
"...det var bättre än teater, vanlig teater." 

 

En receptionsstudie av den unga publikens upplevelser av sin 

delaktighet i mobiltelefondramat Antigones dagbok 

 

 

Manilla Ernst 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum för barnkulturforskning 

Examensarbete 15 hp 

Barnkultur  magisterkurs 

Vårterminen 2015 

Handledare: Karin Helander 

Examinator: Catharina Hällström 



 
 

 2 

”… det var bättre än teater, vanlig teater.” 
En receptionsstudie av den unga publikens upplevelser av sin delaktighet i mobiltelefondramat 

Antigones dagbok 

Manilla Ernst 

 

Abstract 
Syftet med uppsatsen är att diskutera vilken delaktighet RATS Teater erbjuder sin publik i 

mobiltelefondramat Antigones dagbok och vidare visa på hur publiken förvaltar denna 

delaktighet under föreställningstillfället. 

  I uppsatsens första del görs en semiotisk tolkning av föreställningens visuella och 

audiella teckengrupper. I uppsatsens andra del görs en receptionsstudie med den unga 

publiken. Förutom observationer och intervjuer återfinns en analys av det textmaterial som 

publiken får möjlighet att skapa under föreställningstillfället.  

 I uppsatsens teoridiskussion redogör jag för delaktighetsbegreppets mångfacetterade 

innehåll och funktion. Detta är nödvändigt för visa på begreppets variationer beroende på i 

vilken forskningskontext det används och vidare för att ringa in på vilket sätt begreppet 

delaktighet diskuteras i relation till uppsättningen.  

 Antigones dagbok är utformad som en applikation för smartphones och kan beskrivas 

som gps-styrd radioteater i offentlig miljö. Ljudfiler spelas upp när publiken närmar sig de i 

förväg bestämda spelplatserna. För att publiken ska kunna orientera sig tar de hjälp av den 

karta som visas i telefonens display samt de röster och den musik som spelas upp. Efter varje 

ljudscen ställer huvudkaraktären Antigone en fråga till publiken. De svarar på dessa genom att 

skicka sina svar som sms. Kommentarerna går att läsa direkt i displayen och kan få betydelse 

för tolkningen av föreställningen. I uppsatsen diskuteras dels hur publiken är delaktig genom 

att replikera skriftligt på frågorna. Därtill diskuteras hur iscensättningen låter publiken vara 

medskapare av uppsättningens helhet. De unga åskådarna måste själva tillskriva karaktärerna 

attribut eftersom dessa aldrig syns utan enbart finns i ljudscenerna. Publiken har också till 

uppgift att ta ställning till vad, i den offentliga miljön, som ska utgöra föreställningens 

scenrum. Till skillnad från föreställningar i teatersalonger med specifik scenografi och 

rekvisita blir det publikens uppgift att skapa föreställningens fiktiva rum utifrån det offentliga 

rummet som omger dem.  

 I receptionsstudien är det tydligt att publiken gillar denna digitala och utmanande 

iscensättning. Den unga publiken visar sig ha vissa svårigheter att ta till sig historien om 

Antigone. Samtidigt är det tydligt att den stora behållningen inte är föreställningens berättelse 

utan formen. Eleverna i receptionsstudien framhåller närheten till karaktärerna och platserna 

som skapas under föreställningshändelsen; de känner sig snarare som aktörer än som 

åskådare. Formen erbjuder också en mer tillåtande miljö där elevernas är mer aktiva som 

åskådare än passiva. Detta visar sig har positiva effekter på elevernas upplevelser.  

 Mest uppskattat är föreställningens digitala verktyg. Det tillåter publiken att göra 

avtryck i produktionen. Förutom att svara på frågorna som ställs och dela med sig av sina 

perspektiv använder eleverna tekniken för att lämna omdöme på föreställningen och 

kommentera sin upplevelse. 

Nyckelord 

Barnkultur, barnperspektiv, barns perspektiv, barnteater, delaktighet, digital teknik, 

förförståelse, hermeneutik, scenkonst, reception  
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Inledning 

År 1881 presenterade den franske ingenjören Clement Ader Théâtrophone på den 

internationella elektronikutställningen i Paris. Hans uppfinning liknade en telefonautomat 

men användes för att livesända föreställningar från stadens teatrar och operahus (Crook 

1999). Under de kommande tio åren kommersialiserades Aders uppfinning. Ett hundratal 

Théâtrophones placerades ut på hotell, restauranger, vestibuler och caféer runt om i Paris och 

för några mynt kunde parisarna lyssna till de föreställningar och konserter som fanns på 

repertoaren. Lyssnarna betalade för femminutersintervaller och om någon betalade när en 

föreställning närmade sig slutet var det möjligt att koppla över till en annan teater och lyssna 

på uppsättningen som spelades där. För de mer välbärgade parisarna fanns möjlighet att mot 

en prenumerationsavgift ha en privat Théâtrophone i hemmet. Sändningarna dirigerades från 

en ledningscentral som mottog ljudupptagningarna från salongerna och skickade dem vidare 

till de utplacerade Théâtrophonerna. Förutom skådespelarnas röster och orkestermusiken 

hördes även den närvarande publikens applåder och skratt. (Daily Mail 2011; Scientific 

American 2011).  

 

År 2011, 130 år senare, hade RATS Teater premiär på sitt mobiltelefondrama Antigones 

dagbok som spelades för skolelever från årskurs 7. Liksom parisarna fick den unga publiken 

uppleva föreställningen genom telefoner, men till skillnad från Théatrophonerna livesände 

inte RATS Teater någon pågående föreställning från en teatersalong. Antigones dagbok var 

iscensatt i telefonens digitala teknik med syfte att hitta nya utmanande vägar för vad teater 

kan vara samt tänja på gränserna mellan scen och salong. 

Bakgrund 
Genom historien har det funnits ett aktivt utbyte mellan konst och vetenskap. Inom teatern har 

den senaste tekniken ofta använts för att utveckla scentekniska möjligheter (Berghaus 2005; 

Klich & Scheer 2012; Brockett & Hildy 2007; Forsberg & Sauter 2012). I takt med att den 

digitala tekniken har utvecklats och integrerats i scenkonstproduktioner har mötet med 

publiken fått förändrade förutsättningar. Digitala innovationer medför interaktiva möjligheter 

och publiken blir inte längre enbart mottagare av scenkonst utan tillåts också undersöka, 

modifiera och transformera den. Publiken blir en del av det konstnärliga uttrycket och 

medskapare av det färdiga verket (Berghaus 2005). 
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RATS Teater som valt att lämna teatersalongen för det offentliga rummet, webbplattformar 

och mobiltelefoner, grundades 2008 under namnet Kista Teater och har sin bas i Stockholms 

stads stadsdelsområde Rinkeby-Kista som består av Akalla, Husby, Kista, Rinkeby och 

naturreservat Hansta (Stockholms stads hemsida, 2013-08-12). Koncentrerat i Kista finns 

flera av Sveriges främsta företag inom ny teknik och IT och här håller också Institutionen för 

data och systemvetenskap (DSV) på Stockholms universitet till. Sedan starten har RATS 

Teater haft nära samarbete med bland annat DVS vilka hjälpt dem förverkliga sina visioner 

om att hitta oprövade och utmanande iscensättningsmöjligheter med hjälp av digital teknik.
1
 

Som framkommit ovan var Antigones dagbok iscensatt i mobiltelefoner och den kan kortfattat 

beskrivas som gps-styrd radioteater. Föreställningen är utformad som en applikation för 

smartphones och ljudfilerna spelas upp när publiken närmar sig de i förväg bestämda 

spelplatserna. Publiken orienterar sig genom föreställningen med hjälp av den karta som visas 

i telefonens display och de röster och den musik som spelas upp. Efter varje scen ställer 

huvudkaraktären Antigone en fråga. Denna kan publiken svara på genom att skicka sitt svar 

som ett sms. De insända kommentarerna visas i displayen och de publiceras även, vid 

speltillfällena, på RATS Teaters webbsida.
2
 Förutom att verka för konstnärlig förnyelse 

arbetar RATS Teater också aktivt med att länka samman näringsliv, offentlig verksamhet och 

andra lokala aktörer samt boende i stadsdelsområdet. I arbetet med Antigones dagbok 

samarbetade Rebecca Forsberg, konstnärlig ledare och regissör för RATS Teater, exempelvis 

med unga tjejer i Husby. Deras gemensamma arbete resulterade bland annat i de frågor som 

ställs till publiken under föreställningens gång.  

 

Att digitala innovationer bidrar till interaktiva möjligheter för publiken är en av flera orsaker 

till att åskådare blir alltmer delaktiga i scenkonstprojekt. I en mer generell kontext menar 

teaterforskare, liksom konstutövare, att delaktighetstrenden inte enbart beror på nya 

interaktiva möjligheter utan i mångt och mycket handlar det också om strukturella 

förändringar i samhället, vilka i sin tur påverkar konstområdet. Dagens möjligheter att själv 

välja när vi vill se ett visst tv-program med hjälp av Play-kanaler och On Demand liksom 

matbutikers självservicessystem och vanan att ”göra själva” i allt fler vardagssituationer får 

konsekvenser för hur publiken bemöter och upplever kultur (Brown, Novak-Leonard, & 

                                                        
1 Det återkommande och gemensamma arbetet med DSV ledde till att delar av RATS Teaters verksamhet från 

årsskiftet 2012/2013 skapas och genomförs tillsammans med DSV. Vid sammanslagningen bytte Kista Teater 

namn till RATS Teater (Research in Artistic Technologies). Samarbetet innebär att RATS Teater breddar och 

fördjupar sitt uppdrag att undersöka mötet mellan teater och digital teknik och verksamheten fungerar numer 

som en universitetsscen där konstnärliga och digitala uttryck prövas. (Verksamhetsplan 2013, RATS Teater).  
2
 En närmare genomgång av föreställningen kommer att göras längre fram i uppsatsen. 
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Gilbride 2011). I rapporten Getting in on the act. How arts groups are creating opportunities 

for active participation presenteras flera konstnärliga projekt där åskådarna på olika sätt blivit 

delaktiga, och artikelförfattarna diskuterar hur vi är på väg att lämna den kulturform som 

handlar om att publiken tar emot färdigproducerade verk ”sit-back-and-be-told-culture” för 

kulturformer där åskådarna blir mer aktiva att skapa själva och bidra med sina individuella 

perspektiv ”making- and doing-culture” (Brown, Novak-Leonard, & Gilbride 2011, s. 3). 

Åskådarnas delaktighet styrs dock inte enbart av förändrade samhällsstrukturer och tekniska 

innovationer utan påverkas också av publiken som grupp. Inom den svenska scenkonsten för 

barn och unga har delaktighet blivit ett frekvent använt begrepp de senaste åren. Trenden att 

involvera unga drivs delvis från politiskt håll med förankring i FN:s konvention om barnets 

rättigheter men styrs också av vår vuxna syn på barn som kompetenta, sociala aktörer med 

möjlighet att tillföra, liksom förändra, den kulturella och sociala tillvaro som de delar med 

vuxna (se bland annat Helander 2014; Davet 2011; Davet 2013; James & Prout 2005; 

Buckingham 2003).  

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att diskutera vilken delaktighet RATS Teater erbjuder sin publik i 

uppsättningen Antigones dagbok och vidare visa på hur publiken förvaltar denna delaktighet 

under föreställningstillfället. Delaktighetsbegreppet behöver därför belysas från flera håll. 

