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Inledning 
 

 

Jag har alltid varit nyfiken på hur man leder ett teaterarbete med personer med funktionsnedsättning. 
Efter flera års arbetserfarenhet av att leda, regissera och även skådespela i teatergrupper med personer 
utan funktionsnedsättning frågar jag mig: Hur går det till att leda teatergrupper där deltagarna har 
funktionsnedsättningar, vilka hinder kan man stöta på och hur ska man gå till väga för att få alla med  
"på tåget"? Vilka kunskaper, förmågor eller verktyg måste man behärska som ledare för att göra teater 
med personer med funktionsnedsättning? Finns det några likheter i de utmaningar jag ställs inför som 
ledare för "vanliga" grupper, om man skulle jämföra med en grupp där personer med 
funktionsnedsättning ingår? Skulle jag som teaterpedagog, utan kunskaper om funktionsnedsättningar, 
kunna leda en sådan process?  
Jag har valt att besöka en teatergrupp inom daglig kommunal verksamhet där vissa av medarbetarna   
har funktionsnedsättning och vissa inte. Gruppen heter Glada Hudik-Teatern och leds av dess grundare 
Pär Johansson. Pärs arbete med teatergruppen har betraktats som mycket framgångsrikt, rentav unikt 
och ryktet om hans ledarskap har väckt min nyfikenhet och mitt syfte är att försöka beskriva och 
analysera Pärs ledarskap under repetitionsarbetet i teatergruppen Glada Hudik-teatern. Frågorna som 
jag ställer mig i denna studie är:  
 

� Vilka ledarstilar finner jag exempel på i Pär Johanssons ledarskap? 
 
� Påverkas ledarstilen av vem eller vilka Pär leder och i så fall på vilket sätt?  

 
� Vilka delar av regiarbetet (pedagogiska grepp och arbetsuppgifter) fokuserar respektive 

fokuserar Pär inte på i arbetet med Glada Hudik-teaterns skådespelare? 
 
Genom att undersöka och försöka definiera Pärs ledarstil vill jag sätta fingret på vad som är signifikant 
för hans sätt att leda och förhålla sig till medarbetarna och arbetet. Fortsättningsvis kommer jag att 
benämna personerna som ingår i teatergruppen som skådespelare eller medarbetare, eftersom Glada 
Hudik-teatern är deras arbete de dagar de spelar eller repeterar samt att vissa medarbetare i gruppen har 
andra roller än skådespelare, men är lika aktiva i teaterprocessen. I denna studie är det Pärs ledarskap 
som är i fokus och jag skulle vilja definiera begreppet ledarskap som "den process genom vilken en 
person influerar andra att nå uppställda mål" (Maltén, 2000, s. 19). Ledarskap ingår som en del av det 
pedagogiska fältet i och med att ledarskapets process och karaktär påverkar den pedagogiska kvalitén i 
det gemensamma arbetet och eftersom det är i interaktionen och kommunikationen mellan Pär och 
hans medarbetare som ledarskapets process sker så har jag valt att utgå från ett dialogiskt perspektiv. Det 
dialogiska perspektivet innebär i sin tur att jag i analysen fokuserar på allt som sker i interaktionen 
mellan Pär och hans skådespelare och tar hänsyn till kontexten, dvs. hela sammanhanget. Att kontexten 
ständigt skiftar, som den gör ur ett dialogiskt perspektiv sett gör också att varje del av 
kommunikationen i viss mån får en unik betydelse varje gång, vilket man kan ha i åtanke. 
Med den dialogiska analysen som grund kommer jag sedan att använda mig av en ledarskapsteori 
inriktad på olika ledarstilar, för att definiera vad som är signifikativt för Pärs sätt att leda sin grupp. 
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Bakgrund 
 
 
Teatergruppen "Glada Hudik-teatern" 
 
Teatergruppen startade sin verksamhet 1996 på initiativ av Pär och man har sedan dess arbetat med åtta 
olika produktioner inklusive den senaste produktionen Elvis, som var den föreställning som gjorde att 
Glada Hudik-teatern blev en välkänd teatergrupp i Sverige, och som har setts av över 170 000 personer. 
De första produktionerna var betydligt mindre i omfattning än den senaste, men undan för undan har 
teatergruppens verksamhet växt både till antalet skådespelare och medarbetare till omfatta en stor 
produktionsapparat och ett flertal turnéer samband med Elvis. 
   Skådespelartruppen, som jag fokuserar på i studien, består idag av cirka 40 personer varav cirka 35 
personer har något funktionshinder. Funktionshindret är för de allra flesta skådespelare av ett psykiskt 
slag och inte i första hand fysiskt. (Per har också själv myntat begreppet "normalstörd" som betyder 
icke funktionshindrad och anspelar på motsatsen till utvecklingsstörd. Jag kommer att använda 
begreppet i samma betydelse). Arbetet i teaterverksamheten är för dessa personer en del av den dagliga 
verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS nr: 1993:387). 
Många av skådespelarna har varit med från starten och några är nyare. Av de normalstörda arbetar 
några parallellt som habiliteringspersonal (3-4 personer).Verksamheten är uppbyggd så att 
teatergruppen träffas då de har en produktion att arbeta med och när de repeterar träffas de vanligen en 
gång per vecka och då under en heldag. Övriga dagar har de funktionshindrade medarbetarna andra 
arbeten inom LSS.  
    
 
Syftet med verksamheten 
 
I verksamhetsbeskrivningen och verksamhetsplanen för Glada Hudik-teatern från 2008 (med viss 
uppdatering till 2011) står att "Teatergruppens primära mål har hela tiden varit att få spela teater för åskådare" 
och att det under detta mål sedan ryms ett antal underliggande mål som omfattar både gruppen och  
medarbetarna mer individuellt (varav jag valt att beskriva de som är av störst relevans för min studie).  
Ett underliggande syfte är att stärka människan, vilket i praktiken innebär att man vill hitta ett personligt 
arbetsätt för varje medarbetare och att var och en ska få göra det man är bra på och utvecklas inom det. 
En annat mål är att medarbetarna ska bli sedda, behövda och tagna i anspråk och att detta ska leda till 
personlig växt hos individen. Ett pedagogiskt verktyg för detta kan vara positiv respons och bekräftelse 
framhåller man. Professionalism är ett annat underliggande mål och detta innebär ge gruppen en fullödigt 
professionell inramning och uppbackning för att på så sätt visa att alla har samma värde. Uthållighet och 
nya vägar : så beskriver man det sista målet för verksamheten och detta ska Glada Hudik-teatern nå 
genom gemensamma ansträngningar, målmedvetet arbete och en tro på människors vilja och möjlighet 
att utvecklas och att fortsätta utvecklas även då man kommit långt. Man vill våga tappa fotfästet och 
välja nya vägar.  
 
 
Arbetsmetodik i teatergruppen - en tillbakablick 
 
Eftersom Pär och många av skådespelarna i Glada Hudik-teatern har ett samarbete som sträcker sig 15 
år tillbaka i tiden, och som jag är övertygad om påverkar den ledarstil och den regiroll som Pär tillämpar 
idag, vill jag här ge en kort bakgrund till hur gruppens arbetsmetodik har utvecklats över tid.  
   Från och med starten 1996 fram till idag förstår jag det som att arbetssättet i gruppen har förändrats 
en del. Från början utgick man i större utsträckning från skådespelarnas önskemål och fantasi när det 



4 

gällde att forma karaktärer i ett tidigt skede – "Vad vill du vara? Vem vill du föreställa? Hur kan du göra 
då? Sedan har Pär skrivit ihop ett manus utifrån dessa idéer för att därefter arbeta fram ett skrivet 
manus. Vid den tiden fanns också en annan verksamhetsledare, Olle Hillbom, vars roll var att göra 
musik till föreställningarna. Musik och texter skapade han tillsammans med skådespelarna.  
   2004 tog man steget att arbeta med ett mer färdigt manus och redan färdigskriven musik. Dansare, 
sångare och musiker som inte hade funktionshinder stod för inramningen av föreställningen. Ungefär 
samtidigt slutade Olle som verksamhetsledare. Pär ville att de funktionshindrade medarbetarna och 
övriga skulle få "den bästa" inramningen de kunde få. Det vill säga att även kostym, smink, scenografi, 
ljud och ljus utformades av professionella.  Jag uppfattar det som att Pär ville höja 
"professionellitetsnivån" på produktionerna. Detta grepp blev en stor framgång popularitets- och 
publikmässigt. Pär har hela tiden använt ett manus som underlag och verktyg för teaterarbetet. I princip 
inga teater- eller dramaövningar har använts i gruppen. Teaterarbetet har bestått av att repetera in nya 
roller och pjäser. Pär skriver i verksamhetsbeskrivningen att teatergruppen inte arbetar efter något 
fastställt arbetssätt eller någon specifik pedagogik.  
   Ovanstående avsnitt är i huvudsak en sammanfattning av historikavsnittet på teaterns hemsida (se 
Kap. Källförteckning, s. 31 ). 
   Pär fungerar idag som ensam verksamhetsledare. Förutom uppgiften som verksamhetsledare arbetar 
han även som producent, marknadsförare, manusförfattare, regissör och medverkar dessutom själv som 
skådespelare i alla uppsättningar.   
 
 
Arbetet i gruppen under den aktuella observationsperioden 
 
Under perioden då jag har följt gruppen har arbetet bestått av repetera upp en, för skådespelarna, redan 
välkänd produktion. De har redan spelat föreställningen många gånger, men det var nu cirka ett halvår 
sedan de sist spelade tillsammans. Pär har gjort en del förändringar i manus och detta är alltså nytt för 
skådespelarna. Dessutom så har en del förändringar skett i rollistan. En skådespelare är ny i gruppen 
och en nygammal har kommit tillbaka igen efter att ha stått över i några år. Vid observationsperioden 
har gruppen bara 1-3 veckor kvar till nypremiär på en annan ort i Sverige. De har under de senaste 
veckorna träffats en till två gånger per vecka (heldagar) för att prova ut nya kostymer, läsa manus, 
repetera teaterscener och sånginsatser. 
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Tidigare forskning 
 
Jens Ineland (2007) har ägnat avhandlingen, Mellan konst och terapi – Om teater för personer med 
utvecklingsstörning åt att beskriva hur teaterverksamhet för personer med funktionshinder kan utmana 
den gängse uppfattningen kring funktionshindrades kapacitet och denna diskursändring menar han i sin 
tur har påverkat sättet att organisera kommunal omsorgsverksamhet inom LSS, där ett nytt sätt att 
organisera handikappverksamhet har skapats i spänningsfältet mellan den traditionella 
terapiverksamheten och den konstnärligt inriktade teatern. Ineland påvisar även att sammankopplingen 
mellan det som han kallar terapiverksamhet och konstnärlig verksamhet har en positiv inverkan på 
arbetstagarnas identitetsbygge och stärker deras känsla av samhörighet i vårt samhälle. 
Lennart Sauer (2004) påvisar liknande slutsatser i sin studie, Teater och utvecklingsstörning – en studie av 
Ållateatern där han genom observationer, intervjuer och forskningscirklar undersöker hur de 
funktionshindrade arbetstagarnas liv påverkas av att vara skådespelare i en teatergrupp som är en daglig 
verksamhet inom LSS. Inelands och Sauers forskning grundas på ett samhälleligt perspektiv där 
handikappforskningen står i centrum och alltså inte ur ett pedagogiskt perspektiv.  Det är en viktig 
skillnad att Ineland och Sauer undersöker verksamheten (Ållateatern) och har den omgivande 
organisationen eller individerna i verksamheten i fokus medan jag har mitt fokus på Pers ledarskap i 
dialog med skådespelarna. 
   Ur ett internationellt perspektiv så verkar forskningsbaserade texter svåråtkomliga eller så finns det 
helt enkelt väldigt få som behandlar teater- och dramapedagogik i kombination med funktionshindrade 
deltagare. "Drama, Disability and Education: A Critical Exploration for Students and Practitioners",  
(2012, under utgivning)  av Andy Kempe har jag hittat men det framgår inte om detta är 
forskningsbaserat material. Författaren är dock lärarutbildare och forskare (han har titeln "Dr") vid ett 
brittiskt Universitet. Sol-Britt Arnolds Granlund har i avhandlingen "Beyond the obvious – three acts in 
educational drama" (2009) ägnat en del av innehållet åt att identifiera deltagarnas upplevelser i samband 
med pedagogiska dramaprocesser, men liksom i Sauers avhandling verkar fokus här ligga på deltagarnas 
upplevelser av verksamheten och inte sett ur ett ledarskapsperspektiv. 
   Sammanfattningsvis kan jag konstatera att pedagogisk forskning ur ett ledarskapsperspektiv inom 
teaterverksamhet med funktionshindrade personer har jag inte lyckats hitta och eventuellt kan detta 
bero på att materialet är svåråtkomligt eller att sådan forskning helt enkelt inte finns. Kanske kommer 
sådan forskning efterfrågas mer i framtiden, i och med den diskursförändring som Ineland diskuterar 
(att göra teaterproduktion till en mer bestående del av LSS-verksamheten i Sverige). 
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Teori och Begrepp 
 
 
Jag återgår nu till att försöka förtydliga begreppet ledarskap och Maltén menar här att skillnaden mellan 
en chef  och en ledare är att ett chefskap blir man tilldelad uppifrån och att chefskapet är ett formellt 
tillsatt ledarskap som innebär befogenheter och förväntningar på måluppfyllelse, medan enbart ett 
ledarskap bygger på ledarens samspel med sina "följare" och så att säga är sanktionerat nedifrån (2000, 
s. 20).  
   Maltén beskriver det han kallar det pedagogiska ledarskapet: 
 
 Det pedagogiska ledarskapet innebär att sätta igång och vidmakthålla en kontinuerlig process, 
 att vara katalysator för individers och gruppers utveckling, så att uppställda mål kan nås i 
 ömsesidig samverkan (Maltén, 2000, s. 36).  
 
