller och vi anpassar vårt beteende 
efter dem. Våra roller ingår som mer eller mindre viktiga delar av vår identitet (a.a., s 8).  
 
Systemteori 
 
Om man som socialarbetare ser på tillvaron ur ett systemteoretiskt perspektiv så ser man 
individen som del i ett system bestående av flera delar som alla påverkar och påverkas av 
varandra (Payne, 2002, s 193). Varje individ är del av flera olika system, t.ex. familjen, 
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arbetsplatsen och samhället, och även de olika systemen påverkar och påverkas av varandra. 
Då man vill fokusera på individers och gruppers empowermentprocess kan man finna stöd i 
systemteorin som bygger på att en liten förändring hos individen och gruppen påverkar de 
omgivande systemen. Individen ses således som ett handlande subjekt som har kapaciteten att 
förändra och påverka sin sociala situation.  
 
Radikalt perspektiv 
 
Radikalt socialt arbete kritiserar de teorier som bygger på psykologiska förklaringar till 
sociala problem och funktionalistiska teorier som tar den nuvarande sociala ordningen för 
given (Payne, 2002, s 291). Några av de radikala tankar som påverkat det sociala arbetet är att 
problem ska definieras mer som strukturella och sociala än som individuella. Att åtgärda 
ojämlikheter och orättvisa utgör enligt detta perspektiv den viktigaste drivkraften i social 
handling (a.a., s 288). Medvetandegörande är en viktig faktor. Det innebär att de förtryckta 
människorna ska bli mer medvetna om sin situation i stället för att acceptera förtrycket som 
något oundvikligt (a.a., s 296).  
 
Dialektiskt perspektiv 
 
Dialektisk förståelse definieras i Nationalencyklopedin (1990) som förmågan att se till båda 
sidorna av en sak och att förstå företeelsers komplexitet och snabbt skiftande karaktär (s 549). 
Det dialektiska perspektivet stammar från radikal och marxistisk teori och en dialektik 
förståelse innebär i denna uppsats kontext att man ser att samhällets strukturer kan förändras 
och att man själv har möjlighet att påverka det samhälle som man lever i och påverkas av 
(Magnér och Magnér, 1978, s 7).  
 
Personlighetsutvecklande perspektiv 
 
Det personlighetsutvecklande perspektivet är ett av de två perspektiv på dramatisk metod som 
tas upp i denna uppsats (det kritiskt frigörande perspektivet är det andra). Inom det 
personlighetsutvecklande perspektivet finns två mål med dramaarbetet: dels att utveckla 
individens medvetenhet om sina egna resurser och vad som sker mellan människor i olika 
sociala situationer för att därmed kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle och dels att 
erövra verktyg för att förstå olika vardagssituationer (Sternudd, 2000, s 111).    
 
Kritiskt frigörande perspektiv 
 
Syftet med dramaarbetet utifrån ett kritiskt frigörande perspektiv är att deltagarna ska bli 
medvetna om samhällets förtryckande strukturer samt den egna möjligheten att häva förtryck i 
olika konkreta situationer. Det handlar även om att individen ska bearbeta sina egna 
värderingar och förankra dem i egna konkreta upplevelser för att skapa en erfarenhetsbaserad 
värdegrund (Sternudd, 2000, s 112).  
 
 
6. Kunskapsläget 
 
I detta avsnitt redogörs för vad litteraturen säger om det empowermentbaserade sociala arbetet 
samt om de för uppsatsen aktuella dramatiska metoderna. Här redogörs också för de artiklar 
som rör användandet av dramatisk metod i socialt arbete. Då uppsatsen bygger på litteraturen 
diskuteras empowermentteorin och den dramatiska metoden vidare i avsnittet Resultat och 
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analys, men då med fokus på en jämförelse av fälten. Detta avsnitt kan ses som den grund 
varpå kommande avsnitt vilar.   
 
Empowerment  
 
Empowerment som idé har sin grund i den sociala aktivistideologi som växte fram i USA 
under 1960-talet och i de idéer om hjälp till självhjälp som kom under 1970-talet. I den 
vetenskapliga litteraturen började begreppet empowerment att användas i samband med 
diskussioner om lokal utveckling och mobilisering i slutet av 70-talet (Kieffer, refererad i 
Starrin, 1997, s 9). Det engelska ordet empower har två betydelser: dels att ge makt eller 
auktoritet till någon och dels att ge möjlighet eller tillåtelse. Dessa definitioner är dock inte 
helt tillfredsställande då de inte fångar in den aktiva komponenten som empowerment 
refererar till. Rötterna till termen empowerment finner vi nämligen i latinets potere som 
betyder ungefär ”att vara förmögen att”. Denna grund ger en antydan om subjektets aktiva del 
i empowermentprocessen. En viktig aspekt av empowerment är att den utsatta individen eller 
gruppen aktivt tar kommandot (Starrin, 1997, s 12). Man blir med andra ord ett aktivt 
handlande subjekt i det egna livet. 
     Empowermentteorin bygger just på tanken att människor måste betraktas som subjekt och 
därmed också som kapabla att styra sina egna liv. När det handlar om människors ökade 
kontroll över sina liv kan dessa strävanden dels innefatta en utveckling mot ett speciellt sätt 
att tänka om sig själv och dels att man uppmärksammar att samhället med sina strukturer 
faktiskt kan förändras. Med andra ord refererar empowerment både till den subjektiva 
erfarenheten och till den objektiva verkligheten, både till människans inre och yttre 
förhållanden (a.a., s 13). Empowerment är vidare både en process och ett mål i sig: man 
strävar mot makt och kraft i det egna livet (mål) genom att på olika sätt makt- och kraftgöra 
sig själv (process).   
     Begreppet definieras olika i litteraturen men gemensamt för definitionerna är att de betonar 
vikten av egenkontroll, självbestämmande, resurser och delaktighet. Simon (refererad i 
Pettersson, 2001) definierar t.ex. empowerment som en process genom vilken klienterna 
erhåller resurser – personliga, organisatoriska och samhälleliga – som hjälper dem att få ökad 
kontroll över omgivningen och att förverkliga sina strävanden (s 266). Ofta talar man om två 
typer av empowerment: psykologisk (även kallad individuell) empowerment och social (även 
kallad kollektiv) empowerment (se bl.a. Hagqvist, 1997, s 115). Psykologisk empowerment 
kommer ur en liberal tradition och syftar till att göra det möjligt för människor att tro på sig 
själva och se sina egna möjligheter till förändring. Målet är att öka människors makt över sin 
situation och man arbetar med personlig frigörelse, växt, utveckling och förändring. Social 
empowerment har rötter i radikal och marxistisk tradition och syftar till att ändra sociala 
strukturer. Även här är målet ökad makt över den egna situationen men här bygger processen 
på samhällsarbete, social aktion och social mobilisering. 
   En bra sammanfattning av empowermenttanken presenteras av Kirton och Virdee (i 
Dalrymple och Burke, 1995, s 49). De menar att empowerment handlar om en kritisk 
medvetenhet om interaktionen mellan individer och sammanfattar de bärande idéerna kring 
empowerment som följer: 
 

- Individen får mer kontroll över det egna livet 
- hon är medveten om och använder sina personliga resurser 
- hon kan besegra de hinder som står i vägen för att uppfylla de egna behoven och 

önskningarna 
- hon låter sin röst bli hörd i beslutsfattandet 
- hon utmanar orättvisa och förtryck i det egna livet 
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Avslutningsvis bör nämnas att det finns en kritisk diskussion inom empowermentlitteraturen 
som handlar om förhållandet mellan empowerment och paternalism. Macdonald och 
Macdonald (1999) menar t.ex. att empowermentbegreppet kan få paternalistiska övertoner om 
det finns en asymmetri mellan den som maktgör och den som blir maktgjord (s 67). 
Empowerment kan bli paternalism om socialarbetaren i mötet med klienten själv vill definiera 
vad empowerment är och hur klienten bäst kan bli makt- och kraftgjord. Här har Macdonald 
och Macdonald en viktig poäng då de säger att det är kunskap och möjlighet att utveckla 
färdigheter som socialarbetaren ska erbjuda individen och gruppen, inte frigörelse (a.a., s 56). 
På så sätt minskar risken att vi på ett paternalistiskt sätt definierar eller styr över klienternas 
empowerment, och de kan istället, via kunskapandet och utvecklandet av färdigheter och 
resurser, makt- och kraftgöra sig själva. 
     Kanske är det rädslan för att bli paternalistisk som gör att empowermentteoretikerna har så 
svårt att enas om en gemensam definition av empowerment. Det ligger ju en implicit strävan i 
empowermentteorin att undvika det expertbaserade top-down-tänkandet. Å ena sidan kan 
avsaknaden av en operationell definition av begreppet försvåra förverkligandet i praktiken, å 
andra sidan är det positivt att begreppet är dynamiskt och öppet för flera olika definitioner och 
tolkningar.    
     
Dramatisk metod 
 
Sternudd (2000) delar in de dramatiska perspektiven i fyra; det konstpedagogiska, det 
holistiskt lärande, det personlighetsutvecklande samt det kritiskt frigörande perspektivet. 
Kortfattat kan sägas att man ur ett konstpedagogiskt perspektiv arbetar på det ”traditionella” 
sättet med drama, målet är med andra ord att sätta upp en föreställning tillsammans. Man 
arbetar med en dramaturgisk text och spelar teater. Det holistiskt lärande perspektivet på 
drama tillämpas inom skolan och syftar till kunskapsinlärning via dramatiska metoder. Man 
arbetar inte med deltagarnas egna erfarenheter utan snarare med samhällsvetenskaplig och 
naturvetenskaplig kunskap (Sternudd, 2000, s 113). Dessa två perspektiv kommer inte att 
beröras vidare i denna uppsats då de faller utanför uppsatsens syfte.   
     Här ligger istället fokus vid det personlighetsutvecklande perspektivet samt vid det kritiskt 
frigörande perspektivet. Inom det personlighetsutvecklande perspektivet arbetar man med att 
erövra verktyg för att förstå sig själv och andra. Inom det kritiskt frigörande perspektivet 
arbetar man med att i både ord och handling undersöka maktrelationer (Sternudd, 2000, s 
113). Sternudd menar att De förtrycktas teater och socioanalytiskt rollspel hör till det kritiskt 
frigörande perspektivet. Andra typer av rollspel samt värderingsövningar hör snarare till det 
personlighetsutvecklande perspektivet.   
 
Rollspel 
 
I rollspelet improviserar deltagarna i en grupp kring ett ämne av vikt för att pröva nya sätt att 
handla och hitta nya lösningar. Rollspel är ett tillvägagångssätt som både skapar och förenar 
tanke, känsla och handling, det kombinerar kognition, emotion och aktion på ett sätt som kan 
generare nya sätt att hantera en situation. Rollspel kan användas till att träna samarbete, 
beslutsfattande, problem- och konfliktlösning m.m. Det kan visa hur mänsklig 
kommunikation fungerar, hur man uppfattar och uppfattas av andra. Man kan med rollspel 
stärka förmågan att förstå och nå andra människor, och man kan förbereda sig för situationer 
som är svåra att hantera (Nilsson & Waldemarson, 1988, s 5).  
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     En stor behållning i arbetet med olika typer av rollspel är att man handlar istället för att 
bara prata och lyssna. Med John Deweys ord så lär man sig genom att göra något, learning by 
doing (se t.ex. Nilsson och Waldemarson, 1988, s 32). Rollspelet utforskar och tar vara på 
individens handlingsmöjligheter och inre, skapande resurser. Genom att i rollspelet pröva hur 
hon ska lösa ett problem kan individen plötsligt komma på hur hon ska lösa det i verkligheten.  
     I rollspelet kan vi också pröva på att ta den andres roll. Nilsson och Waldemarson (1988) 
refererar till Ronnby när de beskriver vad detta kan innebära: 
 

Man kan se sig själv genom att ta andras roller, låna andras ögon och betrakta sig 
själv utifrån, men ändå inifrån eftersom det är ett jag som betraktar. I mitt eget 
medvetande kan jag se mig själv som ett objekt samtidigt som jag är subjekt – se 
mig se andra se mig själv (s 50).     

 
Pedagogiskt rollspel 
 
Det pedagogiska rollspelet har rötter inom såväl humanistisk som samhällsvetenskaplig 
tradition: pedagogik, sociologi och psykologi (Sternudd, 2000, s 32). Sternudd skriver: 
 

Dramapedagogisk agering utgörs av människor som tillsammans med andra skapar 
situationer som är fiktiva – det sker i en annan tid, på en annan plats och deltagarna är i en 
annan roll än i verkligheten – med stöd av en pedagogisk ledare. Den fiktiva situationen 
skapas både inom människan med hjälp av fantasin och får näring i den yttre verkligheten 
av att flera människor agerar tillsammans. I situationen levandegörs begrepp, tankar och 
känslor och i kommunikationen används både människornas verbala och icke-verbala 
uttrycksformer liksom konstnärliga symboler. I den kollektiva kommunikationen 
möjliggörs reflektion, lärande och en undersökning av medmänskliga situationer, där 
innehåll och konstnärlig form samverkar för att skapa mening. Arbetet är gruppdynamiskt 
och processinriktat till sin form (s 34).  

 
Pedagogiskt rollspel kan bl.a. användas för att öka självkännedom, utveckla nya färdigheter, 
träna problemlösning och beslutsfattande och ge handlingsberedskap (Nilsson & 
Waldemarson, 1988, s 11). Deltagarna får en möjlighet att i en trygg miljö träna på hur de kan 
hantera en situation, de kan utveckla sina färdigheter och hitta en förståelse för sig själva och 
andra. 
 