Inledningsvis kommer uppsättningens iscensättning diskuteras, för att illustrera vilken 

delaktighet publiken erbjuds. Därefter belyses begreppet utifrån ett publikperspektiv för att 

kunna argumentera för på vilket sätt åskådarna interagerar med föreställningen. För att 

förtydliga diskussionen är uppsatsen indelad i två delar. I den första görs en semiotisk 

tolkning av föreställningen utifrån de visuella och audiella teckengrupperna scenrum, 

scenografi, ljud och karaktärer. Diskussionerna utgår från frågeställningen Vilka former av 

delaktighet erbjuder mobiltelefondramats iscensättning sin publik? I uppsatsens andra del 

riktas fokus mot publiken och deras reception av uppsättningen. Denna del diskuteras utifrån 

ett tredelat material; observationer av och intervjuer med publiken samt ett webbaserat 

material som innehåller publikens sms-svar på de frågor Antigone ställer i föreställningen. 

Diskussionerna utgår från frågeställningarna Hur upplever den unga publiken sin delaktighet i 

föreställningen? och Hur interagerar och använder den unga publiken den delaktighet som 

föreställningen erbjuder? Det sammantagna materialet i uppsatsens andra del ställs 

kontinuerligt i relation till de resonemang som förts i uppsatsens första del. 
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Disposition 
I teorikapitlet diskuteras delaktighet och dess mångtydighet genom att ge exempel på hur 

begreppet presenteras inom olika forskningsfält. Avsnittet avslutas med att konkretisera på 

vilket sätt delaktighet kommer att diskuteras i uppsatsen. I forskningsöversikten preciseras 

diskussionen om delaktighet ytterligare genom att ge exempel på scenkonstprojekt där barn 

och unga på olika sätt involveras. Uppsatsens resultatpresentation består som framkommit 

ovan av två delar. Den första delen utgörs av en föreställningsanalys av Antigones dagbok för 

att visa på vilken delaktighet iscensättningen erbjuder publiken. Den andra delen inleds med 

en materialpresentation och metoddiskussion för receptionsstudien och övergår sedan i en 

diskussion om hur publiken interagerar med den aktuella föreställningen. I denna väver jag 

också in referenser till relevant och aktuell forskning. Resonemangen utgår från observationer 

och publikens egna upplevelser av sin medverkan samt det skriftliga sms-material som 

eleverna varit med och skapat. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion där 

uppsatsens alla delar vävs samman. Här fördjupas även resonemang som vid första anblick 

kan tyckas ligga utanför delaktighetsdiskussionen, men som visar sig ha stor betydelse för 

elevernas upplevelser och engagemang i föreställningen. 

Delaktighet - ett mångtydigt begrepp 

Barn som kompetenta aktörer i samhället 
Uppsatsens skrivs inom det barnkulturella fältet och något kort bör därför sägas om begreppet 

barnkultur som ett avstamp för den kommande delaktighetsdiskussionen. Barnkultur är ett 

mångvetenskapligt fält som förutom estetiska uttryck såsom litteratur, konst, bild, teater, dans, 

film och musik även innefattar bland annat pedagogik, psykologi, etnologi, barns livsvillkor, 

lek och socialisationsprocesser (Helander 2011). Barnkulturen genomsyras av vuxenvärldens 

tolkningsföreträde, värderingar och normer, samtidigt kräver kunskapsområdets bredd att 

begreppet kontinuerligt diskuteras och omdefinieras. Flemming Mouritsen (2002) talar om 

barnkulturbegreppets tre delar; vuxenproducerad kultur för barn, kultur tillsammans med barn 

och barns kultur – kultur av barn. De senaste årens intresse att involvera barn och unga inom 

den vuxenproducerade kulturen styrs, som nämnts ovan, från politiskt håll men med 

förankring i vår samtida syn på barn och unga med teoretisk grund i forskningsfältet 

Barndomssociologi och Barndomsstudier. De senaste decennierna har ett nytt 

barndomsparadigm vuxit fram som utmärks av att barndom, det vill säga de tidigaste åren i en 

människas liv, ska förstås som en social konstruktion. Detta innebär att barndomsbegreppet 
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varierar över tid och förändras av de sociala, kulturella och historiska förhållanden som råder 

liksom parametrar som kön, klass och etnicitet (James & Prout 1997). Istället för att betrakta 

barn som ofullständiga på väg mot en vuxenhet, human becomings, betraktas barn som 

kompetenta, sociala aktörer med agens, human beings. Barn är således inte passiva mottagare 

av kulturella och sociala mönster utan aktiva medkonstruktörer av sina livsvärldar och de har 

möjlighet att tillföra, liksom förändra, den kulturella och sociala tillvaro som de delar med 

vuxna (James & Prout 2005; Buckingham 2003). Begreppen human beings och human 

becomings har ifrågasätts i resonemang om det livslånga lärandet och diskussioner om att 

barn liksom vuxna i någon mening förblir becomings hela livet. Oavsett dessa tankegångar 

betraktas barn idag inte som passiva objekt, varken i samhället eller inom forskningen, utan 

unga ses som sociala aktörer med möjlighet och förmåga att agera med och mot de 

förväntningar och strukturer som omger dem.  

Två andra begrepp som relaterar till synen på barn och unga är begreppen barnperspektiv och 

barns perspektiv (Halldén 2003; 2009). Enkelt förklarat kan det sistnämnda sägas handla om 

att lyssna till barns egna utsagor och upplevelser för att få en inblick i det vi annars inte har 

någon möjlighet att veta något om. Det andra begreppet, barnperspektiv, är ett försök för 

vuxna att förstå barns livsvärldar, förutsättningar och villkor genom att så långt som det är 

möjligt sätta sig in i barns situation och tillvarata deras intressen. Liksom med de ovan 

nämnda begreppen har en rad problematiseringar gjorts kring hur dessa två termer ska förstås, 

vilket inte kommer att fördjupas här (för vidare diskussioner se bland annat Halldén 2003; 

2009). 

 

Normer och ideal kring barn och barndom är som synes i ständig förändring. Den nya 

teknikens framväxt med datorer, sociala nätverk, dataspel och mobiltelefoner har kommit att 

förändra barn och ungas position ytterligare. Synen på barn och unga som kompetenta blir 

särskilt framträdande inom medieforskningen. Barn och unga har genom sin ”naturliga” 

närhet till de digitala medierna blivit en mer interaktiv, kreativ, innovativ, nyfiken, 

öppensinnad, demokratisk och globalt orienterad generation och de utmanar 

generationssystemet och maktförhållandet mellan barn och vuxna (Danielsson 2012, s. 105f).  

 

Vår samtida syn på barn är således central när det kommer till på vilket sätt unga görs 

delaktiga i olika sammanhang. Men för att kunna diskutera delaktighet är det också 

betydelsefullt att fundera över vilka innebörder som projiceras på termen liksom inom vilken 
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kontext begreppet ska användas (Elvstrand 2009; Hart 1992; 2008; Janson 2012; Melin 2013). 

Antigones dagbok är en produktion som rör sig över flera forskningsfält. I uppsatsens 

resultatpresentationer kommer både föreställningens iscensättning, vilken på olika sätt 

erbjuder delaktighet, liksom publikens sätt att interagera med föreställningen diskuteras. Detta 

fordrar en redogörelse för delaktighetsbegreppets mångfacetterade innehåll och funktion. I 

föreliggande teoridiskussion redogör jag för några kontexter där delaktighet definieras och 

diskuteras. Avsikten är att visa på begreppets variationer och vidare ringa in på vilket sätt jag 

resonerar kring begreppet delaktighet i relation till RATS Teaters uppsättning.  

 

Delaktighet – en demokratisk och medborgerlig rättighet 
En modell som nästan alltid nämns när barns och ungas delaktighet diskuteras är Roger A 

Harts Ladder of participation. Delaktighetstegen består av åtta steg där de tre första 

Manipulation, Decoration och Tokenism är exempel på icke-delaktighet där barn manipuleras, 

används som dekoration eller medverkar symboliskt på vuxnas villkor (Hart 1992, s. 9f). De 

följande fem stegen är alla exempel på hur barn kan göras delaktiga. Det fjärde steget, 

Assigned but informed, handlar om att barn som engageras i projekt förstår intentionerna med 

sin medverkan och deltar först efter att ett informerat samtycke inhämtats. (Hart 1992, s. 11). 

I de följande stegen Consulted and informed och Adult initiated, shared decisions with 

children utökas barnens möjligheter till medskapande och deras åsikter ges ytterligare tyngd 

då de får en medbestämmande roll i de beslut som görs. De översta nivåerna i Harts stege 

Child initiated and directed och Child initiated, Shared Decisions with Adults utmärks av att 

projekt initieras, styrs och drivs av barn även om projekten fortfarande omfattas av både 

vuxna och barn. Harts delaktighetsmodell har utsatts för kritik då stegen i sin praktiska 

användning betraktats som ett mätinstrument för kvalitet. Hart (2008) kommenterar själv 

denna kritik och menar att det inte finns något självändamål att eftersträva modellens högsta 

nivåer. Istället bör stegens nivåer illustrera olika former för delaktighet och inte hur en 

delaktighetsprocess dominerar över en annan.  

 

Harts sätt att problematisera delaktighet handlar om samspelet mellan barn och vuxna för att 

tillgodose demokratiska och medborgerliga rättigheter på en kollektiv och samhällelig nivå. 

Harts teoretiska sammanhang skiljer sig från teaterns fält och intresset att utmana gränserna 

mellan scen och salong, vilket gör det svårt att applicera delaktighetsstegen i denna kontext. 

När scenkonst produceras för barn, men där publiken på olika sätt uppmanas att delta i 
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föreställningshändelsen, behövs andra modeller och förhållningssätt för att en diskussion om 

delaktighet ska vara möjlig.   

Delaktighet för att involvera sin teaterpublik 
En rapport som är relevant att förhålla sig till i denna uppsats är Getting in on the act – How 

arts groups are creating opportunities for active participation (2011). Artikelförfattarna 

(Brown, Novak-Leonard, Gilbride) diskuterar publikens roll som aktiva deltagare i en 

kulturell händelse utifrån en modell kallad The audience involvement spectrum. 

 

 

 

 

 

Denna femstegsmodell illustrerar hur publiken kan involveras och göras delaktig i 

konstnärliga produktioner som teater- och dansföreställningar men även konst- och 

museiutställningar. I modellens två första steg spectating och enhanced engagement påverkar 

inte publiken scenkonstförloppet utan de är åskådare i traditionell bemärkelse. Publiken kan 

vara aktiv och engagerad i föreställningen känslomässigt och intellektuellt och ge 

skådespelarna feedback med applåder och skratt, därutöver har de ingen möjlighet att påverka 

det som händer på scen (Brown, Novak-Leonard & Gilbride 2011, s. 16). Skillnaden mellan 

de två stegen utgår från teatergruppens aktiva arbete med att fördjupa publikens upplevelser. 

Det kan handla om att bjuda in publiken till samtal och diskussioner före och/eller efter en 

föreställning, däremot får publiken inte uttrycka sig kreativt så att det påverkar eller gynnar 

den färdiga produktionen (ibid). I relation till barnteaterfältet skulle steg två, enhanced 

engagement, kunna vara exempel på när skådespelare har eftersamtal med publiken. Även 

inspirationsmaterial som ger lärare ingångar till att arbeta vidare med en teateruppsättnings 

tema kan vara exempel på hur scenkonstgrupper kan fördjupa publikens upplevelser. De tre 
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följande stegen i modellen beskriver olika former av publik delaktighet. I crowd sourcing 

befinner sig publiken fortfarande i salongen men de bidrar på olika sätt till det konstnärliga 

arbetet. För konstnärerna gäller det att hitta vägar för att väva in publikens input (ibid.) Nästa 

steg, co-creation, handlar om att publiken bidrar med något som gör den konstnärliga 

upplevelsen unik. I en teaterföreställning kan skådespelare interagera med publiken under 

pågående föreställning och beroende på hur publiken svarar påverkas föreställningens form 

vid just det speltillfället (ibid., s.17). I det sista steget, audience-as-artist, tar publiken kontroll 

över den konstnärliga upplevelsen. Det är inte längre verket som är det viktiga utan det är 

själva processen och mötet med publiken som kulturproducenterna vill komma åt. I detta steg 

är det fortfarande de professionella aktörerna som designat upplevelsen inom vilken publiken 

görs delaktig. 