Med denna formulering ringar jag mer in den sorts ledarskap som jag avser att undersöka, nämligen det 
mer pedagogiskt inriktade ledarskapet och ömsesidigheten i definitionen tangerar även det dialogiska 
perspektivet.  
   För att närmare komma in på begreppet ledarstil låter oss Maltén (2000, s. 62) förstå att det finns en 
mängd olika stilar som man som ledare kan välja mellan eller helt enkelt hitta sin egen. Maltén menar att 
ledarstilen formas av en kombination av kunskap om ledarskap och praktisk erfarenhet. Maltén ger ett 
antal exempel på teorier som definierar olika ledarstilar, och jag har valt att främst fokusera på den 
situationsanpassade ledarteorin som företrädes av Hersey och Blanchard (ibid, s. 72). Enligt den bör ledaren 
anpassa sig mellan ett personinriktat- och ett uppgiftsinriktat ledarskap beroende av ett antal 
situationsfaktorer. Med det personinriktade ledarskapet menas att ledaren fokuserar mest på personerna 
(t.ex. deltagarna, personalen) och är uppmuntrande, skapar laganda, ger medinflytande och konstruktiv 
kritik. Ett uppgiftsinriktat ledarskap fokuserar mer på att lägga vikt vid produktion, styrning och att ha 
kontroll (s. 67).   
   Jag vill också ta reda på vad Pär fokuserar på i sitt regiarbete och i det avseendet kommer jag också 
fokusera på samspelet med medarbetarna, vilket är ändamålsenligt utifrån ett dialogiskt perspektiv.  Jag 
tänker då genomlysa hans arbete mot Martha Westins teorier kring regiarbete och arbete med 
skådespelare. 
   I ett teaterarbete kan ledarskapet enligt Hägglund/Fredin (2001, s. 120) innebära att ledaren ser till att 
alla har roligt och känner sig trygga. Teaterpedagogen Keith Johnstone betonar att ett ledarskap (i 
allmänhet och i skapande verksamhet i synnerhet) ska innefatta att ledaren bejakar skådespelarnas egna 
kreativitet och låter dem göra egna upptäckter. Ledaren ska aldrig låta skådespelarna uppleva att de kan 
misslyckas och ledarens mål är att skådespelaren ska uppleva att han eller hon själv skapat sin roll 
(Ketih Johnstone, 1992, s. 21-26).  
   Dessa specifika aspekter av ledarskapet inom ett teaterarbete anser jag även kan rymmas inom inom 
begreppet det pedagogiska ledarskapet, därför att Johnstones synsätt på ledarskap går att kopplas till 
Malténs pedagogiska tillämpningar av antagandet om den självförverkligande människan, där ledaren ser det 
som sin uppgift att organisera verksamheten så att deltagaren förmår att optimalt utnyttja sina resurser 
och att få stimulans till självbestämmande, egen planering och eget tänkande (Maltén, 2000, s 34). Det 
synsättet på ledarskap går även att koppla till det situationsanpassade ledarskapet, där Maltén t.ex. föreslår 
att ledaren ska ha en mer personrelaterad styrning ju mer självgående en grupp är. En personrelaterad 
styrning innebär att ledaren, som Johnstone föreslår ovan, uppmuntrar och stimulerar deltagarna samt 
välkomnar och uppmuntrar egna idéer och initiativ. 
   I studien benämner jag Pärs roll både som regissör och ledare.  Främst därför att regissörsrollen 
innebär ett ledarskap, där regissören är ansvarig för att nå uppställda mål. Jag skulle vilja ansluta mig till 
Malténs definition av ledarskap (se ovan) och definiera regissörsrollen som ledare för en process som 
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innebär att man arbetar fram en teaterföreställning. I fortsättningen kommer jag också benämna 
regissören som "han" eftersom studien handlar om Pärs ledarskap. 
   Eftersom min intention är att undersöka vilka delar av regiarbetet som Pär fokuserar respektive inte 
fokuserar på ska jag definiera närmare vilka delar som ingår i ett regiarbete. I min studie kommer jag att 
lägga fokus på den delen av regiarbetet som sker i dialog med medarbetarna och inte fokusera på de 
delarna som innebär pjäsval, pjäsanalys (om det inte sker i samtal med deltagarna) och Pärs samarbete 
med medarbetarna "bakom scenen". Järleby nämner i sin avhandling Från lärling till skådespelarstudent 
(2003) hur regirollen har utvecklats genom tiderna och hur den uppfattas idag. Järleby menar att 
regissörens roll har växt sig allt starkare under 1900-talet och att många hävdar att systemet med en 
regissör som har ansvar för hela föreställningen har kvävt skådespelarens kreativa förmåga, medan 
andra vill se regissörsrollen som en pedagog vars uppgift är att hjälpa skådespelaren att blomma inom 
en konstnärlig enhet ( Järleby, 2003, s. 37-38). Martha Vestin, professor i teaterregi, menar att regissören 
själv skapar sin yrkesroll, men att det inte så mycket handlar om att "hitta på" som man tror utan 
snarare att få andra att "hitta på" (Vestin, 2000, s. 16), det vill säga att regissören har rollen som en slags 
kreativ möjliggörare för ensemblen.  
   I studien kommer jag med stöd av Vestins resonemang undersöka vilka arbetsuppgifter eller 
pedagogiska förhållningssätt som regissören utför eller tillämpar (eller inte) under denna fas av arbetet.  
 

 
Dialogism 
 
För att att kunna sätta ord på vad som sker i kommunikationen mellan Pär och gruppen använder jag 
mig av Per Linells (2001) begrepp kommunikativt projekt. Begreppet används inom det dialogiska 
synsättet på kommunikation och språkanvändning. Om man väljer det dialogiska förhållningssättet 
istället för ett monologiskt, innebär det att man tar hänsyn till de sammanhang och den kontext där all 
kommunikation sker. I det monologiska förhållningssättet ses kommunikation som informationsutbyte 
mellan individer där den enskilda individens sätt att agera på bestäms genom att den har en individuell 
intention bakom allt den säger samt är bunden till ett visst sätt att kommunicera beroende på status, 
social bakgrund, ålder, kön osv. Dessa påverkansfaktorer anses vara stabila faktorer i sammanhanget. Ur 
det dialogiska perspektivet analyserar man istället personers handlingar och deras syften beroende av 
vad som sker mellan personerna och hur sammanhanget påverkar dem. Dessa faktorer är inte statiska 
(Linell, 2001, s. 8). Linell definierar dialogism som "...a general framework for understanding discourse, 
cognition and communication"(s. 67). 
 
 
Kommunikativt projekt 
 
Ett kommunikativt projekt kan, enligt Linell, beskrivas som en sekvens där två eller flera närvarande 
personer försöker lösa ett kommunikativt "problem" av något slag (Linell, 2001, s. 218, övers. M.E.). 
Med problem menar Linell inte bara att kommunikativa projekt handlar om att lösa svårigheter i en 
interaktion, utan mer att göra en uppgift, att komma överens eller komma till förståelse om något (s. 
218). Ett kommunikativt projekt behöver inte vara något som i förväg är fastställt, utan det kan lika 
gärna vara något som som utvecklas under handlingarnas gång. Målet eller syftet med handlingarna är 
viktiga inom ett kommunikativt projekt, menar Linell, och dessa går att spåra i personernas handlingar. 
Ett mål eller syfte kan vara gemensamt i gruppen eller delas av några men inte av alla. Andra syften eller 
mål kan vara kopplade till en persons roll i gruppen eller drivna av personer vars mål konkurrerar med 
andras (s. 220). Linell menar också att kommunikativa projekt sällan sker mellan helt likvärdiga personer 
i homogena grupper och att det därför ofta förekommer koalitioner och motsättningar mellan och 
inom individer och grupper (s. 225). Gemensamt för kommunikativa projekt är att de slutförs kollektivt 
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av alla aktörer, men ofta med en skillnad i nivå av deltagande och ansvarstagande (s. 221). 
Kommunikativa projekt kan vara små, kanske bestå av bara tre replikväxlingar och Linell benämner 
dessa "local projects", men kommunikativa projekt kan också vara mer omfattande, t.ex. en person på 
resa i utlandet som behöver får reda på tid, plats och hur man tar sig dit och frågar en person med ett 
annat modersmål. Detta kan vara "local projects" att få svar på en fråga, men ett övergripande projekt 
skulle kunna vara att göra sig bekant med en annorlunda kultur. Linell menar att begreppet 
kommunikativt projekt kan användas som en analysenhet för att undersöka och förstå betydelsen av 
personers interaktion (s. 233) och därför tycker jag att detta verktyg lämpar sig väl i studien av Pers 
ledarskap.  
 
 
Ledarskapsteori 
 
För att komma underfund med vad som kännetecknar Pärs ledarskap kommer jag i min teorigrund att  
utgå mestadels från Arne Malténs "Det pedagogiska ledarskapet". Han menar att det länge har pågått 
en diskussion om vad som ligger bakom vårt val av ledarstil och Maltén (2000, s. 22) utgår ifrån Edgar 
Scheins beskrivning av fyra olika antaganden som handlar om att se på människan som rationellt-
ekonomisk, social, självförverkligande eller komplicerad. Denna teori fungerar som en 
kategoriseringsram för de övriga ledarskapsteorierna som Maltén presenterar. 
   Enligt den rationella-ekonomiska människosynen så är det ett vinstmotiv som ligger bakom ledarens 
handlande. Medarbetarna måste kontrolleras och motiveras utifrån för att hållas "i schack".  
Ledarskapet är auktoritärt uppbyggt och kan innehålla belöningssystem eller straffsystem. Följden blir 
att människan betraktas i grunden vara ansvarslös och lat (Maltén, 2000, s. 22). 
   Enligt den sociala människosynen är det de sociala behoven som styr vårt handlande. Ledarskapet bör 
därför inriktas på att göra medarbetarna motiverade, stödja dem i deras strävan efter gemenskap och på 
att lyssna, vara lyhörd för behov och stämningar.. Ledaren bestämmer ramarna, men inom dessa finns 
frihet och ledaren hjälper sedan till genom att underlätta och stödja.  
   Antagandet om den självförverkligande människan grundar sig på att människan styrs av ett medfött 
behov att förverkliga sig, dvs. att hon vill utnyttja sina inneboende möjligheter på ett optimalt sätt, 
utveckla sig själv, vara kreativ och möta nya emotionella och kognitiva utmaningar (s. 27). 
   Det fjärde antagandet, den komplicerade människan (Maltén, 2000, s. 35) bygger på att människan som 
individ är föränderlig till skillnad från ovanstående antaganden där människan bara har ett tydligt, 
identifierbart motiv som driver hennes handlingar som ledare. Likväl som att individen är föränderlig är 
också situationen som ledarskapet ska bedrivas inom varierande och föränderlig.  Det sker också ett 
ständigt växelspel mellan organisation och individ, och därför behöver ledarskapet vara situationsanpassat.  
Samtidigt behöver det vara pedagogiskt för att vara kapabelt att möta individuella behov och 
förutsättningar. Maltén menar att valet av bästa ledarstil helt måste bero på de faktiska omständigheterna ( 
s. 36). De faktiska omständigheterna, liksom individers och gruppers mognad, får avgöra vilket val av 
ledarstil som ledaren använder sig av. Maltén ansluter sig själv till antagandet om den komplicerade 
människan och till den situationsanpassade ledarskapsteorin (s. 38) och jag avser använda denna teori som 
grund när jag studerar Pärs ledarstil.  Man kan även koppla den dialogiska synen på kommunikation till 
det situationsanpassade ledarskapet, eftersom den gemensamma nämnaren här är att man utgår från 
den aktuella situationens kontext och komplexitet och dessa faktorer har stark inverkan på handlingarna 
i bägge synsätten.  
   Teorier kring det situationsinriktade ledarskapet dateras till 1960-talet och utformningen av 
ledarskapet ska kopplas till ledaren själv, den speciella situation där ledaren ska verka och till 
medarbetarnas mognad. Jag kommer, bland flera olika situationsinriktade teorier, välja den som Maltén 
benämner som situationsanpassad ledarteori och som utvecklats av Hersey och Blanchard (Maltén, 2000, s 
72) för att fördjupa min förståelse av Pärs ledarskap. Enligt denna teori bör en ledare anpassa sitt 
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ledarskap mellan ett uppgiftsinriktat ledarskap och ett personinriktat ledarskap, och därför ska jag först 
förklara dessa begrepp.  
 