Socioanalytiskt rollspel 
 
Den metod som kallas socioanalytiskt rollspel har utvecklats av Björn och Helena Magnér. 
Metoden och teorin vilar på humanistiska värderingar om alla människors rätt att delta och 
uttrycka sig men stammar samtidigt från en radikal tradition. Metoden ska stimulera 
människor att utifrån egna erfarenheter utveckla insikter om hur individ och samhälle 
ömsesidigt påverkar varandra. Den ska ge deltagaren verktyg att upptäcka ogrundade åsikter 
och attityder, att bryta sig ur passivitet och maktlöshet samt bidra till att skapa kritiska och 
ansvarskännande människor (Magnér, 1980, s 5). Att arbeta med socioanalytiskt rollspel är ett 
sätt att utforska verkligheten, undersöka omgivningen, få sammanhang i tillvaron och förstå 
den bättre (Magnér och Magnér, 1978, s 14).  
    Teorin bakom metoden är samhällskritisk till sin karaktär och bygger på antagandet att 
samhället utövar en inre och yttre kontroll över individerna. Människor internaliserar 
samhällets normer och värderingar utan att ifrågasätta dem eller jämföra dem mot de egna, 
erfarenhetsbaserade kunskaperna. Via rollspel och diskussion menar Magnér och Magnér att 
man kan bli medveten om detta och hitta en dialektisk förståelse av tillvaron: man förstår att 
individ och samhälle påverkar varandra ömsesidigt och man finner orsakerna till individens 

 16



beteende inte bara inom henne själv utan även i samspel med andra individer, i den sociala 
situationen och i samhället i stort (Magnér och Magnér, 1978, s 132). Magnér och Magnér 
skriver: ”rollspelet innebär att återvända till källorna, till det som bör vara ursprunget för alla 
uppfattningar och förklaringar; de egna erfarenheterna” (a.a., s 118).  
 
De förtrycktas teater 
 
De förtrycktas teater utvecklades i Sydamerika på 1970-talet av Augusto Boal. Metoden 
bygger på olika teatertekniker vars övergripande syfte är att ge förtryckta grupper en 
möjlighet att ändra sina levnadsvillkor. Detta kan de endast göra om de blir medvetna om det 
inre och yttre förtryck som präglar dem. Genom denna medvetenhet kan utsatta individer och 
grupper gå från passiva objekt till aktiva subjekt i sitt eget liv och därigenom utföra 
förändrande handlingar och påverka sina livsvillkor.   
     De förtrycktas teater bygger på främst tre teatertekniker: bildteater, osynlig teater och 
forumteater. Denna uppsats fokuserar på två av dessa, bildteater och forumteater. Ofta 
används dessa två tekniker i kombination men de kan också användas var för sig.   
 
Bildteater 
 
Bildteater är en teknik vars syfte är att klargöra en förtryckande situation av intresse och 
sedan söka svar på hur situationen skulle kunna se ut istället och hur man ska nå målet. Man 
arbetar med sina kroppar och skapar tre bilder – statyer – av situationer. Bildteatern som 
metod kan hjälpa oss att sätta fingret på och identifiera vad vi har (bild ett), vad vi vill ha (bild 
två) och hur vi ska nå det vi vill ha (bild tre). Man kan arbeta kring ämnen som mobbing, 
diskriminering, sociala problem m.m. Bildteatern kan vara ett medel för att närma sig en 
handlingsmodell. Genom att deltagarna arbetar ”på golvet”, d.v.s. de använder sina kroppar 
och bidrar aktivt i ett samarbete med andra, kan andra idéer genereras än de som kommer upp 
när man sitter ned och pratar om problemet. Ofta kan bildteatern vara ett förstadium till 
forumteatern. Gruppen arbetar först med bilder och går sedan vidare till att skapa ett stycke 
forumteater som handlar om det aktuella ämnet.    
 
Forumteater  
 
Forumteater är ett kort iscensättande av en förtryckande situation. Det ska vara en situation 
som alla deltagare känner till eller har egna erfarenheter av – t.ex. mobbing, sexism eller 
rasism. Spelet slutar alltid krisartat på så sätt att den förtryckta inte lyckas ta sig ur sin 
situation. Detta för att behovet av förändring ska bli tydligt. När man spelar upp situationen en 
andra gång har nämligen alla åskådare möjlighet att när som helst bryta spelet och själva gå in 
och ta den förtrycktas roll. Deltagaren ska pröva sin egen idé om hur man kan bryta 
förtrycket. Här ligger själva andemeningen i Boals metod: man går från passiv åskådare till 
aktiv huvudrollsinnehavare och det allt annat överskuggande syftet är att öva på förändrande 
handlingar som man sedan kan utföra i verkliga livet. 
    I forumteater byter man alltid ut den förtryckta. Detta för att deltagarna ska kunna pröva 
möjligheter att resa sig ur förtryck och orättvisor. Möjligheten till förändring finns inom varje 
individ. Boal (1977) menar att om man kan utföra frigörande handlingar i forumspelet så kan 
man utföra samma frigörande handlingar i verkligheten också (s 14). Boal är mycket 
inspirerad av Paolo Freire och hans pedagogik för förtryckta. Freire säger bl.a. att de 
förtryckta själva måste kasta av sig oket för det ligger inte i någon annans intresse att göra det 
(refererad i Jansson, 1997, s 126).   
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Forumteater som metoden kan användas för att medvetandegöra deltagarna om att det går att 
förändra, den kan öka kunskapen om sociala problem och ge deltagarna nya verktyg för att 
förändra sin sociala situation och den omgivande miljön. I forumteatern kan man undersöka 
hur man kan påverka en konkret situation. Genom att se och reflektera över människors 
relationer kan man lära sig att förstå möjliga handlingsalternativ (Sternudd, 2000, s 89). 
      
Värderingsövningar 
 
Värderingsövningar är inte en dramatisk metod i sig men ett användbart komplement till 
rollspel och forumteater då de öppnar för diskussion kring och granskning av egna attityder, 
åsikter och värderingar. I värderingsarbetet får deltagarna tillfälle att tänka efter och ta 
ställning, träna sig i att uttrycka sina åsikter, motivera sina ståndpunkter och träna sig i att 
lyssna på andra (Byréus, 1990, s 34). Det finns en mängd olika värderingsövningar som alla 
bygger på att man i grupp arbetar tillsammans för att utforska sina värderingar kring frågor 
som t.ex. fördomar, sociala problem och relationer. Övningarna kan bestå i att ta ställning till 
olika påståenden, intervjua varandra kring de egna värderingarna eller skriva och rita kring 
sina attityder och ståndpunkter. John Steinberg (2003) skriver att värderingsövningar 
 

tränar kognitiva processer som förmågan att verbalisera tankar och känslor, förmågan att 
tänka kritiskt och analytiskt och förmågan att utvärdera, fatta beslut, ta ställning osv. 
Metoden hjälper oss att bli medvetna om våra upplevelser och känslor, ge uttryck för dessa 
känslor eller synpunkter, att fokusera på den egna självuppfattningen och att ta itu med vårt 
förhållande till andra människor (s 16). 

 
 
Som en avslutning på detta avsnitt bör man ställa frågan om man verkligen kan lösa problem 
med hjälp av rollspel, forumteater och värderingsövningar. Nilsson och Waldemarson (1988) 
menar att om man vill få färdiga lösningar som gäller generellt så är svaret på den frågan nej. 
Men om man via de dramatiska metoderna vill få hjälp att komma fram till egna lösningar på 
ett speciellt problem så är svaret ja. I rollspel och forumteater så ligger inte betoningen på 
själva lösningen utan på processen som leder fram till den. Man lär sig undersöka ett problem, 
lär sig se att det finns många lösningar och lär sig pröva dem (s 25). 
 
Dramatisk metod i det sociala arbetet  
 
Litteraturen kring hur man använder dramatisk metod som verktyg inom det sociala arbetet 
idag är begränsad men här redogörs för några artiklar som behandlar ämnet. De artiklar som 
detta avsnitt bygger är skrivna på 1990-talet samt 2000-talet. Detta torde leda till en 
bedömning att ämnet är aktuellt och finns uppe till diskussion om dock i begränsad skala. 
Artiklarna är genomgående av internationell karaktär och man bör hålla i minnet att de är 
skrivna i en främst brittisk respektive amerikansk kontext som till viss del skiljer sig från den 
svenska kontexten. Trots detta torde de övergripande idéerna och tankarna vara av värde även 
för det svenska sociala arbetet. 
    Artiklarna har gemensamt att de alla handlar om antingen rollspel eller någon av teknikerna 
hämtade från De förtrycktas teater i kombination med förebyggande eller förändrande socialt 
arbete. Arbete med värderingsövningar förekommer mycket sparsamt i materialet och då i 
kombination med någon av de ovan nämna formerna. Gemensamt för alla artiklarna är vidare 
att arbetet är gruppbaserat. Däremot varierar gruppen som man arbetar med, vanligast är dock 
arbete med barn och familj samt ungdomar.  
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Rollspel i det sociala arbetet  
 
Artiklarna som rör rollspel och socialt arbete ställer främst frågor om huruvida rollspel kan 
vara användbart i arbete med ungdomar. En av artiklarna (Harding och Safer, 1996) handlar 
om rollspel som metod för att undersöka vad ungdomar har för attityd till droger och 
droganvändning. Lexton m.fl. (2005) skriver om hur man kan använda sig av rollspel för att 
förbättra samverkan mellan olika yrkesgrupper som alla arbetar med barn. En tredje artikel, 
publicerad i Children Today, ställer frågan huruvida man kan använda sig av 
improvisationsteater och rollspel för att hjälpa och stötta tonårsmammor (Nelson, 1993). 
Resultaten i artiklarna liknar varandra: responsen från deltagare i projekten är positiv men den 
är inte överväldigande. I artikeln om rollspel som metod i arbetet med unga tonårsmödrar 
(Nelson, 1993) redogörs för deltagarnas upplevelse av arbetet och att de via rollspelet 
upplevde sig bli medvetna om att förändrande handlingar är möjliga (s 26). I Harding och 
Safers artikel (1996) svarar 72 studenter som deltagit i projektet på en enkät om vad de fått ut 
av att delta i rollspel och diskussion kring droganvändning. På frågan ”Har du lärt dig något 
nytt om lagar kring droganvändning samt droganvändning i stort?” svarade 53 % av 
studenterna ja och 40 % svarade nej.  
  
De förtrycktas teater och det sociala arbetet 
  
Även den forskning som behandlar kombinationen av socialt arbete och de förtrycktas teater 
är främst inriktad på arbetet med ungdomar, barn och familjer. I en brittisk artikel av Laura 
Day, publicerad i Journal of moral education 2002, redovisas för ett forumteaterprojekt som 
behandlar frågor om hemlöshet och flyktingskap. Hennes utvärdering av projektet – som 
bygger på kvalitativa data och observationer - visar att studenterna upplevde metoden som ett 
både roligt och lärorikt sätt att närma sig ett samhällsproblem och att de hade fått nya idéer 
om hur man kan hantera olika situationer i det dagliga livet (s 29).  
    I tre artiklar, publicerade i tidskriften Child and family social work, argumenterar en grupp 
lektorer i socialt arbete för att forumteater kan vara en användbar metod för att förbättra det 
sociala arbetet med barn och familjer. I den första artikeln (Spratt & Houston, 1999) görs en 
koppling mellan Habermas kritiska teori och Boals metod. Författarna menar att det sociala 
arbetet med barn och familj är för byråkratiskt och att man borde röra sig mer mot ett 
humanistiskt och kommunikativt förhållningssätt (s 320). I den andra artikeln (Spratt, 
Houston & Magill, 2000) redogör författarna för ett projekt med studenter i socialt arbete och 
socialarbetare som arbetar med barn och familjer. Gruppen arbetar med tekniken bildteater för 
att förstå och arbeta kring sina klienters situation. Den kvalitativa utvärderingen visar bl.a. att 
socialarbetarna upplevde att metoden hjälpte dem att förstå klienternas känslor och det 
maktförhållande socialarbetare – klient som ligger inbäddat i det sociala arbetet (s 122).   I 
den tredje och sista artikeln (Spratt, Houston, Magill & McCollum, 2001) redogör författarna 
för ett forumteaterprojekt kring mobbning. Även här argumenterar de för att Boals teori och 
metod är kompatibel med Habermas kritiska teori och artikeln redogör för bakgrund, 
genomförande och utvärdering av projektet. Resultaten från de kvalitativa intervjuerna visar 
bl.a. att de inblandade upplevde forumteater som empowering och som ett kraftfullt verktyg 
vid förändringsarbete (s 289). Avslutningsvis ger författarna några förslag på hur och när man 
skulle kunna använda sig av forumteater i det sociala arbetet med barn och familjer. De tar 
upp frågor om bl.a. missbruk och sexuella övergrepp och menar att även här kan forumteater 
vara en medvetandegörande och användbar metod (s 292).  
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7. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av den jämförande analysen av empowermentlitteraturen 
och den dramatiska litteraturen. Nio stycken kärnkategorier har under analysarbetet 
utkristalliserat sig. Dessa nio har gemensamt att de förekommer frekvent i diskussionen kring 
empowerment och diskussionen kring dramatisk teori och metod. Kategorierna diskuteras i 
utifrån skilda perspektiv och både möjligheter och svårigheter diskuteras i litteraturen. Det 
framkommer tydligt att dessa nio kärnkategorier är av vikt för såväl empowermentteori som 
dramatisk metod och teori.  Utifrån detta har slutsatsen dragits att det är här – i dessa nio 
kategorier – som mötet mellan empowermentteori och dramatisk metod kan äga rum. 
    De nio kärnkategorierna är: Kreativitet, Kunskap, Medvetenhet, Reflektion och aktiv 
handling, Dialektisk förståelse, Kommunikation och interaktion, Resurser, Demokrati och 
delaktighet och Gruppen. Kärnkategorierna och underkategorierna har – i enlighet med 
grounded theory – givits dynamiska namn för att på bästa sätt spegla det ämne som behandlas. 
Varje avsnitt inleds med några ord om den fråga som ska behandlas och avslutas med 
uppsatsförfattarens egen kommentar. Däremellan diskuteras olika underkategorier, allt 
beroende på det aktuella ämnet. Underkategorin Drama som verktyg, finns med i samtliga 
avsnitt. Fokus i detta avsnitt ligger på frågeställningen: vad kan dramatisk metod erbjuda en 
empowermentprocess? 
 