 

Till modellens tre delaktighetssteg crowd sourcing, co-creation, audience-as-artist kopplas 

också olika nivåer av interaktivitet, vilket gör modellen mer komplex. Participant´s level of 

creative control består av curatorial, interpretive och intentiv. I det första kan publiken endast 

ge en kommentar eller göra ett tillägg i det befintliga verket. I interpretive kan publiken göra 

om redan existerande delar i en produktion och i det sistnämnda skapar publiken något helt 

nytt till verket de deltar i. The audience involvement spectrum har en del beröringspunkter 

med Harts stege då båda visar på olika former av delaktighet. Risken att sträva efter en högre 

nivå betraktar jag dock som mindre i denna modell i jämförelse med Harts eftersom det inte 

handlar om steg i en trappa utan olika separata exempel på hur en publik kan involveras. I The 

audience involvement spectrum (till skillnad från Harts stege) är det också tydligare att 

modellen handlar om ett möte mellan kulturproducenter och en publik då modellen är 

konstruerad i ett sammanhang där alla aktörer i grunden har olika förutsättningar. Det finns en 

förståelse för vem som producerar innehållet och utifrån det kan publiken på olika sätt 

involveras.  

 

En annan amerikansk rapport som diskuterar delaktighet inom det konstnärliga fältet är 

Making sense of audience engagement (2011). Denna rapport har samma huvudförfattare som 

Getting in on the act och kan på ett sätt betraktas som en fortsättning av resonemangen i den 

förra då även denna diskuterar delaktighet utifrån publikens perspektiv. För att kunna tala om 

publikens delaktighet är det nödvändigt att identifiera sina besökare och detta gör 

artikelförfattarna genom att prata om varje individs unika Arc of Engagement (Brown & 

Ratzkin 2001, s.10). Denna modell illustrerar hela händelseförloppet från det att en besökare 
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bestämmer sig för att gå på en föreställning till det att bara minnena av upplevelsen finns 

kvar. I diskussionen resoneras hur konstutövare och producenter kan hjälpa sin publik till 

meningsfulla upplevelser med exempelvis för/efterarbete och parallellt förs resonemang om 

varje individuell besökares personliga förförståelse och förkunskaper, vilka har betydelse för 

deras upplevelser (Brown & Ratzkin, 2001). När jag, i uppsatsens första del diskuterar den 

delaktighet som Antigones dagbok erbjuder den unga publiken kommer jag framförallt 

förhålla mig till den föregående modellen. Resonemangen om teatergruppers sätt att bemöta 

sin publik och vilken betydelse det kan få för den individuella upplevelsen är dock något som 

jag måste vara medveten om i uppsatsens andra del när publikens utsagor ska tolkas och 

analyseras. Jag kommer därför förhålla mig till Arc of Engagement i uppsatsens andra del. 

Delaktighetsdiskussioner inom museiforskning 
Inom museiforskningen finns också viktiga bidrag till delaktighetsdiskussionerna i denna 

studie eftersom museer, liksom scenkonsten, arbetar med att producera för en publik. På 

senare år har museiforskningen, framförallt i Danmark och USA, kommit att fokusera på 

institutionernas användning av digital teknik och hur denna gynnar den kommunikativa 

relationen mellan museernas samlingar, institutionerna och besökarna (Drotner, Papsø Weber, 

Larsen, Warberg Løssing 2011; Simon 2010). Museernas arbete med delaktighet kan knytas 

till deras uppdrag att föra en aktiv dialog med det samhälle som de verkar i, för att förmedla 

kunskap om det kulturarv de förvaltar. I boken Det interaktive museum (2011) diskuterar 

artikelförfattarna hur interaktionen med publiken i det fysiska museet är viktig för den 

löpande verksamheten, men publikens dagliga användning av dator, mobiltelefon och internet 

bidrar också till att museerna kan utveckla och omforma kontaktmöjligheterna med besökarna 

även utanför museernas lokaler (ibid.). Det som gör museiforskning särskilt relevant för 

denna studie är dess fokus på besökarna och arbetet med att låta dem interagera med 

museerna genom digital teknik. Även resonemang om hur museerna bygger miljöer för att 

fungera som en social arena får betydelse för denna studie.  

 

En forskare som problematiserar delaktighetsbegreppet och kontinuerligt utforskar nya sätt att 

arbeta med besökarnas deltagande är Nina Simon, verksam vid universitetet i Washington och 

verkställande direktör för Museum of Art and History i Santa Cruz. När Simon diskuterar 

delaktighet gör hon det utifrån de tre begreppen institution, deltagare och publik (Simon 

2010; 2011). Institution är i Simons diskussioner museiinstitutioner. Deltagare är en grupp av 

delaktiga, vilka kan vara besökare och/eller utvalda personer, som får arbeta med specifika 
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projekt i museets regi. Publiken är den stora massan som besöker museet, vilka blir mer eller 

mindre delaktiga under den stund de befinner sig i museet (Simon 2010, s. 6ff.). För Simon är 

de bästa delaktighetsprojekten de som skapar värden för alla dessa grupper, vilket kan kännas 

självklart men som inte är så lätt att genomföra i praktiken. Det som skiljer Simons 

resonemang från andra diskussioner är att hon också delar in publiken i separata grupper. 

Simon framhåller att det finns en trend inom kulturinstitutioner i USA att prata om delaktighet 

i relation till användargenererat innehåll gjort av publiken. Men Simon menar att de som är 

delaktiga i till exempel görandet av en utställning är enbart en begränsad del av det 

delaktighetsorienterade landskap som också innefattar alla de besökare som tar del av, 

kommenterar och distribuerar det andra gjort (Simon 2011, s. 128).  

 

Simon menar att för institutionen får delaktighetsprojekten sitt värde när de uppfyller sina 

visioner. Med andra ord ska de delaktighetsprojekt som planeras tjäna institutionens mål. Att 

arbeta med delaktighet enbart för att roa publiken och för att det är ett spännande inslag utgör 

inte en lämplig utgångspunkt. I arbetet med delaktighet måste institutioner inte enbart tänka 

att de ger publiken en upplevelse. Det är lika viktigt att fundera på hur publikens deltagande 

ska komma med bidrag till institutionen vilket kan utveckla verksamheten (Simon 2010; 2011 

s.126f). Därför menar Simon att institutioner inför projekt ska fråga sig själva: vad kan 

besökarna bidra med som medarbetarna inte kan och hur ska vi skapa meningsfulla 

upplevelser som förbättrar vår verksamhet. Simons tankegångar blir särskilt intressanta i en 

diskussion om teater för barn och unga då ett delaktighetsarbete kan bidra till att teatrarna får 

en inblick i publikens erfarenhetsvärld vilket är viktigt när teatergrupper skapar för 

målgrupper med annan förförståelse än de själva. 

 

Simons lyfter också fram vikten av personlig tillfredställelse. För att kunna engagera sin 

publik är det viktigt att vara tydlig med vad som förväntas av dem som medverkar, liksom 

vilken nytta och funktion deras deltagande har. Som deltagare är det viktigt med förankring. 

Att inte veta vad ens bidrag ska användas till påverkar deltagarnas sätt att engagera sig 

(Simon 2011, s.138ff). När det gäller den breda publiken och deras eventuella delaktighet i 

museiverksamheten så är kriterierna för dessa samma som för den mindre gruppen deltagare. 

Förutom det ovan nämnda för Simon också diskussioner kring varje persons individuella 

kriterier för personlig tillfredställelse. Simon menar att det är långt ifrån alla som vill 

producera ett innehåll, flertalet vill hellre ta del av och kommentera andras verk och tar 
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Youtube som exempel. För institutioner handlar det därför om att försöka arbeta med 

plattformar för delaktighet som kan intressera alla sorters publik (Simon 2011, 130f).  

 

För att kunna tänka kring olika personers individuella intresse av att delta har Nina Simon 

skapat en Me-to-we modell i fem steg.  

 

Modellen utgår från den enskilda individen men som efterhand, utifrån den enskildes intresse, 

kan leda till socialt samspel mellan flera individer. Steg ett i Simons modell innebär att den 

delaktighet som besökarna erbjuds ska utgå från den enskildes möte med en utställnings 

innehåll. I steg två ska publiken kunna interagera med innehållet de möter. Därefter, från steg 

tre till steg fem, handlar det om att på olika sätt låta besökarna interagera med varandra i 

relation till utställningens innehåll och sina intressen. Här handlar det om att skapa arenor där 

besökare med liknande intressen ska kunna mötas. Besökarna ska också kunna ha en aktiv 

dialog med institutionen i stort, även utanför den specifika utställningen (Simon 2010, s. 25ff; 

2011, s. 144-150.). Simons modell går inte att applicera rakt av på RATS Teaters uppsättning, 

trots det är tankegångarna om ett individuellt perspektiv i relation till sociala möten något som 

jag kommer beröra. I dessa diskussioner är Simons tankegångar utifrån Me-to-we modellen 

relevanta att förhålla sig till.  

 

Hittills har exemplen och diskussionerna om delaktighet handlat om hur institutioner och 

grupper kan arbeta för att göra en publik delaktig och vad som är viktigt att tänka på i relation 

till de personer kulturskaparna avser involvera. För denna uppsats första del kommer jag, som 

nämnts, framförallt relatera till The audience involvment spectrum för att visa på vilken form 

av delaktighet Antigones dagbok erbjuder publiken under föreställningstillfället. Jag kommer 

också använda Nina Simons me-to-we modell för att diskutera hur publik kan interagera på 

olika nivåer i föreställningen. När det handlar om att anlägga ett delaktighetsperspektiv på 
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min empiri är det också relevant att lyfta fram utifrån vems position jag tänker belysa 

materialet. I uppsatsens andra del, när jag analyserar hur publiken använder de 

delaktighetsplattformar som föreställningen skapat, blir Simons me-to-we modell också 

relevant tillsammans med den ovan nämna Arc of Engagement, men för receptionsstudien i 

uppsatsens andra del behöver jag också reflektera kring publikens subjektiva syn på sitt 

deltagande, den inre delaktigheten. 

 

Inre delaktighet 
En generell beskrivning av inre delaktighet skulle kunna vara ”personliga aspekter på den 

delaktighet som erbjuds”. I relation till teater anser jag att det finns olika former av inre 

delaktighet. Det kan dels handla om att uppleva delaktighet i relation till själva 

föreställningsformen. Hur den enskilda besökaren ser på sin roll och sitt deltagande i det möte 

som en uppsättning bjuder in till. Inre delaktighet kan också kopplas specifikt till 

föreställningens innehåll. Här handlar den inre delaktigheten inte om att den enskilde är aktiv 

i görandet av en föreställning, utan snarare hur teateruppsättningens innehåll, och upplevelsen 

av den historia och problematik som berättas, tas emot och tolkas av den enskilde besökaren.  

 

En grundläggande aspekt vid alla former av delaktighet är besökarens vilja att delta. 