 
Uppgifts- och personinriktat ledarskap 
 
Ett ledarskap behöver enligt Maltén (2000, s. 67) vara både uppgifts- och personinriktat. En uppgifts- och 
resultatinriktad ledare lägger vikt vid produktion, att ha kontroll och styra. Ledaren har höga ambitioner 
när det gäller prestationens kvalitet och det hör till att han är förnyelseorienterad, dvs. har visioner om 
framtiden. Men det gäller också att förankra sin visioner hos medarbetaren och då krävs enligt Maltén, 
det mer personinriktade ledarskapet som kan bygga upp en laganda, en vi-känsla hos deltagarna (s. 68). 
Den mer personinriktade ledaren kan ge beröm och konstruktiv kritik, ge medinflytande och kräva 
medansvar och uppmuntra och stimulera deltagarna (s. 67). Maltén menar att en bra ledare väljer en 
avvägning mellan de båda inriktningarna, mellan effektivitet och trivsel och försöker integrera 
deltagarens mål med organisationens (s. 69). Ledarskapet som stödjer sig på bägge inriktningarna utgår 
från antagandet om den komplicerade människan och ser henne som en individ med skiftande behov och 
viljor. Maltén menar att företaget eller gruppen kan inte uppnå sina mål och syften, utan att 
medarbetarna delar dem och helst har varit delaktiga i deras framtagning och utformning (2000, s. 70).  
 

 

Situationsanpassat ledarskap 
 
Enligt Maltén så bör den situationsanpassade ledaren använda både den person- och den resultatinriktade 
dimensionen av ledarstil och det gäller att utforma sitt val av ledarstil utifrån ett antal situationsfaktorer ( 
här uppräknade utifrån Herseys och Blanchards modell, Maltén, 2000, s. 72):  
 
• Ledaren själv och dennes erfarenhet. 
• Deltagarnas kompetens och mognadsnivå. 
• Gruppens unika miljö, dvs. den "kultur" som råder i gruppen. 
• Uppgiftens art, t.ex. om det är ett förhållningssätt som ska läras eller något praktiskt göromål. 
• Tid till förfogande. Ju kortare tid desto mer frestas ledaren att styra.  
 
Ledaren anpassar alltså sitt ledarskap efter dessa faktorer och det situationsanpassade ledarskapet kräver 
därför en hög flexibilitet, en bred beteenderepertoar och en förmåga att balansera t.ex. uppgift- och  
personinriktning.  
   Jag vill uppehålla mig vid situationsfaktorn som inbegriper deltagarnas mognadsnivå eftersom denna 
studie handlar om ledarskap i en grupp med funktionshindrade människor. Maltén menar t.ex. att ju 
mer omogen en grupp är desto hårdare styrning krävs från ledarens sida och ju större gruppmognad 
som finns desto mer kan ledaren styra indirekt och personinriktat. Maltén använder sig återigen av 
Hersey och Blanchards modell, när han definierar olika mognadsnivåer hos deltagare i en grupp 
(Maltén, 2000, s. 73): 
 
1. De varken kan eller vill och saknar självtillit. 
2. De kan inte, men de vill och är motiverade. 
3. De kan, men de vill inte. 
4. De både kan och vill och är motiverade.  
 
I de två första kategorierna bör ledaren styra direkt medan han i de två senare kan vara mest behjälplig 
av ett mer personinriktat och mjukare ledarskap. Maltén fortsätter sedan och presenterar Hersey och 
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Blanchards fyra ledarstilar, som är framtagna med hänsyn till gruppens mognadsnivå (s. 74), se figur 1.1. 
 
Figur 1:1. Herseys och Blanchards ledarstilar i relation till ledarens stödjande och styrande funktioner 
samt till gruppens mognadsnivå (Maltén, 2000, s. 74) 
 

 
Ledarstilarna definieras som: 
 
I. Styrande – Är mycket styrande, men ej stödjande. 
ÍI Tränande – är i hög grad såväl styrande som stödjande. 
III Stödjande – är icke styrande, men mycket stödjande. 
IV Delegerande – är vare sig styrande eller stödjande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Maltén så väljer situationsanpassade ledare mellan ledarstilar som kan variera mellan ett starkt 

      Medarbetarnas mognadsnivå 
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ledarinflytande och ett mer grupporienterat ledarskap beroende på den aktuella situationen. Se figur 1:2.  
 
Figur 1:2. Ledarens agerande, anpassat efter gruppens erfarenhet och mognad (Maltén, 2000, s. 75) 
 

 
I läge A är det ledaren som fattar alla beslut medan i läge F finns nästan inget inflytande alls från 
ledaren. Valet av ledarstil beror här (liksom ovan) på situationsfaktorer såsom gruppens mognadsnivå, 
erfarenhet och sammansättning samt uppgiftens art som ledaren har bedömt dessa.  
 
 
Regissörens ledarskap 
 
Hur bär man sig åt i ett regiarbete med funktionshindrade skådespelare? För att få ett grepp om hur 
Pärs ledarskap ser ut mer allmänt, men även också ur ett teaterledarskapsperspektiv, vill jag också 
undersöka vilka delar av regiarbetet som Pär fokuserar på i sitt arbete med Glada Hudik-teatern. Vilka 
arbetsuppgifter och vilka pedagogiska grepp förekommer respektive förekommer inte i Pärs arbete? 
Som grund för mitt resonemang utgår jag här från Martha Vestins tankar och terminologi kring 
arbetsmetodik i ett regiarbete. Mer allmänt så menar Vestin att regissören är i konstant dialog med 
skådespelarna, i ett ömsesidigt givande och tagande. Arbetsordningen kan beskrivas som följande: Regissören 
kommer med ett förslag, en uppgift för skådespelaren att prova. Skådespelaren svarar genom sitt sätt att 
använda förslaget - kanske inte alls som regissören tänkt sig – regissören svarar med en kommentar, sin 
reaktion, sitt nästa förslag (Vestin, 2000, s. 17). Att regissera är inte så mycket att själv "hitta på", menar 
Vestin utan det gäller istället att stimulera andra till att bli kreativa (s. 16). Som repetitionsledare är 
regissörens arbetsuppgift, enligt Vestin, att kräva respekt för arbetet och med detta menas att hålla tider, 
inte störa varandra i arbetet och inte tillåta sig att fokusera på annat så att arbetet blir lidande (s. 70). 
Regissören måste tänka på att hålla styrfarten i arbetet med skådespelarna, så att det inte blir ett 
diskuterande om vad och hur man ska göra istället för att gå upp och prova (s. 73).  Det är också hans 
uppgift att börja och avsluta "ett pröve" av en scen (s. 75). 
   Vestin beskriver också olika begrepp som regissören och skådespelarna kan använda som verktyg i   
arbetet (som jag bara nämner vid namn här), t.ex. vändpunkter, undertext, övergångar, rollens projekt, 
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vilja, drivkraft, handling och hinder, improvisationer och övningar (s. 82-86).  
   Att få skådespelarnas samspel att fungera är regissörens uppgift enligt Vestin och hon menar att 
samspelet består av att utlösa en reaktion hos medspelaren, som i sin tur utlöser ett svar hos den andra 
(2000, s. 103). Regissören kan hjälpa skådespelaren genom att trigga hennes medspelare. Istället för att 
säga till skådespelaren: "Bli mer arg här", så kan han säga till medspelaren: "Försök reta henne mera".  
   Skådespelaren behöver regissörens stöd under sin process att skapa rollen och Vestin föreslår att 
regissören ska ge svar och bekräftelse till skådespelaren när hon visat någonting, så att skådespelaren får 
näring till arbetet och kan fortsätta vara kreativ, och att regissören ska hjälpa skådespelaren att flytta sina 
egna gränser för vad hon tror är möjligt för henne att uttrycka eller göra, förutsatt att både skådespelare 
och regissör jobbar i samförstånd kring detta (s. 112).   
  Jag vill ge läsaren dessa regimetodiska tankar även om de är till viss del normerande, för att ge ett 
perspektiv till Pärs regimetodik i sin speciella kontext, eftersom Vestins regi-tankar, enligt mig, speglar 
det mer vedertagna sättet att gå tillväga. 
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Metod 
 
Eftersom jag ville studera Glada Hudik-teaterns arbetsmetodik och i synnerhet Pers arbetsmetodik, tog 
jag kontakt med teatern via en projektledare som hjälpte mig att få tillstånd att filma och observera 
under tre repetitionsdagar. Repetitionsarbetet som filmades och observerades ägde rum under tre 
enskilda tillfällen (som jag i studien benämner som repdag A, B och C) med en veckas mellanrum varav 
ett tillfälle inte kan användas i studien i någon större utsträckning eftersom Pär blev sjuk vid detta 
tillfälle och inte kunde närvara (repdag B). Jag fanns på plats i repetitionslokalen från kl. 9.30 till ungefär 
kl. 15.00.  
   Det filmande materialet visar i huvudsak interaktion mellan Pär och hans medarbetare, oftast 
skådespelarna. De "icke filmade" observationerna som gjordes och som jag förde löpande 
fältanteckningar på, beskriver mestadels skeenden och samtal runt om i lokalen som inte involverar ett 
repetitionsarbete "in action" och kan i huvudsak tillföra studien en bredare bild av kontexten och 
sammanhanget i stort. De observationer som då gjordes antecknades ostrukturerat och utan ett särskilt 
fokus i syfte att hjälpa till i skapandet av kontexten.  
   Valet att använda både film och observationer (utan kamera) som insamlingsmetod grundar sig i  att 
man som forskare ska välja den eller de metoder som är mest ändamålsenliga utifrån de 
forskningsfrågor som ställs (Bjørndal, 2005, s. 107) och eftersom jag i mina frågeställningar är ute efter 
information som rör aspekter av ett ledarskap, en process som pågår i ömsesidig samverkan för att nå 
uppställda mål, så väljer jag här en metod är mer kvalitativ till sitt upplägg. Bjørndal menar att ett 
kvalitativt upplägg är mer ostrukturerat och flexibelt och lämnar mer utrymme för relevanta tolkningar 
än ett kvantitativt upplägg, som är mer strukturerad och mer liknar en "datainsamling"(s. 108). Jag ville 
ha ett material som mestadels hade fokus på Pärs aktioner, men också komplettera med en större bild 
av sammanhanget runtomkring, eftersom denna kontext, enligt dialogismen, i hög grad påverkar och 
även i sin tur låter sig påverkas av vad som händer. Björndal menar att valet av observation som metod 
med en låg grad av struktur (dvs. man observerar det mesta, gör inga begränsade urval), kan innebära 
att man lättare förstår komplexa samband i olika samspelsprocesser (s. 110). Detta påstående knyter 
också an till min dialogiska ingång i studien, där varje handling eller moment i samspelet kan få en ny 
betydelse varje gång (oavsett om det t.ex är samma ord som sägs) just på grund av det unika 
sammanhang där samspelet sker.  
   När det gäller det filmade materialet har jag valt att begränsa mig till att filma Pär i rollen som regissör 
i samspel med medarbetarna och t.ex. inte när han fikar, eftersom det är i hans yrkesroll som man 
tydligare eventuellt kan identifiera en ledarstil och som man kan urskilja om ett kommunikativt projekt 
når sitt mål eller ej.  
   Jag har även gjort en intervju med Pär men jag har valt att använda den sparsamt (endast i 
diskussionsdelen) eftersom den ger en bild av hur Pär subjektivt ser på sitt ledarskap och detta 
perspektiv stödjer varken forskningsfrågorna eller den dialogiska ansatsen. 
  Jag har i huvudsak valt att vara en icke deltagande observatör (Patel & Davidson, 1994, s. 82), vilket 
innebär att jag som observatör inte själv deltar i den aktuella situationen, utan jag håller mig till 
uppgiften att endast observera (filma). Dock har jag även blivit mer delaktig vid vissa tillfällen, särskilt 
vid fikapauser och luncher då jag har lämnat kameran och man kan då benämna min observationsroll 
som mer deltagande och enligt Bjørndal kan en högre grad av delaktighet medföra att observatören får 
tillgång till mer information som är "dold" för utomstående (2005, s. 110). 
 
 
Databearbetning 
 
Under bearbetningen av det filmade materialet har fokus först varit på att identifiera de mindre, lokala 
kommunikativa projekten där Pär samspelar med en medarbetare eller flera. Sedan har jag namngivit de 
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kommunikativa projekten var för sig med en rubrik som beskriver innehållet, t.ex. "Pär instruerar 
Johan". De kommunikativa projekt som varit speciellt intressanta utifrån analysen har sedan 
transkriberats. Den stora fördelen med att överföra en inspelning till skrift är, enligt Bjørndal, att vissa 
aspekter av kommunikationen blir tydligare och vissa mönster framträder (Bjørndal, 2005, s. 86). Ett 
mål med transkriberingen har således varit att få samspelet så detaljrikt beskrivet som möjligt och att 
även få med olika fysiska handlingar i kommunikationen, som har stor betydelse för kontexten av det 
som når fram i kommunikationen.  
   När det gäller fältanteckningarna så har dessa använts i sitt ursprungliga skick och har fått fungera 
som ett komplement till filmerna eftersom de beskriver miljö och händelser som inte fångats upp med 
kameran. 
 