Kreativitet  
 
Kreativitet kan definieras som förmågan till nyskapande, till frigörelse från etablerade 
perspektiv. Att vara kreativ handlar om förmågan att se nya möjligheter och att tänka 
konstruktivt. I det sociala arbetet är kreativitet ett viktigt verktyg för att hitta nya vägar och 
lösningar på problem. Kreativitet handlar om att frigöra sin fantasi och tänka i nya banor. 
Inom dramatisk metod är kreativitet ledordet. Att tillsammans med andra utforska 
mellanmänskliga relationer och strukturer i samhället under kreativa former kan leda till nya 
sätt att se på och hantera tillvaron 
 
Kreativitetens uppgift 
 
Ottebring (1997) skriver om konstnärligt skapande i det sociala arbetet och menar att konstens 
och kreativitetens roll verkar på både grupp- och individnivå: på gruppnivå kan konstens roll 
vara att skapa grupptillhörighet: att identifiera sig med andra människor och tillhöra samma 
grupp kan ge bekräftelse, trygghet och funktion. På individnivå kan konstnärligt skapande 
vara ett medel för individen att uttrycka sig själv och bygga upp en identitet (s 119f).  
    En kreativ handling innebär en aktiv undersökning av sin omvärld. Individens resurser 
utvecklas och hon skapar med hela sitt sinne, även de delar hon vanligtvis inte kommer i 
kontakt med. Det är ett sätt att utveckla sin identitet, ta reda på vem man är och hur man 
uppfattar verkligheten. Det är ett sätt att strukturera sina upplevelser och intryck på ett sätt 
som ger dem mening för en själv (Ottebring, 1997, s 121). I enlighet med detta menar Black 
m.fl. (2000) att socialarbetare som ska leda projekt i förebyggande syfte kan ha nytta av att 
använda sig av kreativa metoder, tekniker och strategier hämtade från andra discipliner (603). 
 
Drama som verktyg 
 
Med forumteater, värderingsövningar och rollspel kan man, enligt bland andra Byréus (1990) 
analysera motsättningar och konflikter under kreativa former. På detta sätt kan man hitta nya 
lösningar (s 12). Genom att ta fiktiva roller får deltagarna i en dramagrupp distans till sina 
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problem och en möjlighet att behandla svåra frågor i en säker miljö. Detta kan frigöra 
kreativitet i sökandet efter lösningar på problem. Deltagarna kan hitta att verktyg för att 
förändra sig själva och samhället (Houston m.fl., 2000, s 118). I sin artikel om rollspel och 
socialt arbete presenterar Nelson (1993) en filosofi som hon kallar empowerment genom 
kreativitet. Här poängterar hon vikten av att få utvecklas kreativt och hon skriver att syftet 
med dramaarbete med utsatta grupper är att deltagarna ska lära sig tänka kreativt i livets alla 
situationer och därigenom se möjligheterna till förändring (s 25). Robinson (citerad i Barry 
och Sideway 1999) diskuterar på liknande sätt när han menar att en del av 
empowermentprocessen består i att hitta en frigörande känsla av sin egen kreativitet och att 
känna kraften att växa strömma från andra och från sig själv (s14).     
    Konstnärligt skapande kan vara ett sätt att utforska både sig själv och sin omgivning 
(Ottebring, 1997, s 120). Boal säger att alla människor har kapacitet och därmed rättighet att 
vara kreativa. Kreativitet är välgörande både för individen och för samhället. Många 
människor är dock omedvetna om denna sin kreativa kapacitet. Med Boals metoder som 
ingång kan man försöka bota denna passivitet genom att hjälpa dem vars kreativitet blivit 
tystad att hitta sina kommunikationsfärdigheter och uppmuntra dem att berätta sin egen 
historia (Houston m.fl., 2000, s 118).  
 
Kommentar 
 
Inom varje människa finns förmågan till kreativt tänkande och handlande. Inom det sociala 
arbetet kan kreativiteten hjälpa till att hitta vägar ut ur stagnation och känslor av hopplöshet. 
Att vara kreativ innebär ett lateralt tänkande: vi tänker i nya banor, vidgar vyerna och ser på 
världen som flerdimensionell istället för som enbart svart och vit. Empowerment genom 
kreativitet handlar om att hitta förmågan att tänka kreativt i livets alla situationer och därmed 
öppna upp för nya möjligheter till förändring.    
 
Kunskap 
 
Ur ett empowermentperspektiv har individen ett behov av kunskap och information för att 
kunna påverka och förändra sin situation. Tillgång till kunskap kan leda till makt och kraft att 
förändra. Men vad är kunskap? Är det objektiva sanningar eller sociala konstruktioner? I den 
litteratur som uppsatsen bygger på finns båda perspektiven på kunskap med och diskussionen 
förs på två nivåer. Å ena sidan diskuterar man kunskap som objektiv och faktisk information 
som alla deltagare har behov av för att kunna påverka. Å andra sidan diskuterar man kunskap 
som någonting subjektivt: kunskap är en social konstruktion och de kunskaper som är viktiga 
är de som baserar sig på individens egna erfarenheter. I detta kapitel behandlas frågan om 
kunskapens vikt i empowermentprocessen och huruvida drama kan vara ett verktyg i 
kunskapandet. 
  
Kunskap är makt 
 
Det finns ett empowermentmotiv i sökandet efter kunskap och detta motiv kan definieras som 
ett pragmatiskt behov av kunskap, som skulle göra det möjligt att förändra de egna 
livsvillkoren (Lundberg, 1997, s 52). Viktig kunskap är således den kunskap som svarar mot 
de egna behoven. Kunskap är makt och kunskap ger övertag i många sammanhang där en 
motpart inte har tillgång till samma kunskaper. Men det är inte bara en fråga om 
faktakunskaper utan i minst lika hög grad kunskap om hur man ska gå till väga, hur man ska 
göra för att nå sina mål (s 58).  
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Även Imbrogno (1999) menar i sin artikel om empowerment att kunskap är makt och för att få 
makt – och därigenom bli maktgjord – krävs att individen har tillgång till samma information 
som de övriga i mötet (s 85). Om individen har tillgång till kunskap och information försäkras 
hon rättvisa chanser att komma med påståenden, rekommendationer och föreslå förklaringar 
(s 96). Individen blir helt enkelt delaktig i en demokratisk process. 
 
Ett gemensamt kunskapande 
 
Horelli (2001) menar att vår syn på kunskap har förändrats och att man mer och mer anser 
kunskap vara ett medel för att lösa sociala problem (s 57). Frågan är dock hur maktsvaga 
grupper och individer ska få ta del i detta kunskapande? Horelli menar att samhället bygger på 
ett expertbaserat top-down tänkande och att detta gör det svårt för många människor att delta 
och definiera frågor på ett sätt som skulle accepteras (s 58). 
    Detta antagande leder till en viktig etisk fråga som bland andra Hargö Granér (1997) tar 
upp: vem är expert och vems kunskap och erfarenheter ska värderas högst? De flesta 
människor är ofta goda kännare av sina problem, resurser och behov utan att få möjlighet att 
påverka beslut som har direkt inverkan på deras liv (s 138). Deras egen erfarenhetsbaserade 
kunskap värderas således inte lika högt som den expertbaserade kunskapen och detta är något 
som kräver en kritisk granskning. Kondrat (refererad i Payne, 2002) menar att empowerment 
kräver att vi tar ställning till vems kunskap som är viktig. Vi bör ha ett fokus på lokal 
kunskap, framförallt sådan kunskap som klienterna kan ge (s 356). 
    Paolo Freire (1972) – som har inspirerat såväl Boal som empowermentteoretikerna - menar 
att kunskap handlar om egen undersökning och egna erfarenheter. Han säger att människan 
inte kan bli verkligt mänsklig utan egen undersökning  
 

Kunskap växer fram endast genom uppfinning och återuppfinning, genom den ständiga, 
otåliga, kontinuerliga, hoppfulla undersökning som människor företar i världen och med 
varandra (s 71) 

 
Freire formulerar också sin åsikt om det sanna mötet mellan två människor genom att säga: 
”Den som inte kan erkänna sig själv som lika dödlig som alla andra har långt kvar till 
mötespunkten. Vid mötespunkten finns varken fullkomligt okunniga eller fullkomligt kloka, 
där finns bara människor som tillsammans försöker lära sig mer än de redan vet” (s 92). Dessa 
tankar återkommer ofta i empowermentteorin och radikala teorier om socialt arbete och bland 
annat Payne skriver att socialarbetaren ska utforma en dialogisk relation med klienten där 
klienten ska inse att det handlar om en jämlik relation i vilken man tillsammans utforskar 
saker och ting (2002). Socialarbetaren ska engagera sig i en ömsesidig inlärningsprocess 
tillsammans med klienten och inte fungera som experter gentemot henne (s 301f). Ingången är 
socialkonstruktionistisk på så sätt att det inte finns någon objektiv kunskap utan klient och 
socialarbetare ska tillsammans lära sig i kunskapsprocessen. Både klient och socialarbetare 
har kunskaper och de möts för att lära av varandra. 
 
Erfarenhetsbaserad kunskap 
 
Ur ett än mer radikalt perspektiv ses människan som formad till en passiv konsument av 
samhällets kunskap, normer och värderingar. Vi har – via socialiseringsprocessen – 
internaliserat samhällets kunskap och normer och gjort dem till våra egna och detta utan att 
kritiskt reflektera eller jämföra med våra egna erfarenheter. Magnér och Magnér (1980) menar 
att rollspelet kan ge människan en möjlighet att skapa en förklaringsapparat och världsbild 
som istället bygger på de egna erfarenheterna (s 7). Syftet med det socioanalytiska rollspelet 
är att deltagarna befriar sig från den internaliserade kunskapen och ersätter den med 
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erfarenhetsbaserad kunskap. Endast då kan verkligheten bli begriplig för oss. Om vi saknar en 
relation till vår kunskap blir vi alienerad från oss själv och i vår relation till omvärlden (s 8).  
    Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är kunskap något som uppstår och upprätthålls 
genom sociala processer. Den sociala värld så som vi känner till den är socialt konstruerad 
genom en process av interaktion och kommunikation. Beskrivningar eller sociala 
konstruktioner av världen leder till sociala konsekvenser. Med andra ord, vårt sätt att se på 
världen formar vårt sätt att svara på världen (Houston och Spratt, 1999, s 316).  
    Nilsson och Waldemarson (1988) beskriver människan ur ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv som en aktiv, kunskapssökande varelse, som är mycket påverkad av sin miljö men 
som också har en egen frihet och ett eget ansvar (s 44). Vi får kunskap om tillvaron genom att 
göra något, genom att vara aktiva. Vi riktar handlingar mot omvärlden och ser efter vad 
konsekvenserna blir (s 46). En situation får mening först när vi kan tolka den och det kan vi 
när vi har fått tillräckligt mycket information om den (s 103). Vi är beroende av kunskap för 
att kunna handla i en viss situation, vi söker således information och de luckor som finns i 
informationen fyller vi i med egna erfarenheter som referens (s 98). Wiechel (1983) menar på 
liknande sätt att vi blir passiva mottagare av kunskap om vi inte kan relatera den till 
sammanhang, mening eller tydliga situationer (s 11). Kompetens är, enligt Wiechel, när vi kan 
hantera vår kunskap och känna att vi verkligen äger den. Man måste vidare koppla kunskap 
till personlig utveckling och handlingsmöjligheter och ta vara på människors egna skapande 
resurser (s 12).  
 
Drama som verktyg  
 
Sternudd (2000) poängterar att de verktyg vi använder i kunskapandet påverkar vilka svar 
som är möjliga att få. Att agera själv ger t.ex. andra svar än att lyssna eller läsa sig till 
information (s 18). Miley och Dubois (1999) understryker vikten av kunskap och information 
för att en ökad medvetenhet och förändring ska äga rum (s 4). Detta är något som även Nelson 
(1993) tar upp i sin artikel om drama med unga tonårsmödrar. Hon skriver att människor som 
har begränsad kunskap om livet och sociala processer ofta ser tillvaron som oföränderlig. De 
upplever att de saknar kontroll över sin egen sociala situation. Saknar man kunskapen blir det 
svårare att tro på att människor kan förändras och påverka sina egna livsöden (s 26). Genom 
kunskapande rollspel kan man påverka detta och hjälpa deltagarna att se att de har makten att 
förändra sin livssituation. Deltagarna kan komma till insikt om att de förändrande handlingar 
de företar sig i rollspelet kan de företa sig i verkliga livet också (a.a.). Kunskap om sociala 
konsekvenser är, även enligt Macdonald och Macdonald, nödvändigt för att 
empowermentprocessen ska bli effektiv (1999, s 75). Dutton (2001) skriver att genom drama 
blir deltagarna aktiva i sitt eget kunskapande och de får därigenom mer makt att påverka 
förändringar i sitt eget liv (s 41).  
    Macdonald och Macdonald (1999) är kritiska mot de av socialarbetarens föresatser som går 
ut på att frigöra någon annan. De menar att detta är ett arrogant sätt att se på klienten och att 
man istället ska se det som att man förser någon med kunskap och färdigheter. Får klienten 
tillgång till kunskap och färdigheter kan hon i förlängningen frigöra sig själv (s 51). Att 
tillhandahålla individer och grupper kunskap och förståelse om sociala processer kan leda 
fram till kritisk reflexion (s 57). 
 