Pedagogikforskaren Ulf Janson (2013) särskiljer subjektiva och objektiva aspekter av 

delaktighet när han diskuterar barns delaktighet inom förskolans och skolans kontext. De 

subjektiva aspekterna är relevanta att ta avstamp från även i en diskussion om inre 

delaktighet. Janson (2013) talar om engagemang och autonomi där det första karaktäriseras 

som psykologisk delaktighet, där den enskilda individen finner intresse och tillfredställelse 

inför en aktivitet eller ett möte och det andra utmärks av en existentiell delaktighet där 

individens autonomi är central (Janson 2013, s. 18-19). I Jansons diskussion är de subjektiva 

aspekterna av delaktighet en förutsättning för att överhuvudtaget kunna prata om en reell 

delaktighet. Finns inte viljan hos individen att delta i en process är det omöjligt för omgivning 

att skapa delaktighet även om de objektiva förutsättningarna är etablerade. Utan att gå djupare 

in i Jansons resonemang vill jag framhålla att den inre delaktigheten i relation till en 

teaterföreställning inte kan bli av om det inte finns ett intresse hos den enskilda besökaren att 

delta i föreställningshändelsen.  
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När någon bestämt sig för att delta styrs den inre delaktigheten framförallt av fantasi, 

kreativitet och tolkning. Alan Beck vid University of Kent har gjort ett sammanfattande 

bidrag om lyssnarens reception av radioteater vilket är intressant att förhålla sig till i detta 

sammanhang. Beck (1998) beskriver radio som ett blint medium. Lyssnare av radioteater går 

in i en ”lyssningszon” (min översättning) vilken utgörs av publikens fantasi och kreativitet. I 

lyssningszonen är alla sinnen inkopplade och det är där som föreställningen skapas. 

Lyssnaren blir därmed den slutliga skådespelaren och regissören av radioföreställningen 

(Beck 1998). Beck diskuterar också hur den plats där lyssnaren befinner sig, den omgivande 

miljön, får betydelse för den sinnliga upplevelsen som lyssnaren skapar (Beck 1998, s. 10.1-

3). Det vill säga att både den audiella upplevelsen som förmedlas via radioföreställningen och 

den fysiska visuella erfarenheten som skapas beroende på var lyssnaren befinner sig, bidrar 

till helhetsupplevelsen. Becks sätt att resonera kring publikens skapande är i 

överensstämmelse med den inre delaktighet som diskuteras inom forskningsfältet barnkultur 

och studier om barn och ungas reception. Innan jag går vidare till receptionsforskning inom 

barnteater vill jag återkoppla till The audience involvment spectrum och modellens 

delaktighetsdiskussion. I relation till Beck och Janson och de subjektiva aspekterna av inre 

delaktighet så är detta inget som modellen tar någon större hänsyn till. Framförallt inte i 

stegen Spectating och Enhanced engagement där publiken inte kan påverka det som händer på 

scen förutom genom feedback som exempelvis applåder och skratt. Även i de övriga stegen 

omfattar modellen framförallt de etablerade objektiva förutsättningarna för delaktighet samt 

aktörernas sätt att bemöta och bjuda in publiken utifrån deras fysiska görande. Detta kan på 

ett sätt betraktas som begränsningar i modellens struktur, men inte nödvändigtvis. Att tolka en 

publiks inre delaktighet är svårt, då den sällan går att avläsa genom yttre reaktioner. I detta 

fall handlar det dock snarare om utifrån vems perspektiv modellen skapats. Även om The 

audience involvment spectrum handlar om att definiera och diskutera publikens delaktighet så 

är den gjord utifrån aktörernas perspektiv och möjlighet att involvera sin publik och inte 

omvänt. Nina Simons me-to-we modell talar inte heller explicit om inre delaktighet. Däremot 

blir de subjektiva aspekterna på delaktighet tydligare i hennes modell då den talar om 

personers individuella intresse av att delta och att det är utifrån denna vilja som socialt 

samspel med flera kan bli till.  

 

Receptionsforskning inom barnteater handlar främst om den enskilda individens tolkning och 

meningsskapande, vilket sker utifrån barnets personliga referensramar och förförståelse 

(Helander 2011, s. 82; 2012, s. 87). Inom svensk barnteaterforskning har Karin Helander 
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genom sina mångåriga studier av barnpublik kunnat visa på mönster i barn och ungas 

upplevelser av teater (Helander 2004; 2011; 2012; 2014). Barnpublik uttrycker ofta känslor 

mer fysiskt än en vuxenpublik och är därför ofta mer kroppsligt engagerade i salongen. Att 

avläsa och tolka dessa yttre reaktioner är svårt. Dels för att barnens intresse många gånger 

skiljer sig från våra vuxna tolkningar, dels för att det inte är självklart om de fysiska utspelen 

handlar om barnens kommunikation med föreställningens innehåll eller reaktioner på 

föreställningssituationen i stort (Helander 2004, s. 86f). Bland de generella mönster som 

Helander lyfter fram i sin forskning är det några iakttagelser som blir särskilt intressanta att 

relatera till i denna uppsats diskussion om publikens inre delaktighet. Mest centralt är 

Helanders resonemang om förförståelsens betydelse. Barnpublikens teaterupplevelser har ett 

nära förhållande till den erfarenhetsvärld som omger dem. Igenkännandet på teatern gör att de 

gärna talar om sina egna liv och erfarenheter och sätter dessa i relation till föreställningens 

handling och tematik (2004, s. 99f; 2011, s.86f; 2012, s. 89f). Helanders erfarenheter av 

förförståelsens betydelse för upplevelsen har jag även själv erfarit i egna tidigare 

receptionsstudier med barnpublik. I intervjuer med barnpubliken efter Teater De Vills 

uppsättning Djésa – en flickas berättelse föredrog de närmare 200 barnen och ungdomarna 

som jag mötte, att diskutera föreställningens tematik i relation till sig själva och sin vardag än 

att relatera dem till uppsättningens iscensättning (Ernst 2011). Den inre delaktigheten 

påverkas också av hur fri publiken får vara i sin upplevelse. Barn och unga kommer ofta till 

teatern med skolan. Deras möjlighet att själv bestämma om de vill delta i 

scenkonstupplevelsen är därför begränsad och kan få konsekvenser för deras upplevelser 

(Helander 2004; 2011; Ernst, Lorentzon, Wester 2013). Även vuxnas inställning till 

föreställningar och deras reaktioner på dem får ofta betydelse för barnpublikens sätt att 

uppleva och värdera uppsättningar (Helander 2004, s. 96; 2011, s. 92; 2012, s. 87).  

 

Inre delaktighet diskuteras också av Helander (2014) i artikeln ”Vision, kunnande och 

samspel – barnteater och kvalitet i historiskt perspektiv” I diskussionen knyter Helander an 

till psykoanalytikern och dramatikern Ann-Sofie Báràny och hennes diskussion om ”psykets 

teatralitet” (Helander 2014, s. 26ff.). Med begreppet kopplar Báràny ihop scenkonsten och 

åskådarna och deras förhållande sinsemellan genom att diskutera hur konsten fungerar som ett 

redskap för självförståelse. Báràny beskriver teatern, som en yttre scen vars iscensättningar 

åskådarens kan spegla på sin inre scen, genom fantasin och ett totalt varande med tanke, 

kropp, känsla och rörelse (Báràny 2008). 
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Forskningsfältet  

På samma sätt som teorierna om delaktighet är många och styrs av respektive kontext, 

engageras barn och unga olika i scenkonstproduktioner beroende på konstnärernas intentioner 

samt hur de, inom verksamheten, valt att definiera begreppet delaktighet. Under 2000-talet 

har många teatrar, både inom det fria konstlivet och institutionerna, arbetat mer aktivt med att 

involvera unga på olika sätt i sina arbetsprocesser. Det mest vanligt förekommande är att barn 

bjuds in som referensgrupper under repetitionsfasen för att se, reagera på och kommentera 

föreställningar. På senare år har det också blivit vanligt att engagera barn redan i 

researcharbetet och unga har på olika sätt fått bidra med allt från projektidéer till att författa 

texter och identifiera, för målgruppen, intressant tematik. Bland flera kulturaktörer har barn 

också involverats på scen för att interagera med skådespelarna under pågående 

föreställningshändelse (Helander 2014, s. 186, 191). Vad styr då denna delaktighetstrend? 

Som nämnts i inledningen påverkas aktörer bland annat av rådande kulturpolitiska 

diskussioner och direktiv. Kulturförvaltningen i Stockholm stad kan fungera som ett exempel. 

När kulturaktörer ansöker om kulturstöd är en av bedömningspunkterna i ansökan delaktighet. 

Detta leder till att aktörer måste formulera sig kring hur de jobbar med delaktighet. Även om 

bedömningspunken omfattar delaktighet i bred bemärkelse och inte explicit kräver att aktörer 

involverar sin publik, så är det vanligt förekommande att de grupper som arbetar med att göra 

scenkonst för barn många gånger presenterar olika former av delaktighetsprojekt och hur de 

aktivt arbetar med sin målgrupp, både under processen mot en föreställning och under själva 

speltillfällena.
3
 Delaktighetstrenden styrs dock inte enbart från politiskt håll. Kulturaktörer har 

själva ett intresse av och ett behov att lära känna sin målgrupp för att kunna producera för en 

publik som är en annan generation är de själva. Redan under 1970-talet inledde Suzanne 

Osten arbeten med referensgrupper med barn då hon började gestalta barns inre liv, tankar 

och känslor på teaterscenen. Med barntragedin ville Osten ta barns tillvaro och upplevelser på 

allvar och skildra deras begränsade möjligheter att agera i en vuxenstyrd värld. För att kunna 

gestalta barns inre blev det viktigt att förstå barns upplevelser och reaktioner på olika känslor. 

Referensgrupper med barn blev därför ett nödvändigt inslag i processen, för att se vad som 

var möjligt att gestalta på scen. (Se bland annat Osten 2004; Osten 2009; Osten 1986; 

Helander 1998). Arbetet med referensgrupper är idag snarare regel än undantag bland aktörer 

                                                        
3
 Under 2014 och vårterminen 2015 ingår jag i den referensgrupp som läser kulturstödsansökningar på 

Kulturförvaltningen i Stockholm. Och delaktighetstrenden bland de aktörer som producerar kultur för barn och 

unga är utmärkande. 
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som arbetar för en ung publik och bygger på de metoder och den anda som Suzanne Osten 

utarbetade med Unga Klara.  

 

Under 2000–talat har delaktighet inom barnkulturfältet också kommit att bli en 

kvalitetsmarkör. Detta diskuterar Karin Helander i artikeln ”Vision, kunnande och samspel – 

barnteater och kvalitet i historiskt perspektiv” där hon lyfter fram hur möten och samarbeten 

med barn och unga i konstnärliga processer blivit överordnad. Delaktigheten blir en garant för 

att man tar barns och ungas perspektiv på allvar och ett sätt att låta barnen påverka det 

kulturutbudet som görs för dem.  

 

För denna studie har jag valt att fokusera på tre scener som aktivt arbetar med ungas 

delaktighet; Ung scen/öst, Regionteatern Väst och Kulturhuset Stadsteatern i Stockholms barn 

och ungdomsscen - Skärholmsscenen. Dessa verksamheter har under de senaste åren själva 

valt att dokumentera sina delaktighetsarbeten vilket har bidragit till att respektive grupp fått 

formulera sig kring sin syn på delaktighet och hur detta påverkar, genomsyrar, utvecklar och 

omstrukturerar deras verksamheter. På Ung scen/öst har det konstnärliga teamet med Malin 

Axelsson i spetsen valt att fördjupa begreppet delaktighet tillsammans med forskare på Tema 

Barn vid Linköping universitet. Inom projektet ”Forskning möter scenkonst för barn”, 

producerade de uppsättningen Done Did Do tillsammans med scenkonstkollektivet Bastard 

2010. Föreställningen skapades i en process som utgick ifrån temat makt och platstagande och 

där formen och innehållet växte fram utifrån erfarenheter och möten med skolelever. Projektet 

blev ett första steg i att utveckla en modell för dialog mellan teater-forskning-skola (Axelsson 

2011). I en av Ung scen/öst efterföljande produktion ROFLMAOWTIME fortsatte dialogen 

med ungdomar under produktionsprocessen men framförallt som ett komplement till det 

övriga researcharbetet. Publikens delaktighet blev istället mer centrerat till 

föreställningshändelsen (ROFLMAOWTIME – Guide för skolor och lärare 2011). Under 

2012/2013 fortsatte Ung scen/öst att laborera med interaktivitet än mer i flera av sina 

föreställningar däribland Vad ska vi göra nu? I denna använde skådespelarna sig av det som 

hände i rummet för stunden och med de personer som var där. Malin Axelsson kallar 

arbetssättet för lekkonst eller nuskapande och hela iscensättningen tog sin utgångspunkt i de 

regler och den struktur som finns i levande rollspel. Även om produktionen innehöll 

förberedande improvisationer var utgångspunkten att skådespelarna skapade något 

tillsammans med deltagarna och de förändrade och förändrades tillsammans med sin publik. 