 
Dataanalys 
 

Dataanalysen ska ses som en ständigt pågående process där målet är att upptäcka, identifiera och 
beskriva innehållet (Dovemark, 2007, s. 149) och sett ur detta perspektiv är dataanalysen något som 
började redan när den första filmningen startade. 
   I det första skedet har jag analyserat de kommunikativa projekten som jag har kunnat identifiera. Genom 
att använda teorin kring det situationsanpassade ledarskapet försöker jag analysera vilken ledarstil Pär 
använder i de olika kommunikativa projekten och kategorisera stilarna som styrande, tränande, stödjande 
eller delegerande. Finns det ett mönster här? Vilken eller vilka ledarstilar kan identifieras? I vilken grad i 
dranpassar Per sitt ledarskap efter gruppen och situationen?  
   Slutligen så har jag har tagit på mig regimetodik-linserna och med Vestins tankar och terminologi 
kring teaterregi som grund har jag analyserat vilka delar av regiarbetet som Pär fokuserar på i sitt arbete 
med skådespelarna i Glada Hudik-teatern med grund i de olika kommunikativa projekten. Min 
förhoppning är att detta sammantaget ska ge en bild av Pär Johanssons ledarskap och teatergruppens 
arbetsmetod under en kortare arbetsprocess som denna.  
 
 

Forskningsetik 
 

I studien fokuserar jag på Pärs ledarskap i relation till hans teatergrupp där personer med 
funktionsnedsättning ingår. Naturligt så väcker detta frågor om etik. Jag har utgått från Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer (HSFR, 2004) i min kontakt och 
mina överenskommelser med Pär och Glada Hudik-teatern.  
   Den första principen, informationskravet, innebär att jag skall informera alla undersökningsdeltagare om 
deras uppgift i projektet, vilket här innebär att jag filmar dem, intervjuar Pär och finns med i rummet 
och observerar dem. Projektledaren och Pär informerades i första hand och projektledaren informerade 
i sin tur de övriga medarbetarna i teatern om att detta skulle ske. Jag informerade även medarbetarna på 
plats att de hade rätt att säga nej till att jag filmade under tiden detta pågick.  
   Den andra principen är samtyckeskravet och kräver ett samtycke från alla berörda 
undersökningsdeltagare innan studien kan påbörjas. Denna fråga ställdes också till gruppen via 
projektledaren och jag tolkar medarbetarnas, inklusive Pärs snabba godkännande, som närmast ett 
rutinmässigt ställningstagande eftersom gruppen under de senaste åren varit extremt exponerade via en 
TV-dokumentär, långfilmsinspelning samt ett flertal nationella turnéer. 
   När det gäller den tredje principen, konfidentialitetskravet, innebär denna att alla personer som ingår i 
studien ska ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt 
att inte obehöriga kan komma åt dem. Jag informerade även projektledaren initialt att när det gäller 
deras medarbetare så kommer de i studien benämnas endast med fingerade namn och även att 
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teatergruppen och Pär skulle förbli anonyma i studien, men i samtal med Pär tyckte han själv att han 
kunde nämnas vid sitt rätta namn och därmed blev detta en överenskommelse. Motivet till detta är att 
Pär Johansson är en offentlig person, känd som ledare för Glada Hudik-teatern. Dock måste påpekas 
att just därför att gruppen numera är en välkänd teatergrupp så är det svårt att garantera en total 
anonymitet för deltagarna i studien och i samband med att Pär Johanssons namn nämns så innebär ju 
detta indirekt att hela gruppen "avslöjas". Därför har jag i största mån strävat efter att försvåra 
identifikationen av enskilda medarbetare så långt det är möjligt genom att använda fingerade namn och 
undvika att beskriva personlig information.  
   Det sista kravet kallas nyttjandekravet och gäller för uppgifter om enskilda som är insamlade för 
forskningsändamål inte får användas eller utlånas för annat bruk än det som är avsett för studien. I min 
överenskommelse med projektledaren (och indirekt med de övriga i teatergruppen) ingick att jag 
muntligt intygade att det filmade materialet endast skulle användas för studiens syfte och inte publiceras 
eller visas i något annat forum så som t.ex. Facebook eller Youtube. 
 
 
Giltighet och tillförlitlighet   
 
Dovemark menar att en studies trovärdighet utifrån validitet kan diskuteras med anknytning till tre 
faktorer; hantverksskicklighet hos forskaren, kommunikativ validitet samt pragmatiska termer (2007, s. 150). 
Hantverksskicklighet hos forskaren är knutet dels till forskaren som person (Dovemark, 2007; Patel & 
Davidson, 1994) men också till om man har möjlighet att gå tillbaka till materialet och kontrollera, 
ifrågasätta och teoretisera den kunskap man fått fram. Att observationerna är filmade skapar denna 
möjlighet. Valet att filma innebär en fördel i att jag kan se en interaktion flera gånger och ur olika 
perspektiv (Bjørndal, 2005, s. 111), t.ex. både ur ett ledarstilsperspektiv och ur ett regissörsperspektiv 
och på så vis få en mer detaljrik och i viss mån mer komplett analys av hur Pär agerar som ledare. Med 
kamerans hjälp är det också möjligt att få fram sådana aspekter av kommunikation, som kroppsspråk 
och tonfall. 
   För att säkra validiteten måste man som forskare gång på gång ifrågasätta de grundantaganden man 
har och hur dessa påverkar analysen. Detta ska helst fortgå genom hela processen så att studien 
utvecklas och vissa perspektiv fördjupas (Dovemark, 2007, s. 151). Detta förhållningssätt har jag försökt 
anamma på så sätt att jag gått tillbaka flera gånger under processens gång och sett de filmade 
situationerna ur olika perspektiv. Kommunikativ validitet innebär att andra tar del i processen och 
fungerar som respondenter där forskarens analyser diskuteras och kritiskt granskas (s. 151). Tyvärr har 
detta inte fungerat i min studie fast initiativ har tagits. Med pragmatisk validitet menas att kunskapen 
som producerats i studien känns trovärdig och kanske är igenkännbar för andra (s.151). Kihlström 
(2007, s. 164) föreslår att man låter andra, t.ex. ledare inom teaterverksamhet för funktionshindrade 
uttala sig om de känner igen sig i och förstår resonemanget. Detta har varit svårt att genomföra just för 
att jag inte haft sådana specifika kontakter.     
   När det gäller studiens tillförlitlighet så spelar graden av öppenhet under observationerna en viss roll. 
Graden av öppenhet har här varit hög då jag vid två olika tillfällen har presenterats för alla medarbetare, 
inklusive Pär och fått berätta vad som är mitt syfte, dvs. att observera Glada Hudik-teaterns och i 
synnerhet Pärs arbete. Bjørndal menar att en hög grad av öppenhet (till skillnad mot en låg grad, där 
observatören t.ex. kan sitta dold) kan innebära att observatörens närvaro kan påverka de observerade (s. 
110) och därmed påverkar studiens tillförlitlighet. I det här fallet vill jag påpeka att medarbetarna i 
Glada Hudik-teatern under de senaste åren har haft ett kamerateam ständigt närvarande och att flera av 
dem har medverkat i en långfilm. De har flertalet studiebesök av för dem okända personer bara under 
de dagar jag är närvarande, varav ett gäng filmar parallellt med mig. Enligt min uppfattning är gruppens 
medlemmar i hög grad vana vid att bli observerade och filmade och min bedömning är att min närvaro 
har spelat mindre roll för ett tillrättaläggande av deras beteenden.  
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Resultat och analys 
 
 
Pärs ledarstilar 
 
Under analysen av de två filmade repetitionstillfällena har jag identifierat 115 mindre kommunikativa 
projekt eller lokala projekt där Pär alltid ingår som den ena parten och de andra parterna växlar mellan 
att vara olika medarbetare i teatern. Ett större kommunikativt projekt som också pågår, och som rör 
hela gruppen, är att repetera pjäsen. Dessa lokala projekt har fått bilda stommen i min analys av Pärs 
ledarskap.  
   De lokala projekten har sedan delats upp i fem kategorier varav fyra representerar olika typer av 
ledarstilar och den sista kategorin innehåller de kommunikativa projekt som jag anser inte har passat in i 
ledarstilsmallen (se Teori och begrepp, s. 9) och som har varit svåra att placera utifrån de kriterier som 
angivit varje stil. Kategorierna är: 
 
1.  Styrande – är mycket styrande, men ej stödjande. 
2. Tränande – är i hög grad såväl styrande som stödjande. 
3. Stödjande – är icke styrande, men mycket stödjande. 
4.  Delegerande – är vare sig styrande eller stödjande.  
5.  Ledarhandlingar som ej kunnat kategoriserats inom ramen ovan. 
 
I processen att analysera vilket kommunikativt projekt som ska hamna under vilken kategori har jag 
tittat extra noga på samspelet och kontexten i en dialogisk anda. Jag har alltså analyserat Pärs handlingar 
med hänsyn till hur motparten har reagerat och i sin tur replikerat (och tvärtom när Pär inte varit 
drivande). Enligt dialogismens teoribildning går syftet eller målet att spåra i en persons handlingar 
(Linell, 2001, s. 220) och eftersom ledarskap handlar om att driva en process mot ett bestämt mål 
lämpar sig detta sätt att analysera Pärs handlingar väl. 
   Jag kommer här att ge exempel (genom transkriptioner från filmerna) på hur jag bedömt inom vilken 
klassificering de olika lokala projekten ska hamna. 
 

Exempel 1. ( P= Pär, Åsa är en skådespelare med funktionshinder.) 
 
 P: Åsa du kan ju stå och fläta håret på dig själv 
  [Åsa börjar fläta sitt hår.] 
 P: också står du och lutar dig mot väggen så du inte står uppställd på ett led 
  [Åsa vänder sig mot väggen] 
 P: nej inte mot väggen utan luta mot med ryggen 
  så 
  [Åsa vänder tillbaka] 
 Åsa: så här? 
 P : nej 
  med ryggen mot 
 Åsa: så här? 
 P: så lutar du dig bakåt 
  bakåt [Åsa lutar sig] 
  så 
  så kan du ha upp en ben 
 Åsa: [fnissar] näääääeeeee 
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Det första exemplet placerar jag in under ledarstilskategori 1, alltså styrande. Det är för mig tydligt att 
Pär är mycket styrande här och inte stödjande, eftersom han säger åt Åsa vad hon ska göra och hur hon 
ska stå. Hans styrande ledarstil tas emot på ett bejakande sätt från Åsa, vilket jag tycker tyder på en 
acceptans av styrandet från hennes sida.  
 
Exempel 2. (Thea och Ylva är funktionshindrade. Örjan är normalstörd.) 
 
 P: då säger du såhär Örjan 
  eller då säjer du såhär Thea 
  "nåt mer?" säger du till Örjan 
 T:  "nåt mer?" 
 P: och så tyst.  
  " nej jag visste väl det" 
 T: "nä jag visste väl det" 
 P: också går ni 
  bra  
  det blir bättre det där 
  bra Thea och Ylva och Örjan 
 
Detta exempel har jag placerat under kategori 2, tränande. Jag anser att Pär styr varje moment i 
repetitionen genom att ligga "före" skådespelarna och inte lämna utrymme för dem att försöka minnas 
repliker eller scenerier själva. Skillnaden från exempel 1 är att han berömmer dem nu vilket även är 
stöttande. En styrande stil i kombination med en stöttande skapar enligt teorimodellen en tränande 
ledarstil. 
 
Exempel 3. Pär sitter på scen med en dator framför sig. Han har fokus på texten i datorn, men lyssnar 
på dialogen på scen. Sonja och Tore (funktionshindrade) repar. Två andra skådespelare (Klas, icke 
funktionshindrad och Fia, funktionshindrad) är på scen men utanför bild.  
 
 S: "åh vad snygg du är" 
 T:  "jag är snyggast i verkligheten"  
  [han ska enligt manus säga "snyggare" varpå skratt och prat bryter ut i lokalen] 
 K:  blir inte det bra det då? 
 P:  "Snyggast" ja 
  det blir bra 
 S: [tar om] "åh vad snygg du är" 
 T: " jag är snyggast i verkligheten" 
 S:  [sjunger] " det börjar likna kärlek banne mig" 
 P:   [till T] "bara-bara-bara-bam" [paus] 
 K:  "Vad är det som händer, Ian?" 
   [paus T tänker efter] 
 P: "kalla det" 
 T: "kalla det" äh jag vet inte vad jag ska säga för lá. 
 