Kommentar 
 
Kunskap som begrepp är mångfacetterat och verkar på många nivåer. Sammanfattningsvis 
kan sägas att det – inom det empowermentbaserade sociala arbetet – finns två sätt att se på 
kunskap. Kunskap som objektiv och kunskap som subjektiv. Båda kunskaperna är viktiga för 
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förändring: det är viktigt att ha tillgång till faktisk information om situationen för att kunna 
vara fullt ut delaktig och samtidigt är den egna, erfarenhetsbaserade kunskapen relevant för 
individens förståelse. Kunskap om sociala processer och strukturer är enligt Macdonald och 
Macdonald avgörande för att empowerment av individer och grupper ska äga rum. I dramat är 
det främst deltagarnas subjektiva kunskaper som undersöks. Som ovan nämnt är det inte bara 
rena faktakunskaper som är nödvändiga för individens utveckling utan även kunskap om hur 
man ska handla för att nå förändring. I dramat finns utrymme att mötas i handling och ett 
gemensamt kunskapande för att nå denna förändring.  
 
Medvetenhet  
 
Att öka medvetenheten om sociala relationer, den egna verkligheten och förhållandet mellan 
politiskt och personligt anses inom majoriteten av empowermentlitteraturen som en viktig del 
i processen. Inom det kritiskt frigörande dramaperspektivet är ökad medvetenhet ett mål. 
Paolo Freire har influerat både empowermentlitteraturen och den dramapedagogiska 
litteraturen på detta område.  Medvetenhet har stark koppling till teorin om det dialektiska 
förhållandet mellan individ och samhälle som behandlas i ett senare avsnitt. Detta avsnitt 
fokuserar på medvetenhet och medvetandehöjning ur olika perspektiv och ställer frågan: kan 
dramatisk metod vara ett verktyg i en medvetandehöjande process? 
 
Att bli medveten om sig själv 
 
Den filosofi som bygger på egenkontroll, personligt ansvar och självförverkligande via 
empowerment har samband med kognitiva och framförallt humanistiska synsätt som lägger 
vikt vid att klienterna ska bli medvetna om och bygga på sin kompetens och sina starka sidor 
(Payne, 2002, s 362). Freire (1972) formulerar det som att de förtryckta ska bli medvetna om 
sin roll som förändringens subjekt (s 136). Medvetenheten ska kritiskt ingripa i verkligheten 
(a.a., s 81). Ur både det dialektiska perspektivet och det symboliska interaktionistiska 
perspektivet förstå man sig själv bäst i ett förhållande till andra individer och det omgivande 
samhället. 
 
Att bli medveten om sig själv i förhållande till samhället och andra individer 
 
Miley och DuBois (1999) definierar kritisk medvetenhet som medvetenhet om kopplingen 
mellan det politiska och det privata. Medvetandehöjande, kontextualiserade erfarenheter 
hjälper individen och gruppen att se följderna av sina egna val och handlingar och att ta 
ansvar för dem (s 7f).  En empowermentorienterad socialarbetare baserar sitt arbete på 
förståelsen av att klientens svårigheter är ett resultat av en obalans mellan klientens förråd av 
resurser och nödvändigheten av dessa resurser i mötet med det dagliga livets krav. För att 
möta denna obalans utvecklar socialarbetaren och klienten en strategi i flera nivåer för att 
utveckla självförtroendet, öka färdigheterna och öka medvetenheten om sambandet mellan 
personliga svårigheter och offentliga frågor (a.a., s 3).  
    Wiechel (1983) menar på liknande sätt - i sin bok om pedagogiskt drama - att vi måste bli 
medvetna om våra livssituationer. Vi måste klart inse sambandet mellan vår miljö, våra 
levnadsomständigheter och vår egen förmåga. Vi kan behöva träna kritisk prövning av det 
som händer oss i gemenskap med andra. Först då vi får perspektiv på våra samspel med andra 
blir det möjligt att begripa dem och göra förändringar till det bättre. Vi skaffar oss en förmåga 
att reflektera och spegla en social situation (s 13).  
    Magnér och Magnér (1980) menar att medvetandehöjning handlar om att individen inser 
relationen mellan sig själv och samhället. Hon upptäcker hur hon påverkas av samhället och 
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hur samhället i sin tur påverkas av henne. De menar att varje handling är systempåverkande 
och därför politisk. Inser man detta inser man också att man är viktig, delaktig och har ett 
ansvar (s 11).   
 
Att bli medveten om ojämlikhet och förtryckande strukturer 
 
Imbrogno (1999) definierar empowerment som processen att minska ojämlikheten mellan 
olika grupper genom att öka medvetenheten (s 79). Starrin (1997) diskuterar empowerment 
via klassmedevetenhetens tre stadier: I det första stadiet blir man kunskapsmässigt medveten 
om hur makten är fördelad i det sociala systemet, vilken position man själv har i samhället 
samt vilka intressen man själv har i detta system. Detta stadium kan kallas det 
kunskapsmässiga stadiet. I det andra stadiet vidgas medvetenheten till att omfatta känslor. 
Man blir medveten om vilka de egna känslorna är till de dominerande grupperna i samhället 
och till den position man själv har. Detta stadium kan kallas det känslomässiga stadiet. I det 
tredje stadiet föreligger en vilja att förändra maktfördelningen i syfte att förändra de egna 
sociala förhållandena och därmed också flytta fram sina positioner i syfte att förverkliga sina 
intressen. Detta stadium kallas det viljemässiga stadiet (s 26f). Om tanke, känsla och vilja kan 
leda till handling kan detta i sin tur leda till empowerment.  
    Starrin diskuterar även Freires pedagogik för förtryckta. Den mest centrala idén hos Freire 
är idén om medvetandegörande (conscientisation). De förtryckta ska medvetandegöras om att 
de är en del av ett kollektivt förtryck och att de varken som individer eller kollektiv är 
mindervärdiga. Genom medvetandegörandet skapas förutsättningar för att de förtryckta 
kritiskt och skapande ska kunna handskas med och påverka sin situation (a.a., s 39). 
Medvetandegörande inbegriper reflektion över förtryckande sociala strukturer i syfte att förstå 
dem och hur man kan agera utifrån denna förståelse (Payne, 2002, s 301). Ur ett radikalt 
perspektiv ska pedagogiska processer i det sociala arbetet ha fokus på både handling, 
medvetenhet och förståelse (a.a., s 312).  
    Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan existerande situationer – som ju är sociala 
konstruktioner – förändras och detta kan ske genom en medvetandegörande process (Houston 
och Spratt, 1999, s 319). Genom denna process kan individerna förändra sina sociala världar 
(a.a., s 316). Även Payne (2002) diskuterar det socialkonstruktivistiska perspektivet och 
refererar till Freire när han menar att målet med det strukturella/radikala sociala arbetet är att 
skapa människor som är subjekt – som kan forma och kontrollera sina egna sociala strukturer 
– och inte objekt som kommenderas av andra. Eftersom sociala strukturer enligt detta 
perspektiv snarare är produkter av människors konstruktioner än att de har en egen existens, 
kommer ett arbete som syftar till att göra människor till subjekt att minska förtryckets effekter 
i de sociala strukturerna (s 300). Nilsson och Waldemarson (1988) menar att vi som individer 
kan använda vår kunskap och medvetenhet för att förändra självupplevelse och identitet. Vi 
kan också förändra innehållet i våra nära relationer och få andra att förändra sina. Över tid kan 
vi också förändra den sociala organisationen (s 43). 
 
Drama som verktyg 
 
Enligt Sternudd (2000) påverkar individens ökade medvetenhet om verkligheten i 
förlängningen individens handlande i verkligheten (s 16). Ur det dramatiska perspektiv som 
Sternudd har valt att kalla det kritiskt frigörande perspektivet är det den handlande och 
medvetet reflekterande människan som eftersträvas samt en förändring av människors 
värderingar och handlande (s 84). Genom individens medvetenhet kan hon bryta 
anpassningen till de omgivande betingelserna och förändra dem (a.a., s 86). För att uppnå 
denna medvetenhet om samhälleliga betingelser, denna förmåga att reflektera och handla 
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adekvat och konstruktivt finns olika pedagogiska och konstnärliga metoder, t.ex. forumteater 
och socioanalytiskt rollspel (a.a., s 88). 
    Målsättningen med socioanalytiskt rollspel är enligt Magnér och Magnér (1978) att 
deltagarna via improvisation och diskussion utforskar förhållandet mellan individ och 
samhälle och att de därigenom uppnår en sådan medvetenhet och insikt att de i sitt förhållande 
till samhället kan fungera kreativt och förändrande (s 19f). De menar också – i enlighet med 
Freire - att medvetenhet handlar om att gå från objekt till subjekt i sitt eget liv (s 60).  
    Med hjälp av värderingsövningar kan individen bli medveten om de egna tankarna och 
känslorna samt bli medveten om sina val och vad som styr dem (Byréus, 1990, s 35f). I 
arbetet med ungdomar kan värderingsövningarna fylla ett förebyggande syfte: om 
ungdomarna på ett tidigt stadium lär sig att undersöka sina värderingar och handlingar och 
tränar sig i att bli medvetna om sig själva och omvärlden kan de utveckla en social mognad 
som hjälper till att förebygga större psykiska eller sociala problem (Steinberg, 2003, s 19). I 
medvetenhetsprocessen handlar det inte om att lära ut olika värderingar utan att lära ut en 
process för hur man värderar. Vi kan inte bortse helt från det sociala och kulturella arvet men 
vi kan bli mer medvetna om hur detta arv påverkar oss. Utan medvetenhet går vi genom livet 
utan att kritiskt granska egna attityder och värderingar (a.a., s 22ff). 
    Moss (2000) menar i sin artikel om rollspel med socionomstudenter att rollspelet kan bidra 
till en ökad en medvetenhet om att egna fördomar och förutfattade meningar kan påverka 
arbetet negativt. Syftet med en upplevelsebaserad inlärning i rollspelets form är, enligt Moss, 
en ökad självkännedom hos deltagarna och en ökad medvetenhet om de egna känslorna. Inte 
som ett mål i sig utan som ett nödvändigt steg i att förhindra dessa känslor att på ett negativt 
sätt vara i vägen när man vill hjälpa människor (s 473). Socialarbetarens självinsikt och 
medvetenhet skulle indirekt kunna medverka till utsatta individers empowermentprocess. 
    Nilsson och Waldemarson (1988) menar att hela möjligheten till att påverka ligger i 
förmågan till medvetenhet och att rollspel kan medverka till medvetenhet och delaktighet (s 
42). Boal utvecklade forumteatern som en metod för förtryckta grupper att höja sin kollektiva 
medvetenhet om förtryckets dynamik och utveckla realistiska strategier för handling (Houston 
m.fl., 2001, s 286). Houston m.fl. menar att Boals metod är kompatibel med – och ger uttryck 
för – Habermas efterlysning av en etisk diskurs grundad i individernas livsvärld. De menar att 
Boal och Habermas utgår från samma ontologiska antagande: samhällelig förändring ska 
baseras på en fenomenologi grundad i medvetandehöjning (s 291).  
 
Kommentar 
 
Att vara medveten handlar i grund och botten om att kritiskt granska det man möter. Att inte 
ta sin tillvaro för given utan istället ifrågasätta och analysera den. Detta gäller när individen 
granskar sig själv, sina relationer och det omgivande samhället. Ur ett systemteoretiskt 
perspektiv kan medvetenhet handla om att inse sin egen möjlighet och förmåga att påverka de 
system man ingår i. Detta helhetsperspektiv ger mer dynamiska förklaringar på individens 
problem; individuella svårigheter är en kombination av det personliga och det samhälleliga. 
Blir man medveten om detta minskar risken att bara klandra sig själv eller att bara klandra de 
omgivande betingelserna, man ser att man är en del i en kontext och att man där har ett 
utrymme att handla förändrande.  
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Reflektion och aktiv handling 
 
Paolo Freire har influerat både empowermentteorin och den dramatiska teorin med sitt fokus 
på kritisk reflektion och aktivt handlande som ett medel för att nå förändring och frigörelse. 
Freire (1972) menar att strukturer kan förändras när människorna riktar sig mot dem i 
reflektion och handling (s 134). Denna tanke kallar Freire för den förändrande handlingens 
teori och han menar att kreativiteten är grunden för all reflektion och handling (a.a., s 84). 
Detta kapitel behandlar frågorna: på vilka sätt kan kritisk reflektion och aktiv handling bidra 
till en empowermentprocess och på vilka sätt kan dramatisk metod vara ett verktyg?   
 
 Att reflektera över verkligheten 
 
Magnér och Magnér (1978) refererar till Boal när de definierar reflektion som tankeprocessen 
att se både hur saker är och hur de inte är och på så sätt bilda sig en föreställning om 
alternativa omständigheter, hur det skulle kunna vara. De menar att individen – tack vare sin 
medvetenhet – erhåller en förmåga till reflektion och handling och att denna förmåga är ett 
redskap för att förändra såväl som att skaffa sig kunskap om omgivningen (s 56).  
    Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är den sociala världen så som vi uppfattar den 
konstruerad genom människors interaktions- och kommunikationsprocesser. I och med att 
verkligheten är en social konstruktion bör man, enligt Foucault (refererad i Houston m.fl., 
1999), alltid utmana det man tar för givet. Man bör ifrågasätta uppfattningen att det skulle 
finnas något nedärvt i sociala fenomen. Detta antagande bjuder in observatören att ta med den 
relativistiska och subjektiva naturen av den sociala världen i beräkningen (s 316).  
    Genom att reflektera över och kritiskt granska verkligheten kan man föreställa sig 
alternativa förhållanden och sedan aktivt handla för att nå dessa. Det socialkonstruktionistiska 
perspektivet uppmuntrar ifrågasättandet av den omgivande verkigheten och på så sätt kan 
individen bli medveten om att andra möjligheter till tolkning finns. I en empowermentprocess 
kan detta vara värdefullt då det ger individen en insikt om att verkligheten inte är statisk och 
att det går att förändra såväl strukturer som det egna sättet att tänka kring dessa strukturer. 
Därmed inte sagt att man ska acceptera de förtryckande strukturerna, utan man ska snarare 
hitta ett nytt sätt att tänka och handla som kan leda till en förändring av dem.        
 