Förutom att Vad ska vi göra nu? är interaktiv i sin form utarbetades den tillsammans med 
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elever på skolor. Under förarbetet satt skådespelarna själva i klassrummet. De deltog i 

studiedagar, raster och luncher för att få syn på alla de regler, dolda hierarkier och sociala spel 

som finns i skolan, klassrummen och skolgården. Eftersom föreställningen på många sätt är 

sin publik och blir vad publiken gör den till kräver denna typ av arbete tillit och tydlighet. I 

detta projekt blev lärarna en nyckel för att scenkonstupplevelsen skulle bli så bra som möjligt 

för eleverna, genom att i förväg ge lärarna verktyg för att förbereda och efterarbeta 

föreställningen (Axelsson 2013).     

Arbetet med Vad ska vi göra nu? har liksom de tidigare produktionerna genomförts i 

samarbete med Tema Barn. Idag ingår Ung scen/öst arbete i genusforskarens Anna Lundbergs 

projektet Den forskande teatern – Intersektionella möten mellan scenkonst, skola och 

akademi. Malin Axelsson beskriver hela forskningsprojektet som en interaktiv process mellan 

scenkonst, forskning och skola och arbetet utvecklar under gång metoder för samarbete. Det 

är en ömsesidig process där Anna Lundberg lyfter in genusvetenskaplig och intersektionell 

forskning i teaterarbetet för att kunna utveckla sina teorier med hjälp av teatern. Ung scen/öst 

å sin sida utmanas kontinuerligt i synen på barn, makt och genus vilket hjälper dem att 

uppehålla sin kritiska blick på sitt konstnärliga arbete (Axelsson 2013). 

Klassrummet utgjorde också scenrummet när Regionteater Väst genomförde sitt 3 åriga 

Projekt:ID med fokus på högstadie- och gymnasiepublik. Föreställningarna hade kön och 

identitet som tema och arbetades fram under öppna och oförutsägbara processer där publiken 

fick komma nära redan tidigt i processerna. I föreställningen Vikarien intog Regionteatern 

Väst ett klassrum på en skola. Där hade de sedan öppna repetitioner varje dag under hela 

produktionsprocessen. Elever kunde komma och gå hur de ville och all input skådespelarna 

fick från de dagliga mötena med eleverna påverkade både föreställningens innehåll och form. 

I föreställningen Från 0 var utgångpunkten att ta reda på hur Sveriges mest genomsnittliga 15 

åring ser ut. Genom en skolgårdsturné med partytält åkte de runt i Västra Götaland och 

utförde tester och ställde frågor till de ungdomar som besökte tältet. För de medverkande i 

projektet är synen på teater en kollektiv process och de vill vara nära sin publik både 

tematiskt, fysiskt och upplevelsemässigt och på så sätt skapa en aktiv dialog med publiken  

Både i Ung scen/öst och Regionteater Västs produktioner har arbetet med att involvera 

målgruppen i produktionsprocessen inneburit stora utmaningar och ett förändrat 

förhållningsätt både gentemot sin målgrupp men också gentemot teatern som konstform och 

de traditionella arbetssätt som genomsyrar många teatrar.   
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Kulturhuset Stadsteater i Stockholms barn och ungdomsscen, Skärholmenscenen har 

engagerat barn och unga i flera projekt sedan starten 2010. I ett av de första projekten där 

barnpubliken blev inbjudna tidigt i produktionsprocessen var i uppsättningen Som i spegeln. 

Referensklasser med elever i åk 4-5 fick dela med sig av sina tankar om speglar och 

speglingar och dessa blev ett inspirationsmaterial för ensemblen att arbeta vidare med och 

göra en föreställning utifrån. Erfarenheterna inspirerade till att utveckla möten med den unga 

publiken ytterligare. Hösten 2010 inleddes ett samarbete med pedagoger på Rum för Barn i 

Kulturhuset och elever i en årskurs 3 i en angränsande förort till Skärholmen. Under två 

månaders tid, med regelbundna träffar en gång i veckan, fick barnen arbeta i ord-, bild- och 

musikverkstäder tillsammans med pedagogerna och aktörerna från Skärholmen. Det 

genomgående temat var frågan ”Vad är normalt?” och elevernas uppgift, parallellt med 

verkstäderna, var att skriva texter på temat som sedan tonsattes av musikern och 

kompositören Niklas Brommare. Samarbetet resulterade i uppsättningen Salong Normal, en 

musikalisk och filosofisk föreställning för barn i samma åldrar som de i referensklassen (Ernst 

2011).  

För Carolina Frände, konstnärlig chef vid scenen i Skärholmen, handlar arbetet med publiken 

och publikmöten om mer än delaktighet i de specifika produktionerna. Mötet med publiken 

omfattar hela verksamhetens struktur och allt som händer från det att en första kontakt tas 

med publiken och dess lärare/pedagoger, tills att de kommer till teatern, ser föreställningen 

och lämnar Skärholmen igen. Frände kallade det ett vidgat publikmöte i likhet med idén om 

ett vidgat textbegrepp. Frågor om hur den konstnärliga upplevelsen blir så rik, inkluderande 

och tillgänglig som möjlig är frågor som alltid står i centrum i Skärholmens verksamhet. 

Mycket logistiskt arbete läggs därför ner för att kunna tillgodose publiken mer basala behov 

som exempelvis möjligheten att äta medhavd mat på teatern och lägga föreställningar på tider 

som är anpassade efter skolans schema och tunnelbanans tider (Frände 2014). Frändes 

vidgade publikmöte har flera referenser med Arc of engagement som presenterades i 

teorikapitlet och nödvändigheten att identifiera sina besökare för att skapa en meningsfull 

helhetsupplevelse. 

Ytterligare exempel på projekt som engagerar den unga publiken skulle kunna presenteras 

men dessa har flera beröringspunkter med de nyss nämnda och tillför inget ytterligare när det 

kommer till hur teatrarna arbetar och reflekterar över barns och ungas delaktighet i 

scenkonsten. Avslutningsvis vill jag istället göra en reflektion över delaktighetstrenden och 

hur den presenteras. Vad som är genomgående för samtliga studier är att när ungas 
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delaktighet i scenkonsten diskuteras görs det nästan uteslutande utifrån aktörernas perspektiv, 

hur de bjuder in och bemöter den unga publiken, vilket inte är konstigt då de utforskar och 

utmanar sin egen position i arbetsprocesser. Väldigt sällan handlar delaktighetsdiskussionerna 

om barnets perspektiv och deras upplevelser av att vara delaktiga i alla de konstnärliga 

processer de bjuds in till. 

Del 1 – Föreställningsanalys av Antigones dagbok   

Antigones dagbok är en nyskriven pjäs av RATS Teaters regissör Rebecca Forsberg och 

bygger på den grekiska tragedin Antigone av dramatikern Sofokles. I Sofokles drama har 

Kreon blivit kung av Thebe efter att Antigones bröder, som delat på makten i staden, tagit 

livet av varandra. Kreon står på den döde Eteokles sida och anser att han var den rättmätige 

kungen till Thebe. Han fördömer därför brodern Polyneikes för att ha gått till angrepp mot sin 

egen stad och bestämmer att han som straff för sina handlingar inte ska få någon begravning. 

Eteokles däremot ska jordfästas på kunglig vis. Antigone accepterar inte Kreons beslut utan 

väljer att begrava sin dömde bror i hemlighet. Antigone följer sin övertygelse och trotsar 

lagen och makten men får offra sitt liv för sina handlingar då Kreon begraver henne levande i 

en grotta.  

Teoretiska utgångspunkter och analysmetod  
Föreställningsanalysen har till uppgift att diskutera vilken delaktighet Antigones dagbok 

erbjuder sin publik. Som analysredskap för denna diskussion används teatersemiotiken vilket 

innebär att teateruppsättningar betraktas som kulturella system där teckengrupper som 

exempelvis ljud, scenografi, mask och kostym skapas i relation till de kulturella koder som en 

uppsättning produceras inom (Erika Fischer-Lichte 1992; Heed 2002).  

 

Semiotisk teori har sina rötter hos den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure och hans 

syn på språket som ett teckensystem. Enligt Saussure består varje tecken av två samverkande 

delar; en uttryckssida signifiant, och ett innehåll signifié. Hur vi förhåller oss till ett ords 

uttryck är enligt Saussure kulturellt betingat och inlärt hos oss människor genom konvention 

(Gripsrud 2008, s. 139f). Utifrån Saussures tankesätt har semiotiken vidareutvecklats av en 

rad teoretiker däribland den amerikanska filosofen Charles Sanders Peirce. I boken 

Mediekultur mediesamhälle diskuterar Jostein Gripsrud hur Peirces semiotiska tecken inte 

enbart bör koncentreras till språket utan att allt i vår omgivning kan betraktas som tecken så 

länge det betyder något för någon. (Gripsrud 2008, s. 148f). Han menar också att Peirces 
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semiotik kan betraktas som en perceptionsteori och en kunskapsteori då ett tecken dels 

omfattas av mer generella konventioner men också av varje individs personliga tolkning av 

det. Eftersom allt enligt Percie är tecken blir dessa också situationsberoende och de får sin 

betydelse beroende på den kontext tecknet betraktas i (Gripsrud 2008, s. 149).  

 

Inom teaterforskningen har semiotiken varit ett sätt att närma sig scenkonsten genom att ge 

verktyg för att analysera en föreställnings ljud, ljus, scenografi, kostym, rörelser och mimik 

etc. Ofta diskuteras teatrala tecken utifrån de semiotiska begreppen denotation och 

konnotation, där det första står för ett föremåls egentliga betydelse och det andra beskriver ett 

teckens indirekta mening och de kulturellt betingade associationer som ges (Gripsrud 2008, s. 

142f). Vad ett teatralt tecken konnoterar styrs av föreställningens specifika kontext. Även 

utanför teaterscenen är de konnotativa betydelserna av ett tecken situationsbestämda, vilket 

innebär att de uppfattas olika beroende på den historiska, sociala och kulturella kontext som 

omger det som ska tolkas och den som ska tolka (Gripsrud 2008, s.143ff). Jostein Gripsrud 

skriver: 

”(a)tt känna till koder är en form av kunskap som ofta är direkt knuten till faktakunskaper, (…). 

Men det handlar också om en mer ospecifik kännedom om konventionella betydelser, ett slags 

förtrogenhetskunskap om en viss kultur som man förvärvar genom att leva i den.”  

(Gripsrud 2008, s.145).  

 

Citatet fokuserar på kulturella skillnader mellan människor och utvecklas vidare i Gripsruds 

text, liksom flera andra texter
4
, till att även omfatta historiska och sociala olikheter mellan 

människor. I ett barnkulturellt sammanhang som detta blir det också viktigt att förhålla sig 

till åldersrelaterade skillnader, vilket är något som inte diskuteras i den nämnda litteraturen. 

Att tolka teckenkoder beror inte enbart på om att ha levt i en specifik kultur, utan det handlar 

också om att ha levt tillräckligt länge i en kultur för att kunna tillgodogöra sig de nödvändiga 

kunskaperna som krävs för att kunna tolka ett tecken. Teckentolkning handlar således om 

förförståelse. Det blir därför nödvändigt att också relatera semiotiken till hermeneutisk teori. 