Här bedömer jag Pärs agerande som kategori 3, stöttande. Dels bejakar han Tores felsägning, vilket kan 
upplevas som stöttande. Dels väntar Pär in skådespelaren så att han hinner säga repliken själv om han 
minns dem (ett av två tillfällen) och detta förhållningssätt upplever jag kan stötta skådespelaren i sitt 
självförtroende. Pär styr inte förloppet, utan finns tillhands som ett stöd, enligt min bedömning. 
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Exempel 4. Hannes (ej funktionshindrad), Siri och Olivia (funktionshindrade) repar. Anna (ej 
funktionshindrad) står utanför scenen. 
 
 P: jag vet inte om man ska se Olivia här 
  tycker du det? [vänder sig till Anna] 
 A: eh hur blir det här? [hon går fram till Per]   
 P: det här kommer före  
 A: jaha ja 
 P: två 
 A: mm 
 P: då växlar han plan 
  först ska han smöra lite 
 A: mm två  
  också bryter musiken 
 P: ja då tar han ju till Edgar 
  först ska han gå på i vanlig stil liksom men sen säger han så här "Laura" 
 A: vart står ni?  
  är ni uppe på balkongen eller? 
 P: vi vet inte om dom får komma upp på balkongen 
 H: vi kommer ju in med hojen 
  den har fortfarande inte gått igång 
 A: om man ska se Olivia eller inte?  
  vet inte 
 H: på ett 
  alltså jag vet inte 
  för vi har ju ingen scen nu 
 P: nä man behöver inte se Olivia då inte? 
 A: hon kan stå i kulissen. 
 P: [till Olivia]  
  då måste 
  då sjunger du i kulissen  
  
I detta projekt rådfrågar Pär en medarbetare och lyssnar på en annan medarbetares åsikt. Jag tycker att 
han låter dem avgöra frågan eftersom han vidareutvecklar H:s resonemang, men ändå ställer det som en 
fråga. Jag anser att han varken är styrande eller stöttande i sina handlingar här. Möjligtvis kan det 
uppfattas som stöttande och demokratiskt att han rådfrågar och tar in medarbetarnas åsikter i sitt 
ledarskap, men här uppfattar jag att medarbetarna också fattar beslutet indirekt och därmed tycker jag 
att det stöttande elementet i Pärs handlingar kommer i skymundan. Ledarstilen blir alltså här 
delegerande, kategori 4.  
 
Exempel 5. Här har jag valt att inte återge dialogen eftersom den består av enbart repliker från 
skådespelarna (som är i roll) och inget tal från Pär.  
 
 Pär sitter vid ett skrivbord placerat på scen. Han har hela tiden uppmärksamheten riktad mot 
 datorn och bläddrar då och då i papper. Sju skådespelare repar sin scen under hela projektet.  
 Alla verkar kunna scenen och det blir inga stopp förrän Pär bryter in och tränar en replik med 
 en skådespelare (och då inträder ett nytt projekt).  
 
Här är det svårt att hitta en ledarstilskategori som fungerar när Pär är så passiv. Är han dessutom 
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verkligen passiv? Han verkar ju lyssna på skådespelarnas dialog, eftersom han senare uppmärksammar 
en händelse och bryter in. Möjligtvis kan projektet klassas som delegerande eftersom han varken stöttar 
eller styr. Men han ger inte öppet ansvar till någon annan eller frånsäger sig ansvar och eftersom han 
senare bryter in så visar han då att han helt enkelt låtit skådespelarna "köra på" tills han sett anledning 
att stoppa. Det visar att Pär hela tiden haft ett ansvar för repet, även om hans roll är mer passiv.  
Möjligtvis kan också Pärs handlingar här tolkas som stöttande. Då menar jag att han sitter 
tillbakadragen, men finns som ett stöd om någon skulle behöva hans hjälp, men han gör ju inga aktivt 
stöttande handlingar under själva projektet och därför avskriver jag den möjligheten. Jag anser att mina 
spekulationer kring detta projekt blir för vida och därför klassas detta projekt som "ej kategoriserat" 
inom denna teoretiska ram (kategori 5).  
 
Nedan redovisas hur de lokala kommunikativa projekten har identifierats och fördelats inom de 5 
kategorierna: 
 
Repetitionsdag A.  
1. Styrande – 5 projekt (11%). 
2.  Tränande – 27 projekt (59%). 
3. Stödjande – 9 projekt (20%). 
4. Delegerande – 0 projekt (0%) 
5.         Ej kategoriserade:  5 projekt (11%). 
 
Summa antal projekt: 46  ( = 100%)  
 
Repetitionsdag C   
1.  Styrande - 13 projekt (19%). 
2. Tränande - 28 projekt (41%). 
3. Stödjande – 12 projekt. (17%) 
4.  Delegerande –  10 projekt. (14%) 
5. Ej kategoriserade - 6 projekt. (7 %)  
 
Summa antal projekt: 69 ( = 100%) 
 
Totalt (Dag A+C) 
1.  Styrande – 18 projekt (16%). 
2. Tränande – 55 projekt (48 %). 
3. Stödjande – 21 projekt. (18%) 
4.  Delegerande – 11 projekt. (10%) 
5. Ej kategoriserade - 10 projekt. (9 %) 
 
Summa totalt antal lokala kommunikativa projekt i: 115 (100%) 
 

När det gäller den situationsanpassade ledarskapsteorin, menar Maltén att ledarskapet behöver vara 
både personinriktat och uppgiftsinriktat för att vara lyckat (2000, s. 67). Ledaren behöver kunna anpassa 
ledarskapet och balansera mellan dessa två förhållningssätt. I de studerade projekten så visar det sig att 
Pär rent tidsmässigt lägger större vikt vid att göra uppgiften och på resultatet, än vad han gör som är 
personinriktat. Resultatet (se ovan) visar att Pär till största delen är tränande (48 %) som ledare. Den 
tränande ledaren är både styrande och stödjande, men jag uppfattar att de styrande handlingarna 
överväger i de kommunikativa projekten i denna kategori, men beroende på att Pär ofta berömmer 
skådespelarna och hjälper dem med text går projektet ändå in under den tränande kategorin. Enligt 
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Maltén så har den resultatinriktade ledaren höga ambitioner när det gäller prestationernas kvalitet, vill 
ha kontroll och är förnyelseorienterad (s. 67). I Pärs ledarskap visar sig detta genom att han är noga 
med att detaljerna blir som han vill under repen och att han under hela speltiden (6 år) förändrat manus 
och letat nya lösningar sceniskt. Han har ett driv att hela tiden förbättra. Kontrollen yttrar sig på så sätt, 
anser jag, att han ofta talar om exakt för skådespelarna hur de ska göra och gå och i ett större 
sammanhang att han innehar en yrkesroll som innebär att han är verksamhetsledare, producent, 
marknadsförare, manusförfattare, regissör och skådespelare på samma gång.  
   Resultatet visar också att de personinriktade handlingarna finns där, 18 procent av de kommunikativa 
projekten är enbart stöttande, även om de resultatinriktade väger över. De personinriktade handlingarna 
uppträder med regelbundenhet i Pärs ledarskap då han i slutet av en färdigrepad scen ofta berömmer 
skådespelarna för deras insats (se ex. 2 ovan), som ett slags avslut. Pär är mycket uppmuntrande då 
någon av skådespelarna hittar "rätt uttryck", lyckas minnas alla sina repliker eller kan spela ut på scenen. 
Konstruktiv kritik, såsom t.ex. motiveringar till vad som är bra, vad som fungerar, och vad som ska 
förbättras, förekommer inte under repen. Skådespelarna får alltså ingen beskrivande återkoppling. Pär 
berömmer ofta skådespelarna, men ingen feedback i muntlig form förekommer förutom berömmet. Jag 
frågar mig också om Glada Hudik-teaterns medarbetare verkar stimulerade under de två dagar jag 
filmat dem? Svaret måste bli ja, i stort sett. Viljan att jobba på scen verkar finnas och att stämningen är 
god i gruppen märks på de många skratten och man stöttar och berömmer varann. Pärs ledarstil verkar 
uppmuntra till en god laganda.   
   Resultatet visar alltså att Pärs ledarstil är övervägande tränande, dvs. han styr sina medarbetare och har 
samtidigt en stöttande attityd. Han föregår nästan alltid sina skådespelare med instruktioner om hur de 
ska röra sig och vad eller hur de ska säga, eller turordningen på vad som ska sägas. Stöttningen sker i 
form av beröm och att Pär säger replikerna eller rörelsemönstret till de som inte själva minns.  
 Pär ger då och då också möjlighet till medinflytande då han vänder sig till medarbetare för att få råd 
eller för att få veta deras åsikt. Dessa tillfällen ingår i de kommunikativa projekt som jag bedömt som 
delegerande (10 procent, se ex. 4 ovan). Jag noterar att Pär vänder sig till medarbetare utan 
funktionshinder vid alla dessa tillfällen och att den delegerande ledarstilen uppträder 90 procent mer vid 
den repetitionen där föreställningens koreograf  är närvarande. Medarbetare med funktionshinder 
erbjuds aktivt en gång en möjlighet att säga sin mening vid ett tillfälle då Pär ställer en öppen fråga som 
riktar sig till alla i salen ("Har publiken nåt att tillägga här, eller?") under de två dagar när Pär repeterar 
med gruppen. 
   Enligt Maltén så bör den situationsanpassade ledaren anpassa sitt ledarskap utifrån olika 
situationsfaktorer (se Teori och Begrepp, s. 9) och kontexten vari ledaren arbetar spelar också en stor roll 
för den dialogiska utgångspunkten i studien. En betydelseful sådan situationsfaktor är medarbetarnas 
mognadsnivå. Mognadsnivån bland Glada Hudik-teaterns medarbetare anser jag, utifrån Herseys och 
Blanchards modell ( se Teori och Begrepp, s. 9) vara på nivå 4 till ungefär 60 procent, vilket är den 
"mest mogna nivån", dvs. de både kan och vill och är motiverade.  Detta antagande grundar jag på mina 
filmade observationer där i princip alla medarbetare visar motivation och glädje över att repetera och 
jag grundar mitt antagande angående deras kunnande på att de klarar sina uppgifter på scen (bl.a kunna 
sin text, ha "rätt" uttryck i kropp och röst, kunna sitt sceneri) och i de fall uppgifterna blir för svåra 
hittas lösningar. Många har arbetat med gruppen sedan starten 1996 och verkar vara vana vid 
teaterarbete. Den andra parten av medarbetarna ligger på nivå 2, "de kan inte, men de är villiga och 
motiverade". Det är oerhört svårt att bedöma deras kunskaper, men jag anser att det är oförmågan till 
självständigt agerande som "sänker" vissa medarbetare till nivå två.   
   Maltén menar att ju mer omogen en grupp är desto hårdare direktstyrning krävs från ledaren och ju 
större gruppmognad vad gäller förmåga till medansvar och självständigt agerande, desto mer kan 
ledaren styra indirekt och ha ett mjukare, mer personinriktat ledarskap. Enligt resultatet av de 
kommunikativa projekten så har Pär en ledarstil som går lite stick i stäv med denna teori. Pärs ledarstil 
är övervägande styrande och uppgiftsorienterad och han är mestadels tränande (48 procent av projekten) 
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i sin ledarstil, alltså styrande med inslag av stödjande handlingar. Enligt den situationsanpassade 
ledarskapsteorin borde Pär kunna vara mer stödjande och mindre styrande i sin ledarstil eftersom 
gruppen övervägande är kunnig och motiverad.  
   Därmed kommer vi in på frågan huruvida Pärs ledarstil möjligtvis påverkas av vem eller vilka han 
leder och i så fall, på vilket sätt?  
    
Pers ledarstil fördelat på 101 lokala projekt: 
 
 Endast funktionshindrade ingår.   Endast icke funktionshindrade ingår. 
 Antal projekt:  
 

 1.  Styrande:  14    4   
 2. Tränande:  47    5 
 3. Stödjande:  11    3  
  4.  Delegerande:   0    10 
 6.  Ej kategoriserade: 4    3 
 
(Resultatet visar fördelning av ledarstilar när det gäller projekt med endast funktionshindrade respektive 
icke funktionshindrade. OBSERVERA att antalet funktionshindrade som ingår i projekten är 20 
personer, medan de icke funktionshindrade är 6 personer. Detta är alltså ingen procentuell jämförelse 
utan en översikt över hur mixen av ledarstilar är fördelad inom respektive grupp. Detta för att se om 
och i så fall hur Per anpassar sin ledarstil när han leder respektive grupp.) 
 