Från reflektion till handling 
 
Kieffer (refererad i Payne, 2002) menar att begreppet empowerment rymmer element som går 
ut på att man tillägnar sig en kritisk förmåga att handla gentemot omgivningen (s 356). 
Reflektion kan ses som en del i processen att förändra individens handlande i verkligheten 
(Sternudd, 2000, s 15). Sternudd menar att dramatisk metod kan vara ett verktyg när individen 
vill undersöka hur hon kan påverka en konkret situation. Genom att i rollspelet se och 
reflektera över människors relationer kan individen lära sig att förstå möjliga 
handlingsalternativ (s 89).  
    Ur ett radikalt perspektiv på socialt arbete ska kritiskt tänkande alltid leda till handling 
(Payne, 2002, s 295). Målet är en förändring av det samhälle där socialt arbete utförs istället 
för att enbart hantera de konsekvenser som samhället ger upphov till (a.a., s 299). I det 
socioanalytiska rollspelet ska individen i enlighet med detta via rollspel och diskussion 
förvandlas till en aktiv, kritiskt tänkande människa som inte längre tar tillvaron för given, 
självklar och oföränderlig (Magnér och Magnér, 1978, s 21).  
    Att inse att man är ett subjekt innebär att inse att man faktiskt kan förändra sin tillvaro och 
sin sociala situation. För att förändra krävs handling och denna handling föregås – som ovan 
nämnt – av en kritisk reflektion kring den egna situationen. I rollspel och forumteater får 
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deltagarna möjlighet att lära känna dessa inre resurser: de kan – tillsammans med andra i en 
trygg miljö – pröva och inse att de genom kritisk reflektion och aktivt handlande kan förändra 
den fiktiva situationen. Enligt Boal (1977) kan alla förändrande handlingar som genomförs i 
ett forumspel genomföras i verkligheten också (s 14).  
 
 Att handla mot omgivningen 
 
Allt mänskligt handlande har alltid samhälleliga konsekvenser: antingen så bevarar det eller 
så förändrar det det rådande samhällssystemet (Sternudd, 2000, s 86). Denna tanke återfinns 
både i det kritiskt frigörande perspektivet på dramatisk metod och i det radikala perspektivet 
på empowerment och socialt arbete. Magnér och Magnér (1978) formulerar det t.ex. så här: 
”vi påverkar alltid samhället – antingen genom aktivt ingripande eller genom passivt 
accepterande” (s 21). Rees (i Payne, 2002) menar att en politisk förståelse ska ligga till grund 
för en empowerment praxis och man bör vara observant på både hinder och möjligheter. 
Handlingar som rör socialt arbetet inbegriper antingen ett accepterande eller ett försök att 
förändra det nuvarande sättet att organisera maktrelationerna (s 355).  
    Barry och Sideway (1999) skriver om social aktion och att denna typ av mobilisering 
bygger på Freires idéer om kollektivt handlande för att nå social förändring. Människor ska få 
hjälp att hjälpa sig själva och att kritiskt granska den verklighet som förtrycker dem och 
därigenom hitta nya sätt att handla (s 22f).  
    Syftet med Boals teater för de förtryckta är just handling: deltagarna ska inte vara passiva 
åskådare utan de ska vara aktiva deltagare som genom att agera ut sina idéer tränar inför 
handling i verkliga livet. Genom detta kan deltagarna bl.a. lära sig vilka de möjliga 
konsekvenserna av deras handlingar kan bli (Lexton m.fl., 2005, s 197). Boal (1977) menar att 
vi inte ska ställa frågan ”vad är människan?” utan istället ställa frågan ”vad vill människan?”. 
Att fråga vad människan är är en stum fråga medan frågan vad människan vill är dynamisk (s 
75). Frågan om vad människan vill uppmanar till reflektion kring handling. Att fråga vad en 
människa vill är också mer lösningsfokuserat än att fråga vad en människa är. Denna fråga 
kan snarare definieras som en problemfokuserad fråga. Inom empowermentteorin vill man 
inte fokusera på problem utan snarare på resurser och följaktligen kan Boals förslag till fråga 
bidra till ett mer resursfokuserat arbete.  

 
Drama som verktyg  
 
Genom att rollspela och improvisera kring en situation så handlar vi istället för att bara prata 
och lyssna. De verktyg som används påverkar vilka svar vi kan få (Sternudd, 2000, s 18) och 
att aktivt handla i ett rollspel om det egna livet kan ge andra svar än att tala om det. I det 
aktiva handlandet aktiveras känsla och tanke på ett annat sätt.  
    I forumteatern blir åskådaren en aktör som har makten att agera och delta i handlingen i 
syfte att förändra utkomsten. Forumteater ger de passiva åskådarna makt och kraft att bli 
aktivt handlande i repetitionen för förändring i det egna livet. Houston m.fl. (2000) menar att 
man kan kombinera Boals metod med Kurt Lewins action research model. Lewins modell är 
en metod för att nå fram till önskad förändring genom en handlingsplan: 
 

1. Observera och bedöm en situation av intresse och vikt 
2. identifiera ett specifikt och önskat mål 
3. skapa en handlingsplan för att nå målet 

 
Om man tittar på punkterna stämmer de väl överens med de tre bilder som man skapar i Boals 
bildteatermetod (se Kunskapsläget): sådan är situationen nu (1), så vill vi att det ska se ut (2) 
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och så ska vi nå den önskade situationen (3). Genom att integrera de båda ingångarna får 
socialarbetaren ett verktyg att i praktiken problematisera, dramatisera och utveckla strategier 
för handling inom det sociala arbetets fält. Syftet är att processen ska leda till förändring och 
till empowerment av både klienter och socialarbetare (s 127). 
 
Kommentar 
 
Boal menar att om vi kan utföra frigörande handlingar under ett forumspel så kan vi utföra 
samma handlingar i verkligheten. Denna tanke kan uppfattas som naiv då verkligheten ofta är 
mer komplicerad än det fiktiva mötet i forumteatern. Men att ha detta som ett övergripande 
syfte och mål torde uppmuntra deltagarna till reflektion och handling. I rollspelet ges 
möjlighet att pröva olika handlingar i en förvisso mindre komplex men samtidigt tryggare 
miljö. Deltagarna ser sina handlingsmöjligheter och kan arbeta upp ett självförtroende som 
bygger på den systemteoretiska tanken att en liten förändring i en del av systemet (i individen) 
kan leda till en förändring i hela systemet (gruppen eller samhället).   
 
Dialektisk förståelse 
 
Dialektisk förståelse kan definieras som förmågan att se till båda sidorna av en sak och att 
förstå företeelsers komplexitet och snabbt skiftande karaktär (Nationalencyklopedin, 1990, s 
549). I denna uppsats kontext syftar dialektisk förståelse främst till att se den ömsesidiga 
påverkan mellan individ och samhälle. En dialektik förståelse kan innebära att man ser att 
samhällets strukturer kan förändras och att man själv har möjlighet att påverka det samhälle 
som man lever i och påverkas av. I detta avsnitt behandlas hur den dialektiska förståelsen 
diskuteras i empowermentlitteraturen samt den dramatiska litteraturen. Kan dramatisk metod 
bidra till utvecklandet av en dialektisk förståelse? 
 
Dialektisk förståelse och empowerment 
 
En viktig princip för en empowerment-praxis är att människors problem alltid är en spegling 
av såväl förtryck, politik, ekonomi och makt som personliga brister (Payne, 2002, s 372). 
Både radikalt socialt arbete och traditionellt (psykodynamiskt) socialt arbete ser att samhället 
bidrar till uppkomsten av personliga problem. I båda synsätten är relationen mellan individ 
och samhälle av interaktivt slag vilket gör att vi kan påverka de sociala omständigheter som 
påverkar oss (a.a., s 291).  
    I det empowermentbaserade sociala arbetet ska man uppmuntra klienterna att ge uttryck för 
sig själva, man hjälper dem att få tillbaka sin livskraft och att se sin egen förmåga och sitt 
egenvärde. Bekräftelse och acceptans är viktigt och syftar till att återge klienterna deras 
förmåga att uttrycka sig själva, sin vilja och sina önskemål. Detta gör att de får en förståelse 
av det verkliga i sin livshistoria och tar avstånd från internaliserade bedömningar om att de är 
inkompetenta. Klienterna blir styrande deltagare i sitt liv istället för att bara konsumera 
tjänster på ett passivt sätt (Payne, 2002, s 363).  
    Miley och DuBois (1999) skriver att en av strategierna för empowerment är att öka 
medvetenheten om sambandet mellan personliga svårigheter och samhälleliga frågor (s 3). Att 
vara kritiskt medveten definierar de som att vara medveten om kopplingen mellan det privata 
och det politiska (a.a., s 7). 
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Individen i en kontext 
 
Kontextualisering innebär ett fokus på klientens egen förståelse av sin sociala verklighet 
istället för ett fokus på socialarbetarens antaganden och målsättningar. Detta möjliggör en 
dialog som bygger på klientens livsvärld. I dialogen kan klienten ge uttryck för, bearbeta och 
reflektera över sina känslor och sin syn på livet (Rose, refererad i Payne, 2002, s 364). I 
metoden aktiva värderingar ska fokus ligga på deltagarnas egna attityder och värderingar 
samtidigt som de ska få en medvetenhet om de samhälleliga påtryckningar som de utsätts för 
(Steinberg, 2003, s 22). Steinberg menar att sociala problem kan bero på att individen 
befinner sig i värderingsobalans och har ett oklart förhållande till samhället. De som har ett 
klart förhållande till samhället kan vara helt olika som individer men gemensamt är att de 
handlar med energi, stolthet och vilja. Har man däremot ett oklart förhållande till samhället 
och ingen medvetenhet om sina egna värderingar kan man bli likgiltig, osäker och 
inkonsekvent (s 26). Värderingsövningar syftar till att ge deltagarna en beredskap att 
analysera egna attityder, värderingar och handlingar, att inse konsekvenserna av sina egna 
värderingar, att bli medvetna om var de kommer ifrån och undersöka alternativen (s 30). Att 
undersöka sina egna värderingar kan således leda till en bredare förståelse av den egna 
livsvärlden och en mer utvecklad känsla av vem man själv är. Detta torde i sin tur kunna leda 
till att individen blir mer aktiv i processen att nå förändring i det egna livet.   
 
Utan en dialektisk förståelse? 
 
Chisholm (1999) menar i sin artikel om empowerment att det är viktigt att se det dialektiska 
förhållandet mellan sig själv och samhället (s 137). Om man inte kan urskilja något 
orsakssamband mellan sin egen tillvaro och det samhälle som omger en är risken stor att man 
vänder allt missnöje och all otillfredsställelse mot sig själv och varandra (Magnér och 
Magnér, 1978, s 66). Om man inte är medveten om det dialektiska förhållandet mellan individ 
och samhälle kan det vara svårt att se sina egna möjligheter till förändring. Nelson (1993) 
skriver i sin artikel att de unga mödrar som deltog i hennes projekt hade svårt att tänka sig 
möjligheter för sig själva som låg utanför det de kände till. De kunde inte se att människor 
kan förändras och att de kan påverka sina levnadsöden (s 25f). I rollspelet kunde de dock hitta 
en ingång till den dialektiska förståelsen och se att förändrande handlingar är möjliga. Om 
man kan se sig själv och sina val i relation till resten av samhället – om man kan se att man 
påverkas av samhället men att man själv i sin tur kan påverka samhället – så kommer man i en 
bättre position att handla. 
 
Drama som verktyg 
 
Ur ett kritiskt frigörande perspektiv på dramatisk metod relateras individens situation till det 
samhälleliga strukturella förtrycket (Sternudd, 2000, s 82). Forumteater och rollspel kan bidra 
till att individerna blir medvetna om detta förtryck samt att de själva kan göra något åt det. 
    Magnér och Magnér (1978) menar att det socioanalytiska rollspelet ska ses som ett verktyg 
att ge tillvaron mening och att upptäcka det dialektiska förhållandet. Via metoden kan man 
utforska verkligheten, undersöka omgivningen, få sammanhang i tillvaron och förstå den 
bättre (s 13). Via metoden ska individen förvandlas till en aktiv, kritiskt tänkande människa 
som inte tar sin tillvaro för självklar. Hon ska upptäcka sina egna resurser och få en tilltro till 
sig själv och den egna förmågan (a.a., s 21).  
    Boal (1980) menar att de övningar som de förtrycktas teater erbjuder ständigt ifrågasätter 
den mask som deltagarna bär i samhället, en mask som beror på de ritualer i samhället som 
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hon är delaktig i och som i sin tur bestämmer över henne (s 24). På så sätt kan man se Boals 
metod som ett verktyg att bli medveten om det dialektiska förhållandet.  
    Imbrogno (1999) skriver i sin artikel om empowerment att det är viktigt att det personliga 
och det politiska linkas samman. På så sätt kan vi komma undan det internaliserade förtryck 
som karaktäriserar och marginaliserar människor (s 84). Här finns en koppling till Magnér 
och Magnér (1978) som menar att vi internaliserar samhällets ideal, normer och värderingar 
och gör dem till våra egna istället för att gå till de egna erfarenheterna och försöka förstå 
tillvaron utifrån dem (s 80). Att bli medveten om detta och via kritisk reflektion och aktivt 
handlande hitta tillbaka till de erfarenhetsbaserade kunskaperna är vägen till en dialektisk 
förståelse. Förstår man det dialektiska förhållandet kan man se att orsaker till individens 
beteende inte bara finns inom individen själv utan även i samspel med andra, i den sociala 
situationen och i samhället i stort (s 132). Man individualiserar inte, utan man sätter in 
individen i en social kontext. Även ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv ligger stor 
vikt vid att begreppen individ och samhälle är ömsesidigt beroende av varandra (Nilsson och 
Waldemarson, 1988, s 44).     
 