 

Hermeneutiken är en tolkningslära som betraktar publikens perspektiv (Gripsrud 2008, 

s.171). Ordet hermeneutik har sina rötter i antikens Grekland och har genom historien vidgat 

sitt användningsområde från att enbart fungera som texttolkningslära till att användas även 

                                                        
4 Se exempelvis Hansson, Hasse, Karlsson, Sten-Gösta, Z Nordström, Gert. (2006) Seendets språk: Exempel 

från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori och Fischer-Lichte, Erika. (1992) The Semiotics of 

Theater.  
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på andra slags utsagor och texter (Ödman 2007). Under 1900-talets första hälft fastställde 

Martin Heidegger att vår existens är en förutsättning för att tolka och förstå (ibid, s. 25f).  

Heideggers tankar vidareutvecklades av Hans-Georg Gadamer som menade att våra 

personliga värderingar, fördomar och erfarenheter gör att vi aldrig kan ställa oss objektiva 

inför det vi ska tolka (Gadamer 1997). Med Heideggers och Gadamers resonemang formades 

begreppet förförståelse som kan ses som ett nödvändigt villkor för att förståelse ska vara 

möjlig. Inom hermeneutiken finner vi också begreppet förståelsehorisont, ibland av vissa 

teoretiker benämnd som förväntningshorisont. I Gripsruds (2008) diskussion av 

hermeneutikens förståelsehorisont så betecknar det den process som sker i tolkningsarbetet. 

Det vill säga att en text får sin mening i mötet med läsaren och den förståelse som skapas i 

mötet bygger på en blandning av kunskaper: dels förförståelsen, dels tolkningen av texten 

utifrån förförståelsen (Gripsrud 2008, s. 174f). Ett annat centralt begrepp inom teorin är 

hermeneutisk cirkel vilket ger en bild av den ständiga pendling som äger rum mellan det vi 

ska tolka och den kontext som det tolkas i (Gadamer 1997, s. 137ff). Numer används snarare 

begreppet hermeneutisk spiral då det tydliggör att dynamiken och tolkningarna mellan 

delarna och helheten är i en ständig utveckling mot ny förståelse (Ödman 2007, s. 103f).  

 

Som framkommit i teoridiskussionen om inre delaktighet har den subjektiva upplevelsen av 

att vara delaktig stor betydelse för att man ska kunna diskutera delaktighet. Förförståelse kan 

därför ha stor betydelse för en individs upplevda delaktighet i en scenkonsthändelse. De 

hermeneutiska begreppen förförståelse, förståelsehorisont och hermeneutisk spiral är 

relevanta begrepp att förhålla sig till i analysen av Antigones dagbok men också senare i 

uppsatsens receptionsstudie när publikens möte med föreställning diskuteras.  

 

Förutom att semiotiska tecken tolkas olika beroende på kontext, får enskilda tecken också 

olika betydelser beroende på deras förhållande till varandra. Ett teckens tolkningsmöjligheter 

begränsas när ytterligare tecken är med och styr dess innebörder. Det vill säga att vissa 

tolkningsmöjligheter aktualiseras genom ytterligare information från andra tecken (Gripsrud 

2008, s. 162f). Tankegångarna är desamma som kring hermeneutikens relation mellan del 

och helhet och det är något jag kommer att ta hänsyn till i tolkningen av de olika 

teckengrupperna och deras förhållande till varandra i RATS Teaters uppsättning. I den 

följande föreställningsanalysen kommer både visuella och audiella teckengrupper diskuteras 

samt publikens roll och plats i föreställningen. För uppsatsens föreställningsanalys har 

uppsättningen observerats vid tre tillfällen. Två av dessa vid offentliga visningar i början av 
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spelperioden. Eftersom föreställningen kan laddas ned som applikation på egen smartphone 

gick jag föreställningen en tredje gång utanför RATS Teaters spelperiod och jag kunde på så 

sätt lyssna till scenerna ett flertal gånger för att fördjupa arbetet med föreställningsanalysen.  

Föreställningspresentation av Antigones dagbok 

När publiken anländer till Husby Centrum utrustas de med hörlurar och Iphones. 

Föreställningen ligger som beskrivits ovan som en applikation i telefonen och för att 

föreställningen ska starta behöver publiken registrera sina namn i displayen. Publiken 

informeras om att de kan använda sina riktiga namn eller ett påhittat alias. Det första som 

visas i displayen är en karta över Husby och de tolv scenplatserna.
5
 I hörlurarna får publiken 

information om att Antigone är försvunnen men hennes dagbok har hittats. Vid varje station 

inleds ljudscenerna med att datum och plats återges av Antigone och på så sätt får 

föreställningen sin rumsbestämning. Nedan nämns samtliga datum- och platsbeskrivningar på 

det sätt som de är citerade i ljudscenerna. Scenerna avslutas med att Antigone ställer frågor 

till publiken (även dessa återges så som Antigone ställer dem i ljuddramat) som besvarar 

dessa genom att skicka sina svar som sms. Svaren publiceras dels i telefonen så att publiken 

kan se varandras inlägg, dels på RATS Teaters webbplats. Föreställningens scenrum utgörs av 

Husby men vid varje station återfinns även ditsatta konstföremål vilka fungerar som rekvisita. 

Ibland är det tydligt vad RATS Teater placerat ut, andra gånger är det svårare att veta vad som 

tillhör Husby och vad som är där tillfälligt och specifikt för föreställningen.  

 

22 april, tidig morgon, Torget. 

Föreställningens första scen utspelar sig på ett av Husbys tre torg. Platsen är liten med en 

öppen torgyta. Längs torgets sidor finns tunnelbanenedgången, ICA-supermarket, ett 

konditori, apotek, tobaksbutik och ytterligare en matvarubutik med grönsaksstånd längs 

fasaden.
6
 I hörlurarna hörs människor prata, vilket smälter samman med det befintliga myllret 

av människorna som rör sig runt publiken. Antigone och hennes vänner reser en skulptur över 

de döda. På den del av torget där scenen spelas upp står en träskulptur fastkedjad vid en 

lyktstolpe. Den gröna träskulpturen har placerats där av RATS Teater. Alla affischer som är 

påklistrade och övrigt klotter är däremot ”lokalbefolkningens” verk utanför RATS Teaters 

kontroll. I lurarna hörs en väktare som ifrågasätter om Antigone och hennes vänner har 

tillstånd att resa statyn de kämpar med. Antigone ber vakten bortse från lagen varpå han 

                                                        
5
 Se bilaga 1.  

6
 I bilaga 2 finns bilder på varje station där en ljudscen spelas upp. 
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påtalar att staden tillhör makten. Antigone som inte drar sig från att argumentera svarar 

honom: ”Den som styr ensam styr en öde stad”.
7
 Scenen avslutas med att Antigone ställer 

föreställningens första fråga till publiken. Frågan dyker upp i displayen och de som vill kan 

besvara den med ett sms.  

Antigone: Vad gör dig arg? 

 

22 april, morgon, Skolgården. 

Uppsättningens andra scen utspelas strax bakom torget med utsikt över Husbyskolans 

skolgård. Intill ligger en hög med sprejmålade trädgårdsstolar i plast vilket är det 

scenografiska tillägget i miljön. I lurarna byts torgmyllret mot skolgårdsmyller med skratt och 

lek. Beroende på vilken tidpunkt publiken går föreställningen förstärks myllret av skolelever 

som har rast. Kreon talar till folket som samlats. Han berättar att han tänker begrava 

Antigones bror, Eteokles, som utmärkt sig och med tapperhet försvarat staden. Den andra 

brodern däremot, som tänkte bränna ner staden, ska få sitt straff: ”Polyneikes kropp ska ligga 

obegravd och ätas upp av fåglar och hundar”. Antigone som inte kan acceptera att bara en av 

hennes bröder kommer att begravas kommenterar Kreons utspel: ”Du tror du har makt att 

styra levande och döda. Det finns andra lagar som du inte kan rå på”.  

Antigone: När får man bryta mot regler? 

  

22 april, mitt på dagen, Sovrummet. 

Scen 3 spelas upp i ett av Husbys bostadsområden. Husen ligger tätt och högst upp på en av 

de fönsterlösa fasaderna är en skulptur placerad, en målad träskiva. En och annan människa 

går förbi då promenadgången leder till torget där föreställningen började. I hörlurarna hörs en 

persienn som dras upp, därefter en dämpad dialog mellan Antigone och Eurydike. Antigone 

försöker få kontakt med sin styvmamma som mumlar sömndrucken. Antigone vill att de ska 

göra något ihop precis som när hon var yngre. Mot slutet av scenen förstår vi att Eurydikes 

mumlande beror på sömntabletterna hon tagit. Antigone lämnar besviken sovrummet. 

Antigone: När känner du dig ensam? 

 

22 april, eftermiddag, Busshållsplatsen. 

Nästa scen är nära den förra på en av de många gångbroar som kännetecknar Husby. Vid 

brofästena finns två lyktstolpar och mellan dem är band i olika färger och material 

                                                        
7
 Alla citat i detta avsnitt är tagna från ljudscenerna i uppsättningen.  
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upphängda, scenens scenografiska inslag. Återkommande trafikljud hörs, däribland en buss 

som saktar in, dörrarna som öppnas, en biljettremsa stämplas och så dörrar som stängs och 

bussen som kör iväg. Under bron kör en och annan bil förbi medan ljudscenen spelas upp. 

Detta förstärker och förvränger de ljud som hörs i lurarna. Emellanåt är det svårt att avgöra 

vad som är inspelat ljud och inte. På bussen möter Antigone systern Ismene. Antigone hoppas 

att systern vill hjälpa henne begrava Polyneikes kropp, men Ismene vill inte. 

Antigone: Vad betyder syster för dig? 

 

22 april, på kvällen, Kulturcentret. 

Föreställningens femte scen utspelar sig i en park. Där finns två lekplatser och flera 

gräsmattor som breder ut sig i olika nivåer. Ljudfilen går igång vid en av lyktstolparna där en 

träskulptur, lik den som fanns vid föreställningens första scen, står. Antigone tvivlar på om 

hon vågar sätta sin plan i verket och begrava brodern. Scenen avslutas med en sms-dialog 

mellan Antigone och kompisen Haimon. Det hörs sms-pip och Antigone läser upp Haimons 

meddelande. De bestämmer att de ska ses och Antigone tvivlar på om hon kommer våga 

berätta för Haimon om sina planer: ”Jag önskar jag kunde dela mina tankar med dig, skulle du 

förstå eller skulle du hata mig?” 

Antigone: Vem lyssnar på dig? 

 

22 april, mitt i natten, Berget. 

Innan Antigone och Haimon möts besöker hon berget för att leta efter sin bror och begrava 

honom. För att ljudscenen ska börja spelas upp måste åskådarna ta sig uppför en trappa till 

höjden ovanför lekplatserna. På höjden växer några höga tallar, det finns ett litet vattenfall 

som är torrlagt och fyllt med stenar i varierande storlek. Medan parken nedanför är 

grönskande så uttrycker stenarna och tallarna en karg miljö. I luften skränar kråkor och skator. 

Antigone pratar med sin döda bror när hon begraver honom. Snart hörs hundar skälla och 

polissirener ljuda. Ljuden förstärks när Antigone börjar gräva ner sin bror. 

Antigone: Vad betyder bror för dig? 

 

 

23 april, förmiddagen, Gallerian. 

När publiken går ner på baksidan av höjden där begravningsscenen utspelat sig kommer de till 

ett annat av Husbys torg. Ljudet i hörlurarna hjälper till att lokalisera platsen av en galleria. 

Förutom ljudet av folkmyller hörs högtalarutrop med en efterlysning på en Tord Andersson. 
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Parallellt får vi höra Antigone och Haimons samtal. Antigone nämner inget om brodern och 

begravningen.   

Antigone: Vad får ditt hjärta att börja slå? 

 

23 april, mitt på dagen, Tobaksaffären. 