Det som framträder tydligast av ovanstående jämförelse är att Pär endast aktivt delegerar till icke 
funktionshindrade, samt att ledarstilen tränande överväger stort när det gäller de funktionshindrade 
skådespelarna. För övrigt är mixen av ledarstilar ganska proportionellt fördelade.  
  Resultatet visar att Pär använder ett mer personinriktat ledarskap, som enligt teorimodellen (Fig. 1:2, s. 
11) förutsätter en mer mogen grupp, när han delegerar ett kreativt medansvar till de medarbetare som 
ej har funktionsnedsättning. Han signalerar att han eftersträvar detta genom att aktivt vilja ha med dem 
i diskussioner som gäller konstnärliga val. Pär visar under detta skede i arbetet inte någon ansats att 
kräva medansvar av sina medarbetare med funktionsnedsättning i form av medbestämmande varken 
när det gäller deras egen roll eller helheten i pjäsen. Av dessa 101 lokala projekt finns inget projekt när 
Pär erbjuder en funktionshindrad något medansvar gällande dennes utformande av rollen eller i pjäsen 
som helhet. Enligt teorimodellen (Fig. 1:2, s. 11) verkar det som om Pär bedömer den gruppen av 
medarbetare som mindre mogna och graden av medinflytande sjunker då. Samma mönster går att 
känna igen när Pär välkomnar eller uppmuntrar idéer och initiativ.  När det gäller idéer och förslag t.ex. 
på hur något kan gestaltas, så kommer idéer från två olika skådespelare som har funktionsnedsättning 
vid tre tillfällen under dessa dagar. Den idé som gäller skådespelarens egen roll bejakar dock Per och 
använder senare: 
 

 (Micke är skådespelare) 
 M:  [Gestikulerar driver med sin karaktärs replik]  
  "se se se lju-ljuset i t-t-unneln i-i tunneln" 
 P: jamen du du kan ju prova så här då  
  [Per visar med en annan gest] 
 M: [fortsätter sin lek med rollen riktad mot Per]  
  "Se lju-ljuset för f-faan" 
  [ställer sig upp]  
  "för faan se ljuset i tunneln för fan" 
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  [skratt hörs i lokalen] 
 (Scenen repas igen 15 min senare) 
 P:  prova här nu kan du 
  "ha-ha-han bad mig"  
  [Per gör sin gest igen] 
 M:  "ha-ha-han b-bad mig" 
 P:  ja kör såhär 
  [Per ställer om rösten] "Han bad mig läsa det här brevet" 
 

Samme skådespelare har även synpunkter på en ändring i hans replik och där bejakar Pär Mickes 
önskemål. Den tredje idén som en funktionshindrad skådespelare framför som gäller gestaltningen av 
en scen hörsammas och bejakas inte. Det finns alltså inget aktivt uppmuntrande från Pärs sida, att han 
vill ha sina funktionshindrade skådespelares idéer eller förslag på gestaltning just under dessa dagar, 
utom i det fall initiativet gäller en skådespelares egen gestaltning. När det gäller icke funktionshindrade 
medarbetare vänder sig Pär direkt till dem i nio olika projekt för att lösa något sceniskt problem eller 
efter nya idéer. 
   En annan aspekt av det situationsanpassade ledarskapet (som jag berört ovan) är att ledaren kan 
variera sin ledarstil mellan ett starkt ledarinflytande och ett mer grupporienterat ledarskap (se figur 1:1, 
s. 10). När det gäller Pärs ledarskap blir det mycket tydligt att Pär anpassar sin ledarstil, inte så mycket 
utifrån gruppens mognadsnivå, som anges i figur 1:2, utan enligt min analys mer efter individens 
mognadsnivå. När Pär under dag C har föreställningens koreograf  på plats, öppnar han upp för fler 
diskussioner kring konstnärliga val och praktiska lösningar. Han blir mer delegerande i sin ledarstil (12 
procent av projekten, jämfört med 0 procent under dag A). Flera medarbetare, alla utan 
funktionshinder, bidrar i diskussionerna. I och med detta blir det tydligt att Pär anpassar sin ledarstil till 
en mer personorienterad och mer delegerande stil när han samspelar med medarbetare utan 
funktionshinder. Jag ger ett exempel nedan:  
 
På scen finns skådespelarna Björn, Christer, Daniel, Erik och Fredde. Anna står på sidan. Pär bryter 
repet med en fråga. 
(Anna, Björn, Christer = icke funktionshindrade. Daniel, Erik, Fredde = funktionshindrade) 
 
 P: vad tycker ni här 
  tycker ni att dom ska komma in fortare här?  
  [vänder sig mot Björn och Anna] 
 Anna: [går närmare]  
  att dom går flera varv menar du? 
 P: att dom liksom såhära  
  [gestikulerar, härmar skådespelarens replik]  
  "Kevin Cooper" också står dom där  
  [klappar i händerna, härmar ljudeffekt] sch,sch,sch,sch! 
 Björn: det är alldeles för kort 
  det känns som vi har ju gått in nångång 
  det känns som om 
  [Björn vänder sig till Christer som sitter bakom och fortsätter prata med honom] 
 Daniel: [till Pär]  
   vi kan väl 
   vi kan väl lattja med varandra lite? I – i - 
 Anna:  [som hört vad Björn har sagt till Christer, till Pär] 
   men det är väl bra 
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   här presenteras ju dom för publiken för första gången 
               [Anna härmar Björns gest med händerna]  
 P: ja ok då går ni bara 
  [härmar musikljudet] para-para-para-para 
 Björn: då går vi så här bara 
  [han börjar gå, de andra hänger på] 
 Anna: det där räcker ju ja 
 
Daniel får ingen verbal eller fysisk bekräftelse på sitt förslag av någon. De normalstörda medarbetarna 
får alltså större inflytande i den konstnärliga processen. Pär anpassar alltså sitt ledarskap (delegerar mer) 
efter individen och uppgiften, som här när det gäller att hitta lösningar på en scenisk fråga.  
   Pär anpassar också instruktionsmetod beroende på vem han instruerar och anpassar sig efter 
individen. Ibland börjar han instruera verbalt men när det inte når fram får skådespelaren härma, ibland 
påminner han genom att ange turordningen på replikerna och gestikulerar så att skådespelaren ska 
minnas repliken. 
   När Pärs uppgift är att regissera skådespelarna verkar han dock inte göra samma skillnad på 
normalstörda och skådespelare med funktionsnedsättning. Här är Pärs ledarstil styrande och han är ofta 
instruerande i sitt handlande. Följande exempel som kan ses som typiskt för dessa två dagars 
repetitioner:  
 
På scen finns skådespelarna Anton, Daniel, Erik, Fredde och Carro. Anton är inte funktionshindrad. 
 
 P: [till Anton] då kommer ni gående här och du ba stannar upp gänget ba 
  [Pär visar med en gest]  
  du ser ju Laura du 
  [till de övriga] kom och skjut på han på mopeden nu rå 
  [skådespelarna ställer sig i ordning] 
 Anton:  ska jag komma från det där hållet? 
 P: ja 
  [till de övriga] skjut han då  
  [de skjuter på moppen]  
  stan....[visar med handen att Anton ska stanna, visar reaktionen med kroppen och säger 
  hans replik före honom] 
  "åh" 
  och du ba [säger Antons replik igen] 
  "Laura har du tid ett tag?" 
 Anton: "Laura har du tid ett tag?" 
 
Här använder Pär en styrande ledarstil genom att han endast instruerar vad och hur Anton och de övriga 
ska göra, utan göra stöttade handlingar. Medarbetarna underordnar sig instruktionerna. Pär är lika 
styrande gentemot Anton som han är mot de funktionshindrade skådespelarna. Han anpassar inte sin 
ledarstil utifrån om skådespelaren är funktionshindrad eller inte när han regisserar något som är oprövat 
för skådespelarna.  
 
 P: [åt Carro] böj dig bakåt 
 Carro: "ja vaddå rå?" 
 P: [till Anton] går du fram 
  då ser du "Erik" 
  Anton då ser du... 
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  honom har du inte sett 
 Anton: säger jag [avbryts av Pär] 
 P: säger du "Erik har inte du hamnat lite fel?" 
 Anton: "Erik har inte du hamnat lite fel?" 
 
Pärs inflytande är stort och därmed minskar medarbetarnas inflytande, enligt Maltén (se figur 1:2, s.11), 
om inte medarbetarna tar egna initiativ. Av de sammanlagt 96 kommunikativa projekten där Pär 
regisserar och jobbar kreativt tar skådespelare med funktionshinder vid tre tillfällen egna initiativ som 
bidrar till den skapande processen. När det gäller de medarbetare utan funktionshinder sker egna 
initiativ vid 18 tillfällen. Noteras bör att det då ofta är Pär som bjuder in dem till den delaktigheten.  
   En delegerande ledarstil, eller en demokratisk ledarstil som Maltén väljer att kalla det (2000, s. 63) 
förekommer bara i samspel med icke funktionshindrade. Pärs ledarskap är ett situationsanpassat ledarskap 
och detta tydliggörs genom att när han regisserar, då tränar och styr han sina skådespelare i hög grad, 
men när det gäller praktiska eller konstnärliga ställningstaganden som dyker upp under processens 
gång, blir han mer delegerande och personinriktad när han då enbart vänder sig till normalstörda 
medarbetare. I detta exempel blir anpassningen av ledarskapet tydlig åt bägge håll.  
 
På scen är Anna (normalstörd), Gun och två andra skådespelare (funktionshindrade). Björn 
(normalstörd) är i publiken.  
 
 P: [till Gun] nu går du inte så långt bort Gun 
  [drar fram ett notställ som visar var hon ska stoppa] [till Björn och Anna] 
  det ska vi också tänka på sen  
  det kommer vi också ihåg här att 
  Anna? 
 Gun:  jaa 
 P:  att hon [Gun] inte ska stå så långt bort 
   hon brukar ställa sig 22 km bort hon 
 Anna:  japp 
 Gun:  jaa 
 P: [samtidigt som han drar Gun i tröjan, ställer henne rätt] 
   här bakom 
 Gun:  jaa 
 Björn:  hon går till trappan hon 
 P: [medan han fortsätter placera Gun] här  
  här 
  och så står du med ryggen mot såhär 
 
Pär anpassar här sitt ledarskap tydligt efter den individ han agerar med. Pär ger anvisningar till 
normalstörda medarbetare samtidigt som han fysiskt ställer Gun "på plats". Han pratar också om Gun 
som tredje person när han håller i henne samtidigt.  
  En annan anpassning sker när han hjälper de skådespelare som har svårt att minnas text, genom att 
säga före medan han i samspel med andra skådespelare bara ger en gest som stöd för minnet. 
Ledarskapet anpassas efter individens mognadsnivå samt efter uppgiftens art, i detta fall att regissera 
skådespelare eller lösa praktiska el. konstnärliga problem. 
 

   Eftersom denna studie har en dialogisk ansats ska jag också beröra den andra sidan av ledarskapet, 
mottagarsidan. Den emotionella respons som medarbetarna ger på Pärs ledarskap är överväldigande 
positivt. Alla verkar motiverade. Det skrattas ofta, både åt roliga scener som repas och åt instruktioner 
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som Pär ger som har komiska effekter i scenerna. Till och med Pärs satir över en skådespelares mindre 
lyckade försök, tas emot med skratt. Utifrån kan det se ut som om Pär gör narr av skådespelaren, men 
när man ser att hon skrattar åt det hela så blir ett annat syfte med aktionen möjlig. Pär behandlar 
skådespelaren Gun som ett litet barn när han ställer henne på plats och talar om henne i tredje person 
när hon är närvarande, men i sammanhanget reagerar ingen i gruppen negativt, varken normalstörda 
eller funktionshindrade medarbetare eller Gun själv, utan hon meddelar att hon är med genom sina "ja-
a". Detta verkar uppfattas av gruppen som något naturligt att regissören styr och ställer i sitt arbetssätt.  
Under endast två tillfällen uppfattar jag som observatör något som kan liknas vid en önskan om ett 
annat arbetssätt. En skådespelare uttrycker en önskan om att göra en egen pjäs och en annan önskar sig 
"...att få göra teaterövningar som vi gjorde, med han, skådespelaren. Det var kul det." Annars verkar alla 
trivas och Pär använder sig av verktyg som humor, energi, beröm och tydliga instruktioner för att lotsa 
sina skådespelare genom processen.  
   Det förekommer i några situationer att skådespelarna trätar eller "bossar" med varann under 
repetitionerna men Pär verkar inte uppfatta detta eller agerar i vilket fall inte, vilket i så fall kan tolkas 
som att han inte ser det som sitt ansvar att se till att ingen blir kränkt av någon annan, alternativt att han 
ser medarbetarna som mogna nog att reda ut sina konflikter utanför repetitionsarbetet och därför låter 
det vara. 
 

 
Per som regissör 
 
I detta avsnitt presenterar jag min analys av Pärs ledarskap utifrån ett teaterledarskapsperspektiv med 
stöd av Vestins beskrivning av regiarbetet. Jag vill ta reda på vad som är signifikativt för Pär som 
regissör i en grupp med övervägande funktionshindrade skådespelare.  
   Vestin (2000, s. 17) menar till att börja med att som regissör är man i konstant dialog med 
skådespelarna och att arbetsordningen är denna: Regissören kommer med ett förslag, en uppgift för 
skådespelaren att pröva. Skådespelaren svarar genom sitt sätt att använda förslaget, regissören svarar 
med en kommentar, sin reaktion, sitt nästa förslag. Vilken arbetsordning tillämpar Pär när han 
regisserar? Här följer några exempel på "regi-dialog" mellan Pär och skådespelarna.  
 