Kommentar 
 
Att hitta sin inre kraft och därigenom få makt att handla förändrande mot den egna 
verkligheten kräver en förståelse av den kontext man befinner sig i. Ur ett 
empowermentperspektiv är individens problem ett resultat av såväl personliga brister på 
resurser som sociala och politiska strukturer. Genom att förstå det dialektiska förhållandet 
mellan sig själv och det omgivande samhället kommer man i en bättre utgångspunkt att 
handla. Ett dialektiskt förhållningssätt är också ett mer dynamiskt förhållningssätt: det handlar 
inte bara om person och det handlar inte bara om situation utan om en kombination av de 
båda. Om individen kan se detta minskar risken för att hon ska individualisera sitt problem 
och klandra sig själv och ökar samtidigt hennes förståelse av att hon har möjlighet att förändra 
de omgivande betingelserna. I forumteatern och rollspelet kan individen tillsammans med 
andra utveckla sin förståelse genom att kritiskt ifrågasätta, diskutera och rollspela kring det 
egna förhållandet till samhället.  
 
Kommunikation och interaktion 
 
Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv bygger all mänsklig interaktion på 
kommunikation (Mortensen, 1999, s 140). Även Freire betonar vikten av dialogen och 
Habermas har haft stort inflytande inom sociologin med sin teori om kommunikativt 
handlande och den ideala samtalssituationen (Andersen, 1999, s 395). Interaktion betyder 
handling emellan, d.v.s. samspel (Nilsson och Waldemarson, 1988, s 44) och inom dramatisk 
metod och teori menar man att dramat kan bidra till att utveckla individers färdigheter i 
kommunikation och samspel. Detta avsnitt behandlar denna fråga samt vikten av samspel och 
kommunikation i mötet mellan socialarbetare och klient.  
 
Freire och den dialogiska handlingen 
 
Freire (1972) ser dialogen som en existentiell nödvändighet när två människor som vill förstå 
världen möts (s 90). Han säger 
 

Dialogen kräver en stark tro på människan, på hennes makt att göra och att göra nytt, att 
skapa och nyskapa, tro på hennes kallelse att bli en mer fullständig människa (vilket inte är 
ett privilegium för en elit utan börderätten för alla människor) 

(a.a., s 92)  
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Freire menar att dialogen inte kan föras i ett klimat av hopplöshet. Om de diskuterande inte 
väntar sig något resultat av sina ansträngningar blir deras möte tomt och sterilt, byråkratiskt 
och tråkigt (s 94). Freires teori om den dialogiska handlingen bygger på samarbete. 
Individerna – subjekten – möts i ett samarbete för att förändra och detta samarbete kan bara 
åstadkommas genom kommunikation och dialog (a.a., s 177f). I det empowermentbaserade 
arbetet lägger man stor vikt vid att klient och socialarbetare ska fungera som partners och att 
samtalet ska föras på lika villkor. Att se på kommunikationen ur Freires perspektiv – och 
främst utifrån idén att aktivt undvika hopplösheten – skulle kunna leda till ett mer konstruktivt 
möte. 
 
Konstruktiv kommunikation 
 
Nilsson och Waldemarson (1988) skriver att defensiv kommunikation kan uppstå när 
individer känner sig låsta, värderade och kontrollerade, när de känner att andra beter sig 
överlägset eller att andra inte vill förstå vad de menar. Defensiv kommunikation – d.v.s. 
kommunikation utifrån en försvarsposition – kan leda till en polarisering mellan subgrupper 
och åsikter, låsta roller och en minskad benägenhet till förändring (s 103). Att engagera sig i 
en dialog där alla har rätt att utmana varandra på ett tankfullt men konfronterande sätt och där 
ingen är befriad från att bli ifrågasatt leder, enligt Imbrogno (1999), till en mer avancerad nivå 
av problemlösning och kommunikation. I denna dialog är alla ansvariga för sitt eget beteende 
och alla måste vara beredda på frågor som leder till konfrontation. Varje deltagare måste få 
samma möjlighet att uttrycka sina behov, intressen och förväntningar. Ett öppet klimat där 
alla deltagare vet att de kommer bli lyssnade på uppmuntrar ett äkta interaktivt utbyte av 
information (s 96).  
    Lexton m.fl. (2005) utvärderar i sin artikel ett projekt där professionella från olika 
yrkeskategorier möts i rollspel och improvisation för att förbättra kommunikationen och 
samarbetet kring arbetet med utsatta barn och familjer. Lexton m.fl. menar att när man 
utvecklar effektiv kommunikation och samarbete är det viktigt att ta med alla de olika 
perspektiven, rollerna och ansvarsområdena i beräkningen. Rollspel och drama kan vara ett 
verktyg för att hitta ett gemensamt sätt att tänka och en ömsesidig förståelse (s 197f). 
 
Interaktion och samarbete 
 
Relationer som bygger på samarbete stimulerar känslan av makt och kraft och leder till 
handlingar. Empowermentprocessen är en samarbetsprocess där klienten och den 
professionella arbetar tillsammans som partners (Miley och DuBois, 1999, s 4). Det är i mötet 
mellan människor – mellan hjälpare och hjälpsökande – som de största möjligheterna finns att 
utveckla delaktighet och jämlikhet (Hargö Granér, 1997, s 138). Freire (1972) menar att de 
som har makten måste möta människorna på ett ödmjukt, kärleksfullt och modigt sätt. Alla 
människor har inte tillräckligt med mod för detta möte – men när människor undviker mötet 
blir de stela och behandlar andra som objekt (s 138). Vi ska mötas i ett samarbete för att 
förändras, och samarbete når vi genom dialog (s 177).  
 
Drama som verktyg 
 
Sternudd (2000) skriver att begrepp, tankar och känslor levandegörs i rollspelssituationen och 
i kommunikationen används både människornas verbala och icke-verbala uttrycksformer 
liksom konstnärliga symboler. I den kollektiva kommunikationen möjliggörs reflektion, 
lärande och en undersökning av medmänskliga situationer, där innehåll och konstnärlig form 
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samverkar för att skapa mening (s 34). Dutton (2001) refererar till Cossa när hon skriver att 
drama kan bidra till utvecklandet av en makt- och kraftgörande (empowering) miljö inom 
vilken deltagarnas självförtroende och kommunikationsfärdigheter kan utvecklas (s 45). 
    Houston m.fl. (1999, 2000, 2001) utvecklar i sin artikeltrilogi en teori för hur man skulle 
kunna kombinera Boals medvetandehöjande metod med Habermas kritiska teori och idén om 
kommunikativt handlande för att uppnå förändring i det sociala arbetet med barn och familj. 
Habermas menar att mötet mellan individer ska karaktäriseras av förmågan att kommunicera, 
att förstå och göra sig förstådd och att – i processen – skapa mening i handlingar och hur vi 
förstår dem. Han föreslår en modell som han kallar den ideala samtalssituationen där samtalet 
förs på rättvisa och jämlika villkor och där alla får tala, ifrågasätta och där alla blir lyssnade 
till (1999, s 319f). Houston m.fl. (2000) menar att Boals metod är kompatibel med Habermas 
teori då den representerar ett dynamiskt, kreativt och effektivt uttryck för hans idéer och den 
radikala humanismen som de bygger på (s 117). Boal (refererad i Houston m.fl., 2000, s 118) 
menar att själva förtrycket kan definieras som avsaknad av dialog 
 

Dialog borde vara mänsklighetens regel. Alla relationer kan dock tendera att bli monologer: 
den ene blir aktör och den andre blir åskådare, den ene definierar verkligheten och den 
andre rättar sig efter detta, den ene blir aktiv och den andre blir passiv. Detta är vad förtryck 
är: en dialog som blir en monolog. Det borde inte finnas åskådare som specialiserar sig på 
att lyssna och titta och aktörer som specialiserar sig på att vara supermänniskor. Vi borde 
alla specialisera oss på att vara människor. För att agera är att vara människa. 
                  

Boals metod erkänner att de grupper som kommer till socialtjänsten är förtryckta och genom 
en rad olika teatertekniker introducerar han strategier som underlättar igenkännandet av ett 
sådant kollektiv förtryck och utvecklar ett dialogiskt sätt att möta det (Houston m.fl., 2001). 
Syftet med forumteater är att söka lösningar på problem genom att tillhandahålla en plats – ett 
forum – där debatten kan äga rum (s 286). Boal (1980) menar att det är viktigare att få igång 
en bra debatt än att komma fram till en bra lösning. Det är debatten som aktiverar, inte 
lösningen. Idékonflikten, argumenteringen, motargumenteringen och diskussionen – allt 
stimulerar, berikar och förbereder deltagarna för handling i verkliga livet (s 145f). Day (2002) 
poängterar att forumteater skapar en dialog och debatt i en miljö där alla deltagare samarbetar. 
Budskapet att respektera andra finns således inte bara i innehållet av forumspelet utan också 
på det sätt man arbetar (s 32). Både innehåll och form bygger på aktivt deltagande, jämlikhet 
och samarbete och på så sätt är formen en symbol för sitt innehåll. Deltagarna möts i det 
demokratiska forumspelet på lika villkor i en miljö där alla är delaktiga och viktiga och 
arbetar sedan tillsammans för att hitta strategier att nå just detta i verkliga livet: demokrati, 
delaktighet och lika villkor. 
 
Kommentar 
 
Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv förstår vi oss själva först i samspelet och 
kommunikationen med andra. Att mötas i grupp för att bearbeta och rollspela kring ett 
problem eller en ojämlik situation torde ur detta perspektiv leda till nya insikter och en bättre 
förståelse för den egna och andras situation. Mead menar att vi förstår oss själva genom att ta 
den generaliserade andres roll (se t.ex. Mortensen, 1999, s 141). Genom att se på sig själv 
genom andras ögon – genom att titta på sig själv utifrån – kan individen förstå, tolka och 
bearbeta sina handlingar. Rollspelet – som bygger på att pröva olika roller – erbjuder 
individen en möjlighet att utveckla sin förståelse vidare. Hon kan ta en annan roll för att 
betrakta och förstå sina egna handlingar bättre och hon kan hitta en förståelse för andra genom 
att för en stund befinna sig i deras situation. 
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Resurser  
 
Inom det empowermentbaserade sociala arbetet råder samstämmighet om vikten av att 
aktivera individers och gruppers resurser. Miley och DuBois (1999) skriver t.ex. att en 
aktivering av människors inre resurser samt en omfördelning av yttre resurser är en viktig del 
i empowermentprocessen. Processen ska leda dels till tillgång av resurser och dels kapacitet 
att använda dem. Att aktivera resurser handlar om att individer och grupper ska hitta och få 
tillgång till sina personliga resurser och de resurser som finns tillgängliga i den sociala miljön 
(s 4). Rees (refererad i Payne, 2002) menar att en av de grundläggande idéerna inom 
empowermentteorin är att färdigheter kan skapa makt och ansvar. Att tillägna sig och använda 
olika färdigheter kan ge goda möjligheter till befriande erfarenheter (s 356). Inre resurser 
definieras i det följande som de färdigheter, styrkor och tillgångar som finns inom individen 
och som kan aktiveras. Yttre resurser definieras som de sociala, ekonomiska och politiska 
resurser som finns i den sociala miljön. I detta avsnitt fokuseras främst på individernas inre 
resurser och huruvida dramatisk metod kan vara ett verktyg att aktivera dessa. En diskussion 
förs också kring huruvida en aktivering av inre resurser skulle kunna leda till tillgång av yttre 
resurser.  
 
Två perspektiv på makt och resurser 
 
Tillgång till resurser handlar ofta om makt och inom empowementteorin finns två perspektiv 
på makt som är viktiga att känna till och skilja åt. När man ser på empowerment ur ett 
psykologiskt perspektiv ser man makt som någonting gränslöst, d.v.s. ingen behöver ta makt 
från någon annan för att utveckla sina egna färdigheter och den typen av makt räcker till alla. 
Ur ett socialt perspektiv på empowerment ses maktfördelningen som ett s.k. nollsummespel 
vilket innebär att en omfördelning av maktresurserna är oundviklig. Någon måste ge ifrån sig 
makt för att någon annan ska kunna ta makt (se även Centrala begrepp).  
 
Inre resurser 
 
En viktig princip för en empowerment-praxis är enligt Payne (2002) är att alla människor har 
insikter, färdigheter och förmågor och att dessa ska bekräftas (s 372). I enlighet med detta slår 
Boal (1977) fast att alla människor har förmågan att göra allt det som en människa kan göra. 
Alla kan inte göra allt mästerligt, men alla kan (s 15). Att se på resurser ur detta perspektiv – 
att alla har dem inom sig och framförallt att alla har kapacitet att göra det en människa kan 
göra – öppnar för en mer positiv och bejakande ingång i det sociala arbetet. 
    Att stärka människors personliga resurser leder enligt Croft och Beresford (refererade i 
Payne, 2002) till att de kan få mer makt, utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla samt 
ändra sina kunskaper och färdigheter (s 362). Här finns en koppling till det 
personlighetsutvecklande perspektivet på dramatisk metod där fokus ligger på att varje individ 
ska kunna utveckla sina resurser så att hon kan vara aktivt delaktig i den demokratiska och 
samhälleliga processen. För att nå dit krävs en frigörelse av de individuella resurserna och en 
förståelse för individen i relation till andra människor samt det omgivande samhället 
(Sternudd, 2000, s 67ff).  
    Janson (1997) skriver om empowerment av funktionshindrade men hans resonemang torde 
gälla alla utsatta grupper. Han menar att en psykologisk empowermentprocess – d.v.s. den 
process där de inre resurserna och färdigheterna aktiveras – är en process som alla vinner på. 
Alla vinner på att alla fungerar väl och ur ett större perspektiv har inget land råd med att avstå 
från sina medborgares samlade kapacitet (s 129). 
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Aktivering av inre resurser - tillgång till yttre resurser? 
 