Tobakshandlaren berättar att polisen kontaktat honom, ”Dom vill veta om jag sett nått, dom 

har plåtat graven och allt. Nu är dom glada, nu när dom har något att skriva om igen. 

Krigsrubriker så ingen vågar sig hit. ’Den laglösa förorten.’ Det är inte precis vad vi 

behöver.” Antigone ber om att få en cigarett varpå tobakshandlaren påpekar att hon är 

minderårig. Antigone replikerar ”Jag bor i förorten, jag är laglös”. Tobakshandlaren ger med 

sig ”OK, jag också, två kronor.” När Antigone lämnar butiken plingar det först till i dörren, 

sedan i hennes mobiltelefon. Ett sms från Haimon. Antigone läser högt ”Dom vet att det är 

du, varför sa du inget till mig? H”. Hon svarar; ”Haimon förlåt mig. A”    

Antigone: När skulle du berätta en hemlighet? 

 

23 april, skymning, Jag står på ett hustak. 

När publiken når den nionde scenen har vandringen tagit dem runt Husby till en av de större 

broarna invid en huvudled som går till Kista i ena riktningen och till Akalla i andra. Bron ska 

symbolisera ett hustak. Antigone pratar som om hon höll ett tal. Hon pratar om områdena hon 

ser från hustaket, Husby, Kista och Akalla. Hennes förkunnelser ackompanjeras av flera andra 

röster som i kör beskriver levnadsförhållandena i området. Scenen är den första som har 

tydliga referenser med grekiska dramers uppbyggnad, där en kör hade en berättande roll som 

förde handlingen framåt.     

Antigone: Vad tror du på? 

 

23 april, kväll, Polisbilen. 

Poliserna i bilen pratar med kollegor via kommunikationsradio. Antigone har blivit 

omhändertagen när hon var på väg tillbaka till graven. Plötsligt hörs en folkmängd som 

samlats runt polisbilen. Bland dem är Haimon. Poliserna förstår att de kommer välta 

polisbilen och lämnar därför platsen med en rivstart. Samtidigt diskuterar de huruvida de kan 
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ha kvar Antigone i bilen. Innan scenen avslutas får de order om att släppa Antigone vid 

ödestationen mellan Kista och Hallonbergen.
8
 

 

Antigone: När känner du dig rädd? 

 

Jag är vid tunnelbanan. 

Antigone står på ödestationen och känner att hon håller på att förlora sitt liv och sin frihet. I 

väntan på tunnelbanan pratar hon med sig själv. Hon undrar om hon någonsin kommer få 

träffa familjen igen. På stationen stöter hon ihop med en man som lånar ut sin tidtabell. När 

hon får tabellen inser hon att hon är på ödestationen, där inga tåg stannar. Efter en stund hörs 

det hur tunnelbanan kommer in mot perrongen för att sedan åka vidare, bort. 

Antigone: Vad betyder helvetet för dig? 

 

 

24 april, gryning, Mitt på torget. 

På sista stationen är publiken åter på ett torg som är sammanlänkat med platsen för 

föreställningens första scen. Människor reser sig mot statsmakten och konungens beslut. De 

ska se till att Antigone släpps och att regimen faller. 

Antigone: Vad betyder frihet för dig? 

 

Föreställningen avslutas med information om vilka som medverkat i Antigones dagbok samt 

webbadressen till RATS Teater där allas sms finns samlade. 

Föreställningsanalys av Antigones dagbok 

Den audiella upplevelsen 
I Antigones dagbok är ljuden den mest centrala teckengruppen då det är ljuden i hörlurarna 

som berättar historien om Antigone och ger publiken delar av den rumsliga beskrivningen. På 

samma sätt som det är möjligt att träda in i visuella landskap går det att träda in i 

ljudlandskap. I boken Forestillingsanalyse. En introduktion lyfter Michael Eigtved fram den 

                                                        
8
 I skogen mellan Hallonbergen och Kista ligger ödestationen även kallad spökstationen. Grunden till stationen 

byggdes men den öppnades aldrig då man fann en utrotningshotad sötvattenfisk i grönområdet. Stationen har gett 

upphov till historier om spöktåget silverpilen. Historien har troligen sin grund i det prototyptåg i olackerat 

aluminium som användes i Stockholms tunnelbana mellan 1966-1996. (se bland annat: 

http://www.svd.se/kultur/en-folkrorelse-pa-jakt-efter-glomda-platser_1704043.svd och 

http://missmagicgirl.wordpress.com/2008/12/09/silvertaget-stockholms-spoktag/ ) 

   

http://www.svd.se/kultur/en-folkrorelse-pa-jakt-efter-glomda-platser_1704043.svd
http://missmagicgirl.wordpress.com/2008/12/09/silvertaget-stockholms-spoktag/
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kanadensiska musikforskaren och komponisten R. Murray Schafer och hans begrepp 

soundscape för att ringa in de rum av ljud som publiken blir del av under en 

föreställningshändelse (Eigtved 2007, s. 75f.). Vidare delar Eigtved in ljud i fyra grupper 

verkliga ljud, effektljud, röster och musik
9
 för att på ett tydligare sätt identifiera vilka ljud som 

kan ingå i en uppsättnings soundscape. De verkliga ljuden karaktäriseras av vardagliga 

realistiska ljud som exempelvis en dörr som stängs och fotsteg. Effektljud är bearbetade ljud 

som används för att påverka publiken direkt och är enligt Eigtved ljud som i alla tider varit en 

del av det teatrala uttrycket (ibid.) Alla fyra grupper av ljud återfinns i Antigones dagbok. 

Mellan stationerna och även i vissa av scenerna förekommer musik som håller samman de 

tolv spelplatserna. Rösterna i föreställningen berättar historien om Antigone och detta sker 

framförallt genom dialog mellan Antigone och övriga karaktärer eller genom hennes 

monologer. Som synes i föreställningspresentationen ovan återfinns flera verkliga ljud; 

persienner som dras upp, bussen som stannar, biljettremsan som stämplas, högtalarutropet i 

gallerian, klockan i tobaksaffären och sms-signalen i Antigones mobiltelefon. Det finns även 

flera effektljud, vilka har en förstärkande funktion och ger föreställningen sin dramatiska 

känsla; exempelvis hundskallen och polissirenerna i begravningsscenen på berget och när 

Antigone blir tagen av polisen. Tillsammans avgränsar samtliga ljud scenrummet och för 

handlingen framåt. Eftersom föreställningen lämnat teatersalongen för Husby centrum 

återfinns även andra ljud i föreställningen vilka inte iscensatts i ljuddramat. 

Lokalbefolkningens myller, förbipasserande bilar, barn som skrattar och gråter överröstar 

emellanåt det inspelade ljudet i hörlurarna. För publiken kan dessa få betydelse för dramat om 

åskådarna väljer att betrakta dem som en del av föreställningen, men det behöver inte få det. 

 

Ljuden ger också indikationer om hur karaktärerna ser ut. I en föreställning som utspelar sig i 

ett scenrum får publiken möjlighet att tolka de närvarande karaktärerna i relation till flera 

parametrar. Publiken ser dels en individ på scen som gör att kön, ålder och utseende kan 

definieras. Ibland är det för åskådarna en känd person som spelar, vilket kan få betydelse för 

publikens rolltolkning. Skådespelarna och dess karaktärer förhåller sig även till de övriga 

teckengrupperna i scenrummet som kostym, scenografi, rekvisita, ljus och ljud som hjälper 

publiken att ge dem personlighet (Eigtved 2007, s. 42ff.). I Antigones dagbok begränsas 

teckengrupperna till framförallt ljuden. Föreställningens karaktärer får därför sin fullständiga 

form utifrån hur publiken identifierar dessa ljud, vilket leder till mer individuella tolkningar 

                                                        
9 Min översättning av Eigtveds reallyde, effektlyde, stemmer, musik.  
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än i uppsättningar där publiken får gemensamma visuella parametrar att förhålla sig till. När 

det handlar om att föreställa sig bilder utifrån ljud diskuterar Eigtved att till skillnad från 

visuella upplevelser är det svårare att värja sig mot ljud. Du kan stänga ögonen för att slippa 

att se, samma sak är inte är möjligt att göra med öronen. Oavsett om vi vill det eller inte så 

leder ljud till minnen och associationer vilka har direkt förbindelse med vårt undermedvetna 

(Eigtved 2007, s. 75.). Eigtveds diskussion har flera likheter med de resonemang som förs om 

inre delaktighet. Publikens fantasi, kreativitet och tolkning är det som skapar stora delar av 

Antigones dagbok och den delaktighet som RATS Teater erbjuder sin publik är till stor del 

kopplad till publikens inre delaktighet.  

Den visuella upplevelsen 
Föreställningens scenrum återfinns också utanför hörlurarna och består av Husbys gångbanor, 

parker, hus och torg. Inom föreställningsanalysen talar man om scenrummet och det 

fiktionella rummet (Heed 2002, s. 66f.) där det första är det som är synligt på scen för 

åskådaren och det senare är den värld där dramat utspelar sig. I Antigones dagbok utgörs 

scenrummet av tolv spelplatser. Varje ljudscen inleds med en kort platsbestämning ex. torget, 

skolgården, sovrummet och så vidare samt tiden då Antigone besöker dessa platser (se 

föregående kapitel). Även om rösterna i ljuddramat kort beskriver scenen på varje station är 

det publiken som måste avgränsa det visuella rummet och ge platsen betydelse utifrån den del 

av Husby som dem befinner sig i för tillfället. På vissa stationer är det lättare än på andra. 

Skolgårdsscenen utspelar sig bredvid en skolgård. Stationen för Tobaksbutiken är utanför en 

kiosk. Andra stationer kräver mer egen tolkning från publiken som exempelvis 

sovrumsscenen som är belägen inne bland bostadshus, berget där Antigone begraver brodern, 

scenen på hustaket som utspelar sig på en bro och kulturcentret som är placerad i en park med 

gräsmattor och korsande gångvägar. Till skillnad från föreställningar som spelas i 

teatersalonger är scenrummet för Antigones dagbok i ständig förändring utanför RATS 

Teaters kontroll. Vid vissa föreställningar har det varit rast och på skolgården har det myllrat 

av barn. Andra gånger har det varit lektion och publiken har blickat ut över en tom skolgård. 

Vid ett speltillfälle var det ett gäng killar som satt i en skinnsoffa uppe på höjden vid 

begravningsscenen. Vid nästa speltillfälle fanns inte soffan kvar och inte heller ungdomarna. 

Vid kiosken, där Antigone köper cigaretter hände det flera gånger att unga tjejer kom ut från 

den befintliga kiosken just när publiken hörde ljudscenen. Dessa händelser är tillfälligheter 

just där och då, men blir en del av och får betydelse för helhetsupplevelsen om publiken väljer 

att notera det som händer i omgivningen. Förutom föränderligheten i scenrummet från gång 
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till annan får platsen Husby även olika innebörder beroende på publikens kunskaper om 

förorten. Även i ett scenrum med uppbyggd scenografi kan tolkningar bli olika beroende på 

publikens förförståelse. Men när scenrummet är en fysisk, levande plats i ständig rörelse blir 

de möjliga tolkningarna ännu fler eftersom publiken kan ha en personlig relation till platsen.  

Publikens medskapande roll 
Betraktas Antigones dagbok som att den har lyfts ut ur en teatersalong är det möjligt att 

diskutera hur uppsättningens teatrala tecken har skalats av. RATS Teater har inte ett fast 

scenrum med scenografi och rekvisita som publiken kan förhålla sig till, utan föreställningens 

helhet skapas av åskådarna. Eftersom Antigones dagbok är ett ljuddrama skulle 

föreställningen också kunna diskuteras som en form av radioteater. Betraktas föreställningen 

som detta går det istället att diskutera hur uppsättningen har berikats med teatrala tecken. 