Situation 1. 
 P:  Carro 
 Carro:  ja 
 P:  du måste ba 
  [härmar det önskvärda tonfallet]  
  "men jag är väl inte me barn e"  
  så här ba du måste bli liksom förbannad 
 Carro: okej okej 
  "men Helen jag är väl inte med barn e" 
  [ingen respons eller reaktion från Pär skådespelarna kör vidare] 
 
Situation 2. 
 P: då går du fram Jörgen  
  [säger hans replik före] "du förstår mig du" 
 Jörgen: "du förstår mig" 
 P: [läser före] "kan man" 
 Jörgen: kan man få en kram? 
 P: [läser före till Isa] "näe men en drink" 
 Isa "näe men en drink" 
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Situation 3.  
 [Pär springer bakom skådespelaren Anton och instruerar honom] 
 P: och sedan kollar du bakåt  
  [visar med kroppen säger hans replik] 
   "så säg säg det " 
   du gör så här ba [gör gest för att visa hur han ska göra. Anton härmar allt] 
 Anton: "säg det du" 
 P: så står han här ba [gör en annan skådespelares roll och säger hans replik] 
   "NÄÄÄJ" 
 [när de testar igen så skrattar alla och Pär säger att det blir roligt det där]  
 
Pär följer Vestins arbetsordning i stora drag. I exemplen ovan ger han skådespelarna instruktioner hur 
de ska göra. Instruktionerna ges inte som förslag som ska provas och sedan utvärderas som ett 
ömsesidigt samarbete,  utan är mer av karaktären "så här ska du göra". Instruktionerna ges oftast i form 
av att Pär visar före med kropp och/eller röst och att skådespelaren härmar Pärs uttryck (exempel 1 och 3).   
Detta verkar vara Pärs instruktionsmetod. Pär anpassar också sina instruktioner efter skådespelaren och 
när denne t.ex har hittat uttrycket, kan Pär bara läsa repliken före utan så mycket känsla från hans sida 
(exempel 2). När han vill ha ett visst sceneri, känsla eller uttryck så visar han före och skådespelaren 
härmar. Skådespelaren gör instruktionen snabbt efter att den givits. Den omedelbara responsen på 
"prövet" saknas nästan alltid. Det ligger eventuellt ett tyst godkännande i att Pär fortsätter framåt i 
arbetet och repen avslutas ofta med "bra allihop" från Pär. Ibland när någon skådespelare gjort något 
extra bra kommenterar Pär spontant och direkt och ger beröm, dock utan en förklaring om vad som var 
bra.  
   Det som enligt min uppfattning skiljer Pärs repetitioner från grupper med bara normalstörda 
skådespelare är att Pär ofta fungerar som ett stöd när skådespelare inte minns texter eller scenerier. Det 
finns ingen för mig synlig överenskommelse när Pär ska stötta med text eller hur man ska röra sig, 
vilket innebär att han säger texten eller visar det fysiska uttrycket så fort dessa inte kommer på 
momangen. Han är ständigt före och närvarande.  
   Vestin menar att regissera inte handlar så mycket om att själv "hitta på" utan att det istället gäller att 
stimulera andra till att bli kreativa (2000, s. 16). Hur arbetar Pär? Eftersom Pär under de två dagar 
observationerna av honom pågår oftast instruerar skådespelarna vad de ska göra på scen så finns inte 
mycket utrymme för deras egen kreativitet just här som jag ser det, förutom att hitta uttrycket för det 
som Pär vill åt. Pär "hittar på" hela tiden, han har nya idéer och får infall han vill prova. Han verkar vara 
förberedd och har tänkt ut hur skådespelarna ska göra i förväg. Skådespelarna verkar inte misstycka, 
utan tvärtom verkar de bli upplyfta av Pärs kreativitet. De verkar få näring av detta och kanske också av 
de nya utmaningar detta innebär? 
   Pär som repetitionsledare visar att han kräver respekt för arbetet bl.a. genom att se till att det är 
någorlunda tyst i lokalen under repen, att repen flyter på och inte störs av t.ex. långa diskussioner. Pär 
ger en instruktion i taget och skådespelaren provar den sedan direkt. Det är en hög arbetstakt och Pär 
driver på i ett högt tempo. Skådespelarna verkar väl känna till detta arbetssätt och börjar utan att Pär 
startar dem. Pär byter också repen rakt av när han har något att kommentera, utan att säga "tack" eller 
"vi stoppar där". Vestin menar det också är regissörens uppgift att kasta tillbaka bollen till skådespelarna 
när de provar något (2000, s. 112) men för Pär räcker det att ge alla beröm när scenen är slutrepad.  
   Ingen av skådespelarna eller Pär använder sig av de olika begrepp som finns till hands som verktyg 
för att underlätta gestaltningen. Det förekommer över huvud taget få fackuttryck under repetitionerna. 
Pär och skådespelarna är inte heller noga med att skilja på roll och person. En person har sitt privata 
namn på scen och Pär berömmer ibland namnet på rollen istället för skådespelaren.  
   Något annat som jag noterar är att man inte gör uppvärmning innan repetitionerna, vare sig rösten 
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eller kroppen värms upp. Teaterövningar används heller inte.  
   När det gäller att instruera skådespelare så menar Vestin att regissören ska trigga motspelaren för att 
för att få igång reaktionen hos den andre. Istället för att säga "bli mer arg" så säger man istället "retas 
mera"(2000, s. 103). När Pär repar finns bara raka instruktioner som "bli mer arg" eller "titta bakåt"(se  
ex. 1 och 3) och nästan inga förklaringar om relationer eller varför eller uppmaningar om samspel. Det 
som möjligen kan kallas för "intellektuellt", som t.ex. förklaringar och diskussioner, är bortfiltrerat av 
någon anledning. Därför blir också repen väldigt fysiska eftersom man gör mer än man pratar. 
   Pär jobbar under observationerna enbart med att forma detaljer i scenerna och ingenting ges tid att 
undersökas. Även de nya inslagen som tränas i pjäsen läggs i detalj. Pär verkar veta precis hur han vill ha 
det och instruerar med tydlighet.  
   Avslutningsvis kan sägas att Pär i sin regiroll fokuserar på att lägga fast och träna på scenerier och 
repliker i detalj genom att ge raka instruktioner till skådespelarna hur de ska stå, gå och tala. Han 
påminner om repliker och scenerier och han håller högt tempo och berömmer skådespelarna. De 
moment som tydligast faller bort är att ge konstruktiv feedback, uppvärmning, gemensamma samlingar, 
tid att reflektera och inga tillfällen för skådespelarna att själva undersöka hur scener kan gestaltas.   
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Diskussion 
 
 
Behöver Pär vara så styrande? 
 
Det som är slående under dessa observationsdagar är hur lite skådespelarna får rum att vara kreativa 
och medskapande. Jag frågar mig om detta beror på att merparten har ett funktionshinder? Är det så 
här man måste arbeta med funktionshindrade? Pärs ledarskap är ju väldigt framgångsrikt om man ser 
till gruppens reaktioner och till den yttre framgången. Han har tilldelats flera utmärkelser för sitt 
ledarskap i teatern. 
   I nästan hälften av de lokala projekten kunde Pärs ledarskap karakteriseras som "tränande", vilket 
innebär att han är styrande med stöttande inslag. Merparten av medarbetarna måste anses vara både 
motiverade och kompetenta, så enligt Malténs ledarskapsteori skulle han kunna utöva ett mer 
demokratiskt ledarskap och kunna överlåta mer ansvar till gruppen. Hänger det ihop med att gruppens 
syfte främst är att få spela teater inför en publik och inte är pedagogiskt i första hand? Ett av de 
underliggande målen är dock att stärka människan.  
   Det kan vara så gruppens stora framgångar med Elvis har lett till en större i styrning regimässigt, 
eftersom det finns publikt sett, större krav på gruppen och därmed har Pär själv tagit över mer och mer 
kontroll över processen för att "garantera" kvalité. Jag frågar mig om kraven på gruppen att vara 
professionella är så stora att en del av skådespelarnas potentiella skaparkraft av någon anledning får stå 
tillbaka. 
   Jag tolkar Pärs beteende som att han gillar att styra och vill se sina idéer förverkligade på scenen. Han 
"hittar på" mest själv och släpper endast in de normalstörda i de kreativa diskussionerna. Frestas Pär att 
styra för att han vet vad han vill ha och vad som är "rätt"? Och vill han att skådespelarna ska passa in i 
den mallen?   
   Pär som person (en situationsfaktor) och hans förmågor och drivkrafter spelar roll i formandet av 
ledarskapet. Han framstår som väldigt kreativ och drivande under repetitionerna och kanske är det 
också lite på skådespelarnas bekostnad (även om dessa egenskaper i grunden är mycket positiva). 
  Å andra sidan kanske gruppen vill bli styrd eftersom de blir mer trygga om de får instruktioner om 
vad de ska säga och göra hela tiden. Då kanske det inte spelar någon roll vems idéerna är, bara att 
skådespelarna är dem som får fullfölja dem?  
   Det kan också vara så, vilket kanske ställer föregående diskussion helt åt sidan, att under de dagar 
som observationerna pågår tillämpar Pär styrning som ledarstil för att det är nära nypremiär och i den 
här delen av regiprocessen är det de sista detaljerna som slipas. Den forskande perioden när man ger 
skådespelarna tid att själva vara kreativa och hitta lösningar, är tidigare i processen enligt Vestin (2000, s. 
69). Det är i så fall ett sätt att skärpa till det sista i en process, där skådespelarna har fått vara mer 
medskapande i början. Det som talar emot det, är i så fall att Pär väljer att inte låta skådespelarna vara 
mer medskapande i det nya och oprövade som ska repas in. Pär säger själv under intervjun att syftet 
med repetitionen (dag C) är att finslipa detaljer och föra in nya saker. Intressant i sammanhanget är att 
när Ineland i sin forskning (2001, s. 41-43) beskriver ledarskapet i Rebellerna (en teatergrupp med 
funktionshindrade medarbetare) under repetitionsarbetet, så beskriver han också deras ledare som 
anvisande och styrande gentemot skådespelarna: "De mer anvisade och styrande aspekterna av 
personalrollen kopplas väsentligen ihop med repetitionsarbetet men tonas återkommande ned till 
förmån för målsättningar om delaktighet och ömsesidighet". Tydligen är det fler teaterledare än Pär 
som arbetar styrande i repetitionsfasen, men med skillnaden att hos Rebellerna jobbar man aktivt med 
att förstärka delaktigheten hos medarbetarna inom andra delar av teaterarbetet, som en motvikt. 
Ineland skriver att denna styrning samtidigt kännetecknades av skämtsamma och ironiska undertoner 
vilket bidrog till att ledarna kom att bli självklara referenspunkter för skådespelarna. Samma lättsamma 
och skämtsamma ton återfinns även i Pärs samspel med gruppen.  
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   Oavsett anledning till Pärs styrande del av hans ledarskap så driver inte skådespelarna ifrån Pär, utan  
ledarstilen verkar fungera enligt min uppfattning. Jag frågar mig dock, är det bara en vana, ett arbetssätt 
som är det enda som de vet om, och är just detta en "risk" med att driva ett teaterarbete med 
funktionshindrade? Är de lätta att övertyga och inte har samma chans som normalstörda att bedöma 
eller kritisera? Då måste man, anser jag, som ledare vara extra mån om att stimulera deras ifrågasättande 
och kreativitet och se det som en tillgång i arbetet. 
   Som nämnts i resultatet så är Pär mestadels tränande i sitt ledarskap. Även då han styr utan att göra 
stöttande handlingar (16 procent av de kommunikativa projekten) ligger det antagligen en tyst vetskap 
hos skådespelarna att om de skulle behöva stöd så får de det. Hur skulle de annars kunna gå med på att 
låta sig styras då? Det måste också finnas ett stort förtroende för Pär som regissör och ledare eftersom 
de villigt "lägger sig i hans hand". Detta förtroende kan vara resultatet av det samarbete som pågått 
under många år. Pär ÄR teatern, han har byggt upp den från grunden, kontexten är att relationerna är 
väl etablerade och sättet att arbeta är en trygghet för alla. Pärs ledarskap är starkt förankrat och 
utvecklat endast i kontexten "Glada Hudik-teatern" eftersom Pär inte har haft något annat ledar- eller 
regijobb. Därför tolkar jag Pärs ledarstil som en konsekvens av ett långvarigt samspel, personlig 
förmåga och motiv.  
 

 
Ett pedagogiskt ledarskap? 
 