Ur ett radikalt perspektiv på socialt arbete kan strukturella hinder påverkas genom att man 
bidrar till en omfördelning av materiella resurser, ser till att klienten skaffar de resurser hon 
saknar och fördelar makten på ett mer jämlikt sätt mellan olika intressegrupper (Payne, 2002, 
s 311). Att mena att dramatisk metod direkt skulle kunna bidra till tillgång av yttre 
ekonomiska och politiska resurser vore naivt, men om man ser det ur ett systemteoretiskt 
perspektiv så finns möjligheten att arbetet med dramatiska metoder indirekt kan leda till 
tillgång av yttre resurser. Om individer och grupper kan aktivera sina inre styrkor och 
tillgångar kommer de i en bättre position att handla mot de omgivande systemen. 
Självförtroende t.ex., kan definieras som en styrka hos individen och via ett gott 
självförtroende hittar man respekt för sig själv och tron på sin egen kapacitet att påverka sin 
situation till det bättre.  
 
Drama som verktyg 
 
Sternudd (2000) skriver att drama kan hjälpa till att frigöra individens egna resurser. 
Individen upptäcker sina resurser och lär sig att utveckla och använda dem. I rollspel och 
övningar utvecklas individens självförtroende, samarbetsförmåga och inlevelseförmåga. Det 
kan också handla om att träna sin förmåga att argumentera, väga olika ståndpunkter och 
värderingar, att göra val, fatta beslut samt upptäcka och bearbeta sina attityder eller olika 
konflikter mellan människor s 67f). 
    Harding och Safer (1993) menar att drama och socialt arbete kan hjälpa deltagarna att 
utveckla sina inre resurser och sociala färdigheter i kommunikation och problemlösning (s 
135). Dutton (2001) skriver om förebyggande socialt arbete med ungdomar i sin artikel och 
menar att kreativa metoder och socialt arbete med grupper kan kombineras för att skapa ett 
produktivt och positivt fält inom vilket ungdomar kan växa. Ungdomarna kan utveckla sina 
samarbetsfärdigheter, de kan bygga upp sin kompetens och öka känslan av egenvärde samt 
hitta sina styrkor och tillgångar (s 39). Dutton menar att man när det gäller ungdomars 
utveckling ska ha fokus på styrkor, resurser och tillgångar. Man ska se på ungdomen i en 
samhällelig kontext där ungdomen är expert på sitt eget liv och där man som socialarbetare 
arbetar med ungdomarna som stöd då de växer och utvecklas som människor (a.a., s 45).   
    Rollspelet tar vara på människors egna, skapande resurser (Wiechel, 1983, s 12). I 
rollspelet kan man också se att man kan vara en resurs för andra, att man i gemenskap med 
andra kan utvidga gränser och hitta nya sidor hos sig själv (Byréus, 1990, s 15). Nelson 
(1993) menar att direkt deltagande i kreativa aktiviteter så som rollspel kan hjälpa människor 
att utveckla personliga färdigheter och resurser som behövs för att möta det dagliga livets 
utmaningar (s 25).  
    Värderingsövningar tränar kognitiva processer som förmågan att verbalisera tankar och 
känslor, att utvärdera, fatta beslut och ta ställning. Metoden är humanistiskt orienterad på så 
sätt att det finns en stark tro på individens förmåga att påverka sin livssituation, utnyttja dolda 
resurser hos sig själv och andra och att fatta egna beslut (Steinberg, 2003, s 16f). Samma 
humanistiska orientering finner man inom empowermentteorin där fokus ligger vid tron på 
varje individs kapacitet. 
 
Kommentar 
 
Individer och grupper som kommer i kontakt med socialtjänsten har behov av resurser och 
möjligheten att utnyttja dem, inte terapi. När det gäller de dramatiska metoder som behandlas 
i denna uppsats ligger fokus på individuella och kollektiva resurser snarare än på individuell 
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terapi. Empowermentbaserat arbete fokuserar också mindre på ren terapi än vad t.ex. 
psykodynamiskt inriktat socialt arbete gör. Att aktivera och få tillgång till inre och yttre 
resurser är ur ett empowermentperspektiv en av de mest betydelsefulla komponenterna när en 
grupp eller individ ska få makt och kraft att förändra.  
 
Demokrati och delaktighet 
 
Att individen ska vara delaktig, både i den personliga processen samt på grupp –och 
samhällsnivå, är av stor vikt i det empowermentbaserade sociala arbetet. Helve och Wallace 
(2001) menar t.ex. att begreppet empowerment utlovar delaktighet och demokratiska 
lösningar på problem som social utestängning och marginalisering (s 11). En demokratisk 
process kan definieras som en process där alla deltagare har rätt och möjlighet att tala, 
ifrågasätta och bli lyssnade på. I detta avsnitt diskuteras de principer som bygger på 
delaktighet och demokrati ur olika perspektiv och frågan huruvida det dramatiska fältet kan 
erbjuda ett demokratiskt forum behandlas. 
 
En demokratisk grundsyn 
 
En demokratisk grundsyn hävdar varje medborgares rätt till delaktighet i och kunskap om de 
sociala, ekonomiska och politiska processerna. För att kunna nyttja denna rättighet krävs en 
förmåga att kunna tolka och värdera sin egen verklighet och information om verkligheten 
(Sternudd, 2000, s 17). Individen måste bli aktivt delaktig i sin egen förståelseprocess, hon 
måste förstå sin egen verklighet för att kunna delta och utnyttja sina rättigheter på den 
demokratiska arenan. Ur ett humanistiskt perspektiv lägger man stor vikt vid människans 
delaktighet i sin egen utveckling (Payne, 2002, s 240). Cahn och Passet (refererade i Starrin, 
1997) uttrycker nödvändigheten av delaktighet som följer: 
 

Att förneka den enskilda människan rätten att få deltaga, rätten att få välja, rätten att få bli 
hörd, rätten att få diskutera, att få kritisera, att få protestera och utmana beslut som har att 
göra med de mest fundamentala existensförhållandena är att förneka individens mänskliga 
värde och bekräfta hennes maktlöshet och underordning.                        (s 31f) 
 

Croft och Beresford (refererade i Payne, 2002) talar om ett participativt synsätt och menar att 
ett sådant synsätt är av stort värde då att människor både vill och har rätt att vara engagerade i 
beslut och åtgärder som rör dem själva. Ett engagerande av individen speglar den 
demokratiska värdegrunden i socialt arbete, stärker det personliga ansvaret och gör det lättare 
att uppnå det sociala arbetets mål (s 362f).  
 
Drama som verktyg 
 
Enligt Sternudd (2002) är ett av den dramatiska metodens syften att delta i utvecklandet av ett 
demokratiskt samhälle och att hjälpa till att utveckla autonoma människor (s 65). Ur det 
personlighetsutvecklande perspektivet på dramatisk metod är målet att deltagarna ska bli 
självständiga och demokratiska medmänniskor (s 81). 
     Houston m.fl. (2001) menar att det kollektiva och kreativa sökandet efter lösningar som 
forumteater innebär är en form av empowerment och ett uttryck för demokrati: teater och 
politik uppstår på samma demokratiska arena där alla har rätt att prata, alla har rätt att 
ifrågasätta, alla har rätt att bli lyssnade på. Kraften i att vara kreativ blir en demokratisk 
rättighet för alla (s 287). Även Pernell (refererad i Payne, 2002) menar att arbete i grupp kan 
vara en del av empowerment genom att det skapar demokratiska, paticipativa och 
humanistiska värderingar (s 157). De erfarenheter arbetet ger när det gäller att kunna påverka 
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andra i en förhållandevis skyddad omgivning kan bidra till empowermentprocessen (Payne, 
2002, s 357). 
    Forumteater söker makt- och kraftgöra de förtryckta och socialt exkluderade. För att lyckas 
med detta krävs en öppen dialog. Målet är att uppnå en fullkomligt demokratisk form av 
problemlösning som grundar sig i deltagarnas livsvärld. En av socialarbetarens uppgifter i ett 
socialt arbete med inslag av forumteater är att se till att dessa principer hålls i åtanke under 
hela arbetet (Houston m.fl., 2001, s 292).  Även Day (2002) betonar att forumteater och 
drama leder till att deltagarna kan ta en mer aktiv roll som medlem i ett demokratiskt samhälle 
(s 30).  
 
Kommentar 
 
Den dramatiska metoden kan erbjuda ett forum för bearbetning av sociala problem, 
motsättningar och konflikter där arbetet bygger på demokrati och där samtliga inblandade är 
delaktiga i processen. Inom den dramatiska metodens fält råder samstämmighet om att dessa 
principer är viktiga och ska följas. Även ur ett empowermentperspektiv hör delaktighet och 
demokrati till de viktigaste principerna och en analys av de båda fälten genererar en idé om att 
ett demokratiskt möte präglat av delaktighet kan äga rum inom det dramatiska fältet och att 
detta kan bidra till empowermentprocessen.  
 
Gruppen  
 
Inom radikalt och empowermentbaserat socialt arbete har kollektivet, gruppen, en 
framträdande roll. Tillsammans kan människor bli starkare och flytta fram sina positioner. 
Tillsammans kan vi förändra mer än vad vi kan förändra en och en. Idéer om att arbeta i grupp 
stödjer demokratiska och humanistiska principer då de gör det möjligt för människor att 
arbeta tillsammans på jämlik basis (Glassman och Kates, refererade i Payne, 2002, s 239). 
Miley och DuBois (1999) menar att arbete i grupp är den perfekta miljön för individen att 
engagera sig i ömsesidigt hjälpande, utveckla färdigheter, lösa problem och att uppleva hur 
man själv kan påverka och influera andra (s 8). Grupper gör det möjligt för individer att dela 
med sig av sina resurser och experimentera med olika gemensamma aktioner (Mullender och 
Ward, refererade i Payne, 2002, s 371).  
    I detta avsnitt beskrivs tre typer av grupparbeten: grupparbete som ett led i strävan efter 
partnerskap, grupparbete ur ett humanistiskt perspektiv och grupparbete med det 
gemensamma kunskapandet som syfte.  Kan man hitta en form för hur ett 
empowermentbaserat socialt dramaarbete i grupp skulle kunna se ut genom att hämta 
inspiration från dessa idéer? 
 
Partnerskap genom grupparbete 
 
Barry och Sideway (1999) förespråkar social aktion genom kollektivt handlande och menar 
att detta behöver välfungerande grupper där socialarbetare och klienter arbetar tillsammans. 
Dessa grupper ska vända sig till ett upplevt behov och gemensamt intresse. Gruppen måste ha 
kapacitet, kunskap och färdigheter att klara sin uppgift och de ska äga och utveckla sina egna 
regler (s 27). Detta skulle, enligt Barry och Sideway, kunna leda till partnerskap mellan 
socialkontoret och medborgarna, vilket skulle resultera i delad kontroll och ansvar över 
viktiga beslut. Båda vinner på samarbete men det kräver att socialkontoret har självförtroendet 
att gå in i förhandlingar och att delegera ut vissa ansvarsområden. Social inkludering kräver 
överförandet av rätt sorts makt och ett sätt att åstadkomma detta är att bredda 
beslutsprocessen och öka nivån på alla inblandades deltagande (a.a., s 28). Det finns många 
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dimensioner av makt och att låta klienterna påverka beslut som rör fördelning av resurser 
behöver, enligt Barry och Sideway, inte minska socialtjänstens ansvar utan snarare öka deras 
legitimitet (a.a., s 31). 
 
Humanistiskt arbete med grupper 
 
Ett humanistiskt perspektiv på arbete i grupp presenteras av Glassman och Kates (refererade i 
Payne, 2002) och bygger på följande demokratiska värderingar:  
 

• Människor har inneboende värde och förmåga, 
• De har ett ansvar för varandra i samhället, 
• De har rätt att få vara med och ha en tillhörighet, 
• De har rätt att vara delaktiga och bli hörda, 
• De har rätt att fritt uttrycka sina åsikter och sig själva, 
• Människors skillnader och olikheter berikar alla, 
• Människan har en valfrihet, 
• Människor har rätt att ifrågasätta och kritisera professionella personer 

                             (s 253) 
 
Syftet med grupparbete ur ett humanistiskt perspektiv är att utveckla ett demokratiskt och 
ömsesidigt hjälpsystem och samtidigt hjälpa medlemmarna i gruppen att uttrycka och 
förverkliga sina mål och syften. Glassman och Kates föreslår tekniker och aktiviteter man kan 
använda sig av för att uppnå sina syften i humanistiskt inriktat grupparbete. Bland annat 
förslår de att man kan träna olika roller, planera framtida aktiviteter och pröva olika 
beteendemönster (a.a., s 255f).  
  
Ett gemensamt kunskapande i grupp 
 
Starrin och Forsberg (1997) ställer upp fyra kriterier för en forskningscirkel ur ett 
empowermentperspektiv: 
 

1. Cirkelns kärna utgörs av människor som i sin vardagsroll har en konkret relation till 
den aktuella problematiken 

2. Metodkunskap tillhandahålls av en forskningskompetent deltagare 
3. Deltagarna får fritt identifiera, avgränsa och formulera sitt problem, i dialog med 

andra 
4. Arbetet utförs på ett demokratiskt sätt              (s 56) 

 
Författarna menar att forskningscirkeln kan vara ett forum för empowerment: 
forskningscirkeln kan vara ett verktyg för maktsvaga människor och grupper att stärka sin 
kontroll över vardagsvillkoren. I grupp tillvaratar man på ett konstruktivt sätt deltagarnas 
erfarenheter och vardagskunskaper (s 61f). 
 