Faktum är att Pär under observationsdagarna endast bjuder in de normalstörda att deltaga i kreativa 
frågeställningar och exkluderar därmed de funktionshindrade att bidraga om de inte själva tar initiativ,  
vilket innebär att de fråntas en möjlighet till utveckling. Anser Pär dem inte vara kompetenta nog på det 
området? Är det bortkastad tid? Är det tidsbrist? Pär tränar inte sina medarbetare på att reflektera eller 
utvärdera under de dagar som observationerna pågår eller tar initiativ som låter dem komma tilltals 
rörande processen. Teaterträningen i Glada Hudik-teatern går ut på att lära sig göra sin roll med 
repliker och rörelsemönster på scen. Pär är med andra ord väldigt resultatinriktad. Om det är denna 
ledarstil som har dominerat under tidigare repetitionsarbeten så är det i så fall inte konstigt att 
skådespelarna inte tar några egna initiativ eller bidrar i diskussioner, de är helt enkelt inte vana vid det, 
det tillhör inte förväntningarna och jobbet. 
  Inte heller förekommer någon form av konstruktiv kritik som Maltén menar hör ihop med ett 
personinriktat ledarskap, från vare sig Pär eller någon av medarbetarna. Vid endast ett tillfälle motiverar 
Pär sitt beröm med att skådespelaren hittat rätt uttryck. Hur kommer det sig? Det verkar som att Pär  
inte tror att skådespelarna kan ta in, behöver eller skulle utvecklas av konstruktiv kritik. Hägglund och 
Fredin (2001, s. 83) tar upp Louis Arnaud Reids (i sammanhanget dramaundervising i skolan) tankar 
kring detta och han menar att tanken krävs, för om vi inte reflekterar över det vi gör och upplever ger 
det inga bestående spår i vårt medvetande. I Larssons och Kurkinens C-uppsats i dramapedagogik: "En 
i gänget" (2010) behandlas också ledarskapet i en teatergrupp med funktionshindrade. Där beskrivs hur 
medarbetarna ständigt övar sig i att reflektera, ge konstruktiv kritik och på olika sätt erbjuds de av 
ledaren att bli medansvariga för teaterarbetets fortskridande. Författarna menar med stöd av Maltén 
(2010, s. 32) att detta arbetssätt kan öka engagemanget för uppgiften samt bidraga till medarbetarnas 
förmåga att ompröva attityder och värderingar. De ges alltså en viktig roll som medskapande i arbetet 
på fler sätt än det som sker under Pärs ledning, vilket jag anser skapar en högre grad av delaktighet, är 
mer utvecklande och innebär ett mer pedagogiskt ledarskap. 
   Det finns också ett filmat exempel på att borttagande av uppgifter och text inte sker i dialog med den 
berörda skådespelaren. De är inte riktigt med på tåget när snabba förändringar görs i manus och Pär 
motiverar ju inte sina val för skådespelarna. Endast en gång frågar en skådespelare om en ändrad replik, 
och då motiverar Pär med att han har gjort en (som det verkar) pedagogisk förändring i manus, där alla 
som inte har haft repliker tidigare i föreställningen nu ska få en. Men Pär "tänker inte högt", något som 
jag själv fått lära mig att göra i regirollen, vilket kan vara en nackdel för Per i förtroendet och i 
kommunikationen med medarbetarna.  
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   Enligt Malténs definition av ett pedagogiskt ledarskap (se Teori och begrepp, s. 6) så uppfyller Pär alla 
kriterier med sitt ledarskap, men med begränsningen att det verkar finnas en inskränkning i hur mycket 
ansvar Pär vågar släppa till sina skådespelare eftersom han väljer att styra dem ganska hårt. 
Delaktigheten begränsas härmed. Detta främjar inte deras tro på sin egen skaparförmåga och fantasi i 
längden.  
Ett framtida forskningsfält skulle kunna handla om hur man pedagogiskt och metodiskt organiserar och 
leder teaterarbeten med skådespelare som har olika funktionshinder och eftersom detta även verkar 
vara en alltmer vanligen förekommande verksamhet för personer med funktionsnedsättning så kan 
behovet av kunskap vara efterfrågat. En undersökning av skådespelarnas upplevelser och önskemål på 
verksamheten, så som Sauers (2004) forskning om hur aktörerna på Ållateatern upplever sitt 
teaterarbete, i kombination med vilken teatermetodik eller ledarstil som används vore ett intressant 
studieobjekt. Önskvärt vore också att kunna undersöka skilda teatergruppers arbetsmetodik, sedan göra 
en jämförande studie och på så sätt få fram vad som gagnar målen bäst genom att observera och 
intervjua alla medarbetare om sina upplevelser. 
 

 

Om Pärs regimetod 
  
Ska man visa skådespelare hur de ska göra (med kroppen eller rösten) eller inte? Det finns inom 
regiyrket en vedertagen uppfattning att regissören hämmar skådespelarens kreativitet om han gör detta.  
Vestin menar att det är regissörens fria val att för ögonblicket välja vad som stimulerar den 
skådespelaren just då (2000, s. 78). Pär har som regi och -instruktionsmetod att låta skådespelarna 
härma honom och hans uttryck. Frågan är om han snuvar dem på deras egna idéer eller om han 
underlättar för dem i gestaltningen? Vestin menar att om relationen är sådan att skådespelaren inte 
följer regissörens instruktioner som en lydig robot kan regissören uppträda så livligt och spontant som 
han vill. Det viktigaste är att hitta en våglängd där man kan kommunicera (s. 78). Kanske är det en bra 
metod att härma för att just hitta en våglängd för kommunikation eller också så kan det verka 
hämmande? Teaterpedagogen Keith Johnstone (1985, s. 25) hävdar bestämt att en regissör aldrig bör 
spela före en skådespelare för att denne i lugn och ro ska få göra sina egna upptäckter och kunna känna 
att den själv har skapat sin roll.  
   I många "regi-situationer" ingår också att Pär påminner eller hjälper skådespelare med deras text eller 
sceneri. Där kan det ibland innebära en nackdel, anser jag, att han ibland är för snabb att påminna och 
visa före. Skådespelarna hinner inte tänka efter och inte själva ge en signal om att de behöver hjälp. De 
vet att Per är där och påminner och leder dem innan. När Pär under intervjun ska ge sin egen ledarroll  
kritik så nämner han just en brist på tålamod att han vill ha resultat snabbt. Vid två tillfällen ger en 
skådespelare en signal till Pär att han är för "på" och ber Pär att vänta in honom så han får tänka själv. 
Detta arbetssätt skulle också kunna göra att de förlitar sig på Pär och inte skapar en tro på sin egen 
förmåga.  
   I Pärs regiroll under detta skede ingår också att det är han som "hittar på" och kommer med nya ideér 
och lösningar och konsekvensen blir då att skådespelarna "lämnar" detta uppdrag åt Pär eftersom han 
inte aktivt jobbar på att vilja ha deras åsikter eller förslag. Pedagogiskt sett så är detta inte bra, eftersom 
skådespelarna fråntas möjligheten att verka kreativt i processen på andra sätt än att göra sin roll efter 
Pärs instruktioner. Skådespelarna får under de två dagarna inte heller någon organiserad möjlighet att 
reflektera eller ge feedback på arbetet, något som också skulle främja deras delaktighet i processen och 
träna upp deras intellektuella förmåga. Ineland (2000, s. 61) ger exempel på hur man i en annan teater 
varje dag har möten och samlingar där medarbetarna uppmuntras att uttrycka förslag och idéer eller 
bara reflektera över dagens arbete. Dessa rutiner i arbetet hade till syfte att stärka medarbetarna och 
göra dem mer delaktiga i processen. 
 Pär och gruppen använder sig inte heller av (inom teaterskrået) kända begrepp som kan användas som 
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verktyg för skådespelare som vändpunkt, vilja, handling, rolltolkning, improvisation, V:na osv. Varför 
inte? En anledning kan vara att Pär inte känner till dessa eller så anser han att det inte gagnar arbetet att 
använda sådana verktyg. Pär använder inte heller teaterövningar för att utveckla sina skådespelares 
sceniska färdigheter. Jag frågar en normalstörd medarbetare vid ett tillfälle varför de inte gör 
teaterövningar med skådespelarna och han menar då att teaterövningar mest är bra för skådespelare 
med hämningar och att i Glada Hudik-teatern är det inga problem med sådant. Han menar att göra nya 
uppgifter räcker som utmaningar för skådespelarna. Pär menar i intervjun att övningar kan vara för 
okonkreta för hans skådespelare och att man nu valt att jobba med mer, som han uttrycker det,  
konkreta uppgifter. Han ställer dock positiv till att prova övningar med gruppen i framtiden. Dock 
anser jag, att Pärs och medarbetarens påståenden kring att teaterövningar inte skulle fungera i det är 
sammanhanget tyder på stor okunskap om syftet med teaterövningar och hur man kan lägga upp och 
utföra dessa. Vestin förespråkar användandet av teaterövningar och improvisation i regiarbetet och 
menar att man ur dessa kan hitta repetitionsmetoder som lämpar sig utomordentligt för det man just då 
tränar på (2000, s. 97). Gate och Hägglund (1988, s. 16) menar att man som teatergrupp vinner oerhört 
mycket på att arbeta tillsammans med sådant som man inte skall visa upp för en publik och alla får 
samma chans att träna upp sin förmåga gemensamt. Enligt Järleby så är grundhållningen i samtliga 
skådespelarutbildningar i Sverige idag att skapa självständiga och självgående skådespelare. För att nå 
detta krävs att ledaren ger skådespelarna uppgifter att lösa själva och förtroende att vara kreativa på 
egen hand (2003, s. 334).  I den undersökta teatergruppen i Larsson och Kurkinens uppsats (2010), 
tillämpar ledaren ofta röstövningar, improvisationer och teaterövningar i sina repetitioner. Jag anser att 
med mindre övning i bagaget krävs ett större mått av instruktion från ledaren och tvärtom, så enligt 
min uppfattning gör Pär sig själv och skådespelarna en otjänst genom att inte ta den möjlighet till 
kunskap som finns. Dessutom uttrycker några av skådespelarna själva ett behov av teaterövningar 
under samtal med mig. Pär menar under intervjun att ett sådant behov inte finns i gruppen.  
  
 
Metoddiskussion  
 
En uppenbar brist i denna studie är att observationsperioden sträcker sig endast över tre veckor med ett 
tillfälle i veckan, varav ett tillfälle när Pär inte var närvarande. Det har inneburit att jag har tvingats dra 
slutsatser kring Pärs ledarskap som speglar en begränsad del av en skapandeprocess, en process som 
dessutom har en löptid på över fem år! Hela spektrumet av samspelet mellan Pär och gruppen som har 
pågått under arbetet med föreställningen Elvis är omöjligt att ge ett avtryck av i denna studie och därför 
är det troligt att vissa aspekter av Pärs ledarskap har fallit utanför denna studies ramar.  
   En annan aspekt är att inom de ledarstilskategorier (Herseys och Blanchards) som jag har valt att 
använda så passar inte alla kommunikativa projekt in (9 procent) i mallen, vilket tyder på en brist i 
mallen. Projekten som har hamnat utanför mallen är t.ex. projekt där Pär spexar eller skojar inför och 
med gruppen eller sitter med när gruppen repar men verkar ha fokus på annat.   
  En kompletterande faktor som jag inte har fått med metodiskt, men hade passat utmärkt i den 
dialogiska ansatsen hade varit att kunna tillföra medarbetarnas syn på Pär som ledare mer konkret, 
kanske genom intervjuer med skådespelarna. Nu har jag fått räkna in deras energi, engagemang, 
kroppsspråk och samtal för att göra mig en bild av hur Pärs ledarskap fungerar i samspel med 
medarbetarna.  
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Sammanfattning 
 
Denna studie har försökt ge en bild av vad som karaktäriserar Pär Johanssons ledarskap under ett 
arbete med en teatergrupp där de flesta medarbetare har ett funktionshinder. Studien har skett under en 
mycket begränsad del av ett repetitionsarbete och därför är det möjligt att några aspekter av Pärs 
ledarskap gått förlorade. Trots begränsningen har ändå ett flertal ledarstilar, liksom metodiska grepp 
framkommit som speglar just denna fas i arbetet. Min slutsats är att Pärs val av ledarstil och regimetod 
verkar fungera bra i detta sammanhang och denna slutsats grundar jag på den goda och trygga 
stämningen i gruppen, stödet som medarbetarna ger varann efter varje scen, effektiviteten, energin och  
kreativiteten (främst hos Pär....). Det finns dock aspekter av ledarskapet som Pär skulle kunna tjäna på 
att förändra. Bland annat skulle delaktigheten hos medarbetarna kunna främjas i olika faser av arbetet. 
Detta i sin tur skulle ytterligare kunna öka medarbetarnas kompetens och vilja att ta ansvar. En ökad 
öppenhet och ett forum efterfrågas för att ta in allas förslag, även i konstnärliga frågor och frågor 
rörande gestaltningen. Detta föder en tro hos skådespelarna att deras tankar och idéer är värda att tas 
på lika stort allvar som någon annans. En större tydlighet från Pärs sida att bejaka skådespelarnas 
förslag och en aktiv strävan för att möjliggöra att detta händer oftare. Det är också möjligt att gruppen 
skulle utvecklas mer i sitt teaterkunnande och även som individer om Pär delade med sig mer av sitt 
ansvar till gruppen, något som han under intervjun också själv säger sig vilja. Han och gruppen har 
arbetat 15 år ihop, rollerna är trygga och arbetssättet är, även om det fungerar, ändå välkänt och kanske 
sitter det fast i gamla mönster? 
  Kan man kombinera konstnärlig och scenisk kvalitet med målet att göra de funktionshindrade 
skådespelarna maximalt delaktiga i hela processen? Jag tror absolut det. 
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