Drama som verktyg 
 
Användandet av olika kreativa metoder i arbetet med grupper hjälper individer att lära sig 
saker om sig själva och andra och det ger deltagarna en gemensam grund för ömsesidig 
acceptans, socialisation och en känsla av gruppidentitet (Dutton, 2001, s 41). 
    När individer upptäcker att det finns gemensamma intressen så kan de hitta kraft att skapa 
kollektiva strategier för att förändra (Houston m.fl., 2001, s 288). Om gruppen tar kollektivt 
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ansvar för en fråga och om de får möjlighet att uttrycka sig själva i frågor som rör deras egna 
erfarenheter, då uppstår ett förhållande där man kan höja medvetenheten, underlätta 
kommunikationen och generera nya lösningar på problem (a.a., s 291).  
    I en grupp som arbetade med dramatisk metod för att förändra sin situation och aktivera 
sina resurser skulle man kunna använda sig av en kombination av valda delar av ovan nämna 
modeller. Även inom forumteater och rollspel är det viktigt att deltagarna arbetar med en 
situation som de har en egen relation till. Att deltagarna sedan fritt får identifiera och 
formulera sitt problem är en förutsättning för att man ska hitta en kreativ process. Både det 
sociala arbetet och det dramatiska arbetet ska börja där deltagaren är. På samma sätt som 
forskningscirkeln tar till vara deltagarnas egna resurser, på samma sätt torde ett arbete i 
dramagrupp leda till att deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper tillvaratas på ett 
konstruktivt sätt vilket kan leda till ökad självkänsla och en känsla av värde. De humanistiska 
värderingar som Kates och Grassman ställer upp har koppling till empowermentteorin då de 
betonad sådant som delaktighet, förmågor och ifrågasättande. I dramagruppen är alla 
delaktiga i en process där man både utvecklar sina förmågor och samtidigt reflekterar över sin 
sociala situation och ifrågasätter sociala strukturer.  
 
Kommentar 
 
Grupparbetet symboliserar redan i sin form ett demokratiskt synsätt som betonar jämlikhet, 
rättvisa och delaktighet. Om man i arbetet följer dessa principer tyder det på ett gott socialt 
arbete där varje människas värde och rätt att delta, ifrågasätta och bli lyssnad på respekteras. I 
grupparbete med drama kan man använda sig av de principer som det empowermentbaserade 
grupparbetet bygger på. Som diskuterat i avsnittet Delaktighet och demokrati vilar även den 
dramatiska metoden och teorin på en demokratisk värdegrund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39



8. Diskussion 
 
Denna uppsats har sökt svara på frågan huruvida dramatisk metod kan vara ett verktyg i 
utsatta individers och gruppers empowermentprocess. För att söka fylla uppsatsens syfte har 
en kvalitativ litteraturgranskning och komparativ textanalys av materialet genomförts. Nio 
kärnkategorier har via den komparativa analysen framträtt och dessa har presenterats och 
diskuterats i avsnittet Resultat och analys. I följande avsnitt tas ett sammanfattande grepp om 
resultatet och en diskussion förs kring svårigheter och möjligheter. De nya tankar och idéer 
som det komparativa analysarbetet har genererat presenteras i en idéskiss för hur ett 
empowermentbaserat socialt dramaarbete skulle kunna se ut.  Inledningsvis diskuteras kort 
den valda metoden. 
 
Den valda metoden 
 
Att skriva en uppsats i form av en litteraturstudie och textanalys innebär att man umgås med 
ett stort textmaterial och utmaningen ligger i att på ett analytiskt sätt strukturera upp 
materialet. Syftet har varit att hitta svar på frågan huruvida dramatisk metod kan vara ett 
verktyg i utsatta individers och gruppers empowermentprocess och det är i den jämförande 
analysen i avsnittet Resultat och analys som läsaren ska kunna avgöra hur frågan har 
besvarats. I avsnittet Metod ska det tydligt framgå hur uppsatsskrivandet gått till och huruvida 
uppsatsen är giltig och tillförlitigt. Förhoppningen är att den egna förförståelsen inte ska ha 
påverkat arbetet i en viss riktning men här bör ändå nämnas att den egna förförståelsen är en 
svårighet vid kvalitativa studier och att den kan ha varit en inverkande faktor på både urval 
och analys. Detta är snarast ett etiskt dilemma och en svårighet som alla forskare måste 
hantera då det inte går att helt och hållet radera den subjektiva uppfattningen om tillvarons 
beskaffenhet.  Som nämns i metodavsnittet har en ständig medvetenhet om den egna 
förförståelsen samt en kritisk granskning av den egna forskningsprocessen varit verktyg för 
att minimera förförståelsens inverkan på arbetet. Vad gäller etiska frågor torde en 
litteraturgranskning och textanalys inte leda till skada för någon enskild, vilket kan vara 
risken vid t.ex. kvalitativa intervjuer. Även vid en litteraturgranskning bör man dock ställa sig 
frågor som: hur framställer jag gruppen? Kommer någon till skada? På vilket sätt kan 
resultatet vara till gagn för gruppen? Förhoppningen är att resultaten så småningom kan 
komma till gagn för de individer och grupper som socialarbetaren möter, men om så blir fallet 
vet vi först då uppsatsens teoretiska idé prövats i praktiken (se Framtida forskning).    
 
Empowermentbaserat socialt arbete och dramatisk metod 
 
Syftet med det sociala arbetet är att socialarbetaren tillsammans med klienten ska förändra en 
otillfredsställande situation av något slag. Det är ett samarbete och ur ett 
empowermentperspektiv kan man nå förändring genom att hitta och aktivera individens inre 
och yttre resurser. Individen får härigenom kraft och makt att förändra det egna livet. Hon blir 
med andra ord ett aktivt handlande subjekt i sitt eget liv. Även dramatisk metod så som den 
definierats i denna uppsats syftar till förändring genom aktivt handlande. Enligt den 
komparativa analysen av materialet skulle förändring kunna uppnås genom att individer och 
grupper – i det empowermentbaserade dramaarbetet - aktiverar resurser, skaffar sig kunskap 
och färdigheter samt hittar en medvetenhet om sig själva i förhållande till samhället. Detta 
skulle i sin tur kunna leda till kritisk reflektion och aktivt handlande i syfte att förändra den 
egna situationen.   
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En intressant fråga att diskutera när det gäller förändring är: vad är det som ska förändras? Är 
det individen eller samhället? I denna uppsats har frågan belysts utifrån olika perspektiv. 
Utifrån ett radikalt perspektiv på socialt arbete är det samhället och dess förtryckande 
strukturer som ska förändras. Detta är också vad det kritiskt frigörande perspektivet på 
dramatisk metod säger. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv å andra sidan är det snarare 
individen som ska förändras för att sedan kunna påverka de omgivande strukturerna. Även 
enligt det dialektiska perspektivet på tillvaron ser man på individen som ett handlande subjekt 
med förmågan och kraften att förändra samhället. Att se på tillvaron ur ett radikalt perspektiv 
innebär snarare att man tenderar att se individen som ett offer för de omgivande strukturerna. 
I och med detta finns en risk att man passiviserar individen. Om man istället ser på tillvaron 
utifrån ett dialektiskt perspektiv ser man individen som ett handlande subjekt som har 
förmågan att förändra sin omgivande verklighet om hon får resurser och faktiska möjligheter 
att göra det.  Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan varje handling som individen utför verka 
förändrande på hennes system och således är individen ett handlande subjekt och hennes 
handlingar har ett värde.  
     I det empowermentbaserade sociala dramaarbetet skulle kreativitet vara ledordet.      
Filosofin om empowerment genom kreativitet bygger på tanken att kreativt tänkande i livets 
alla situationer öppnar för fler lösningar än de som till synes står till buds. Den kreativitet som 
kan flöda i rollspel och improvisationer kring sociala problem kan således vara ett verktyg för 
att nå empowerment. Dramatisk metod kan bidra till att individer och grupper utvecklar 
främst sina inre resurser så som självförtroende, kommunikationsfärdigheter och 
samarbetsförmågor. De kan som ovan nämnt utveckla ett kritiskt tänkande och en medveten 
förmåga att reflektera över den egna situationen. I rollspel och forumteater kan individen 
pröva handlingar som om de var verkliga och på så sätt hitta nya handlingsmöjligheter och 
lösningar. Det kan vara svårt att säga till någon ”Du kan förändra, du har makten att påverka 
din situation” och det kan vara svårt att förstå när någon annan säger det till en. Men att testa, 
att pröva hur förändringen skulle kunna se ut, att känna det inte bara i huvudet utan också i 
kroppen bidrar till att tanke, känsla och handling arbetar samtidigt och man får utrymme att 
pröva olika idéer. 
     Analysen tyder på att man i ett empowermentbaserat arbete med drama som verktyg främst 
skulle kunna nå psykologisk empowerment, d.v.s. en aktivering av inre resurser och 
färdigheter som leder till ökat självförtroende, självkänsla och handlingskraft. Detta torde 
dock i sin tur kunna leda till social empowerment då individens handlingsförmåga och 
självförtroende ökar hennes faktiska möjligheter att påverka de omgivande betingelserna. 
Individens och gruppens utvecklande av inre resurser skulle ur ett systemteoretiskt perspektiv 
kunna leda till att de erövrar yttre resurser. Detta systemteoretiska sätt att se på tillvaro och 
förändring är hoppingivande då det implicit i teorin finns ett antagande att varje individ är 
viktig och att alla hennes handlingar räknas. En positiv förändring i gruppen påverkar de 
omgivande systemen och då gruppens resurser aktiveras och utvecklas ökar också 
möjligheterna att påverka och förändra de omgivande betingelserna. Den dramatiska metoden 
kan erbjuda ett forum för bearbetning av sociala problem, motsättningar och konflikter där 
arbetet bygger på demokrati och där samtliga inblandade är delaktiga i processen. När 
individer upptäcker att det finns gemensamma intressen kan de hitta kraft att skapa kollektiva 
strategier för att förändra och ett empowermentbaserat socialt dramaarbete skulle således utgå 
från ett arbete i grupp. I gruppen kan individer engagera sig i ömsesidigt hjälpande, utveckla 
färdigheter, lösa problem och uppleva hur de själva kan påverka och influera andra. I gruppen 
tillvaratas på ett konstruktivt sätt deltagarnas erfarenheter, vardagskunskaper och resurser.  
     Den kritik som riktats mot det empowermentbaserade sociala arbetet och som bygger på 
att empowerment kan bli paternalistiskt om socialarbetaren själv vill definiera klientens mål 
och syften är allvarig och måste beaktas noga. Syftet med empowermentprocessen är 
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självständiga och autonoma individer som inte har behov av social hjälp och som kan 
definiera sina egna mål och önskningar. Att socialarbetaren ska definiera dem åt klienten går 
inte ihop med empowermenttänkandet. I det empowermentbaserade sociala dramaarbetet 
skulle de utsatta individerna och grupperna få utrymme att själva definiera sina önskningar, 
syften och strävanden. I det kreativa skapandet kan deltagarna dels utforska vad som faktiskt 
är deras problem, dels undersöka nya lösningar och handlingsalternativ. Socialarbetaren 
skulle fungera som en form av ledare, men inte en auktoritär ledare utan mer som en 
underlättare, någon som tillhandahåller verktyget utan att bestämma över processen. För att 
använda Boals ord så kan man inte gå ut till andra och tala om för dem hur de ska lösa sina 
problem men man kan ge dem medlen att själva lösa dem.   
     För att återknyta till den inledande frågeställningen presenteras här en skiss som bygger på 
den komparativa analysen och som ger en idé om hur ett empowermentbaserat socialt arbete 
med dramatisk metod som verktyg skulle kunna se ut. Ett empowermentbaserat socialt 
dramaarbete bygger på humanistiska och demokratiska principer och det övergripande syftet 
skulle vara att nå förändring i det egna livet samt de omgivande sociala strukturerna. Ur ett 
systemteoretiskt perspektiv skulle detta kunna vara möjligt då en liten förändring i en del av 
systemet påverkar hela systemet. Förändringsprocessen skulle bygga på ett antal mindre 
processer som kan sammanfattas som följer:  
 

- kunskapande,  
- medvetandehöjning,  
- reflektion- och handlingsprocess,  
- aktivering av resurser,  
- dialektisk förståelse  

 
Kreativiteten skulle fungera som det övergripande verktyget i arbetet med dessa processer och 
gruppen skulle kunna arbeta med olika typer av dramatiska metoder och tekniker.  Formen för 
arbetet skulle vara gruppbaserad och inspiration skulle kunna hämtas från formen på 
självhjälpsgrupper eller forskningscirklar. Det övergripande syftet skulle vara att ge individer 
och grupper makt och kraft att bli delaktiga i det egna livet. För att referera till uppsatsens titel 
så skulle syftet vara att deltagarna gick från vanmakt till vardagsmakt – från passiva objekt till 
aktiva subjekt i den egna vardagen. 
   
Framtida forskning 
 
Att arbeta med drama som verktyg inom det sociala arbetet är inte vanligt, att döma av antalet 
publicerade artiklar. Litteratursökningen i databaser gav inga träffar vad gäller drama och 
socialt arbete i en svensk kontext och den gav ett begränsat antal artiklar av internationell 
karaktär. Efter avslutat jämförande analysarbete ser det dock ut som att dramatisk metod och 
teori har något att erbjuda utsatta individer och grupper i deras empowermentprocess. I denna 
uppsats presenteras dock bara en teoretisk idé för hur detta skulle kunna se ut och det vore 
givetvis nödvändigt att pröva teorin i praktiken för att kunna avgöra om det är en fungerande 
väg eller inte. Om idén ska prövas i praktiken ska den prövas under utvärderingsbara former. 
Allt socialt arbete måste vara evidensbaserat för att kunna försvaras: socialt arbete utger sig 
för att leda till positiv förändring för den utsatta individen eller gruppen och då ska man också 
kunna bevisa att denna positiva förändring faktiskt uppnås. En utvärdering av projektet skulle 
bygga på kvalitativa och kvantitativa data samt observationer och skulle kanske ge ett 
empiriskt och evidensbaserat svar på huruvida dramatisk metod kan vara ett verktyg i utsatta 
individers och gruppers empowermentprocess.       
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