Uppsättningen har fått ett scenrum, Husby centrum, som lyssnarna kan ta del av när de 

lyssnar till ljuddramat. För analysen av Antigones dagbok, och de kommande diskussionerna 

av publikens delaktighet i nästa kapitel, är det inte avgörande på vilket sätt jag ser på 

uppsättningen. Publikens uppgift under föreställningstillfället är densamma, att avgränsa 

scenrummet, identifiera karaktärerna och binda samman den fragmentariska handlingen för 

att på så sätt ge föreställningen sin fullständighet. I relation till The audience involvement 

spectrum skulle jag inledningsvis vilja placera Antigones dagbok inom Enchanced 

engagement (se kapitlet Delaktighet för att involvera sin teaterpublik). Publiken är passiva 

lyssnare men RATS Teater arbetar med att fördjupa deras upplevelser genom att ge dem i 

uppgift att bland annat avgränsa det visuella scenrummet utifrån de nyckelljud, i form av 

verkliga ljud, effektljud, röster och musik som förekommer i dramat. Under föreställningens 

gång tillför publiken ytterligare en teckengrupp när de sms:ar in sina svar på Antigones 

frågor. Det skapas ett material som blir en del av produktionen och något som publiken kan 

förhålla sig till. Med sms-funktionen bjuds publiken in som medskapare av föreställningens 

helhet. Publiken kan inte styra iscensättningen och deras svar påverkar inte dramats struktur 

på något sätt, eftersom RATS Teater inte använder svaren för att inverka på handlingens 

fortsatta riktning. Men publikens svar blir ett tillägg som får betydelse om publiken väljer att 

förhålla sig till inläggen i sin tolkning. Eftersom det är möjligt att läsa svaren under 

föreställningens gång och ge dessa betydelser för upplevelser kan Antigones dagbok likväl 

diskuteras i relation till Crowd sourcing. Anledningen till att jag inte helt vill påstå att 

föreställningen faller under exemplet Crowd sourcing beror på att publiksvaren inte på något 

sätt vävs in i uppsättningen. Eftersom Antigones dagbok är färdiginspelad sedan tidigare kan 
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inte RATS Teater göra något med sms-svaren under pågående föreställning. Svaren finns där 

bara som ett oredigerat tillägg. 

 

En anledning till att det är möjligt att placera föreställningen i olika steg beror på 

begränsningar i utformningen av The audience involvement spectrum. I kapitlet om 

delaktighet kommenterade jag att modellen inte förhåller sig till en diskussion om inre 

delaktighet, vilket är intressant att återknyta till nu. I min analys av föreställningen är 

publiken delaktig i skapandet av Antigones Dagbok då det finns flera moment i uppsättningen 

som ligger i publikens kontroll och sker genom deras fantasi och inre kreativitet. När den inre 

delaktigheten inte tas i beaktande blir det svårt att relatera föreställningen till modellens olika 

exempel på delaktighet. Därtill utgår The audience involvement spectrum framförallt från 

scenkonstproduktioner där aktörer kan kommunicera direkt med sin publik och delaktighet 

som skapas i det mötet. RATS Teaters alternativa och digitala form, där fysiska aktörer 

saknas gör det därför svårare att relatera föreställningen till modellen.  

 

För att få ett tydligare publikperspektiv på uppsatsens delaktighetsdiskussion passar det bättre 

att diskutera Antigones dagbok i relation till Nina Simons me-to-we modell. Simons 

delaktighetsdiskussion förutsätter inte i första hand möten mellan publik/deltagare och aktörer 

utan handlar framförallt om hur publiken individuellt interagerar med ett innehåll och hur 

detta innehåll efterhand hjälper publiken att börja samspela med varandra. Att Antigones 

dagbok är iscensatt som en applikation i smartphones gör att den enskilde från start, och på ett 

fysiskt sätt, måste vara aktiv för att föreställningen ska bli av. Den fragmentariska handlingen 

utmanar också varje individ att skapa en helhet utifrån sina tolkningar av den handling som 

ges. Publiken har också möjlighet att svara på föreställningens frågor, detta kan göras 

individuellt men är också möjligt att göra tillsammans med andra. Eftersom svaren kan läsas 

direkt i displayen finns det möjlighet till diskussion kring det publicerade. RATS Teater har 

med den tekniska funktionen skapat en plattform för delaktighet som kan anpassas efter den 

enskildes vilja och behov av deltagande. Föreställningens delaktighetsplattform kan sägas 

vara exempel på de tre nedre stegen i Simons modell. Publiken har både möjlighet att 

interagera med föreställningens innehåll samt skapa ett eget material. De kan därtill läsa 

varandras svar vilket kan leda till samtal mellan dem i publiken. Eftersom sms-svaren 

däremot inte vävs in i föreställningen för att skapa möten och diskussioner mellan deltagarna 

utanför föreställningshändelsen eller tillsammans med RATS Teater når inte formen för 

Antigones dagbok upp till de högre stegen i Simons modell.  
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Även om den första av modellerna har begränsningar när det gäller att diskutera RATS 

Teaters uppsättning har den tillsammans med den senare hjälpt till att identifiera vilken form 

av delaktighet som Antigones dagbok erbjuder sin publik. I föreställningen får publiken möta 

en fragmentarisk historia i tolv delar genom en audiell upplevelse. Denna kompletteras av 

visuella uttryck vilka utgörs av Husby. Dessa är mer omfattande i förhållande till många 

föreställningar som spelas i salong vilket utmanar publiken att själva välja vad de tycker är 

relevant och inte. Därtill tillåts publiken interagera med produktionen genom att lämna ett 

eget bidrag, vilket kan bli utgångspunkt för diskussion mellan samtliga deltagare. Genom sin 

iscensättning ger RATS Teater de unga besökarna ett stort förtroende. Förutom att de är 

medskapare av en helhet i olika nivåer så har publiken, på ett helt annat sätt än föreställningar 

i salong, möjlighet att avbryta sin medverkan genom att ta av sig hörlurarna på en eller flera 

stationer. De behöver inte heller bry sig om att svara på frågorna som ställs. Det finns med 

andra ord förutsättningar för delaktighet men inga krav på att delta.  
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Del 2 - Publikens reception och delaktighet 

Materialpresentation och metoddiskussion  
I denna del av uppsatsen är avsikten att se närmare på publikens reception och diskutera hur 

eleverna upplever sin delaktighet i föreställningen och därtill undersöka hur de använder den 

delaktighet som erbjuds. Diskussionerna nedan görs utifrån observationer från 

föreställningstillfällen, intervjuer med publiken och en analys av elevernas sms-svar på 

Antigones frågor. Observationer av publiken gjordes vid 6 föreställningstillfällen. När 

publikobservationer görs i en teatersalong kan det nedsläckta scenrummet försvåra 

möjligheterna att se publikens reaktioner på uppsättningen. Vid observationerna av Antigones 

dagbok var detta inget problem, däremot försvårades arbetet av att publiken promenerade 

föreställningen i sin egen takt. Vid de tre första stationerna var skolklasserna relativt samlade. 

Därefter splittrades de oftast upp i mindre grupper beroende på hur mycket tid de ägnade åt 

frågorna och hur snabbt de rörde sig mellan stationerna. För mig blev det därför nödvändigt 

att välja ut mindre grupper med elever och följa deras tempo. Under föreställningarna 

observerade jag hur eleverna interagerade med föreställningen. Jag tittade på hur de lyssnade 

till dramat och använde telefonerna. Jag studerade också hur de interagerade med varandra, 

lärarna, publikvärdarna och mig. Därtill noterade jag elevernas reaktioner på miljöerna som 

ständigt förändrades under de 12 scenerna och huruvida de lade märke till och kommenterade 

de utplacerade scenografiska statyerna.  

 

Fördelen med att iaktta publik i en nedsläckt teatersalong är att jag som observatör kan 

studera publiken utan att störa deras upplevelse. I Antigones dagbok var min närvaro mer 

påtaglig vilket påverkade mitt sätt att förhålla mig till publiken. I etnografiska studier där 

deltagande observationer används som metod är det en självklarhet att be om samtycke från 

de som ingår i studien med hänsyn till Vetenskapsrådets God forskningssed och 

Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (2011; 

2002). Inför min studie funderade jag över huruvida jag skulle informera eleverna om mina 

observationer men valde att inte berätta. Eftersom mitt intresse inte handlar om enskilda 

elevers beteende utan publiken som grupp och eftersom samtliga i publiken anonymiseras i 

studien valde jag att bortse från samtyckeskravet vid observationstillfällena. Eftersom jag inte 

ville störa elevernas upplevelse och för att själv kunna vara en del av föreställningshändelsen 

förde jag få observationsanteckningar under gång. Efter föreställningen skrev jag däremot mer 

utförliga anteckningar om vad som hänt under speltillfällena. Detta fungerade bra då 
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observationerna inte är mitt huvudmaterial utan ett komplement till intervjuerna och de 

webbaserade skrivna texterna.  

Intervjuer 
Intervjuerna i studien utgörs av 28 elever från 3 klasser i åldrarna 13-16 år. Materialet är inte 

särskilt omfattande vilket delvis beror på att spelperioden var förlagd till veckorna före 

sommarlovet. Förutom att det var få klasser som såg föreställningen var lärare och elever 

också upptagna med prov inför sommaruppehållet vilket gjorde att enbart ett fåtal klasser 

hade tid att ta emot mig. Intervjuerna med eleverna har haft formen av fokusgruppsamtal med 

3 - 7 elever i varje grupp (Dahlin-Ivanoff 2011, s. 71-82). Fokusgruppssamtal är en användbar 

metod när intresset handlar om att undersöka hur människor tänker och talar om ett specifikt 

ämne eftersom formen för samtalet öppnar upp för diskussion mellan deltagarna, snarare än 

med den som intervjuar (Dahlin-Ivanoff 2011, s. 71ff). Metoden lämpar sig särskilt väl i 

samtal med unga då jag som tolkare av barnens utsagor är hjälpt av att ha lyssnat till elevernas 

samtal sinsemellan. Det ger värdefull information om hur innehållet i utsagorna ska förstås 

(ibid.). Under samtalen har jag utgått från enstaka frågor som eleverna sedan fått resonera 

kring. De har framförallt fått diskutera iscensättningen samt deras egen roll i föreställningen. 

Därtill har de också fått resonera kring de frågor som ställdes och hur det var att interagera 

med föreställningen genom att skicka sms. Till skillnad från observationerna har jag i 

intervjuerna förhållit mig till Vetenskapsrådets (2011; 2002) samtliga forskningsetiska 

principer. Utöver samtyckeskravet har eleverna informerats om min studie och deras roll i den 

utifrån informationskravet samt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka är 

principerna som handlar om hur eleverna anonymiseras och att deras utsagor enbart används i 

förhållande till den specifika studien (2002).  

 

Samtliga intervjuer ingår i de kommande analyserna. Ibland återberättar jag elevernas 

resonemang med egna ord, andra gånger återger jag deras upplevelser i citat. Att transkribera 

intervjuer där barn samtalar i grupp har sina svårigheter. När flera elever resonerar, 

tillsammans och samtidigt, kan det vara svårt att höra vem som säger vad. Trots 

stödanteckningar kan det hända att några transkriptioner blivit fel, så att det som tillskrivits ett 

barn i själva verket yttrats av kamraten. Detta påverkar dock inte diskussionen av utsagorna 

nämnvärt eftersom syftet inte är att lyfta vad specifika elever uttrycker utan att se på mönster i 

deras upplevelser. I transkriptionerna har jag tagit bort överdrivet långa hummanden och 

upprepningar som försvårar förståelsen av det eleverna berättar. Däremot återges kortare 
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hummanden och upprepningar som visar hur barnen funderar för att kunna formulera sina 

svar. I övrigt återger jag barnens utsagor ordagrant vilket innebär att jag exempelvis valt att 

behålla deras sätt att böja ord. Samtliga skolor som jag besökt ligger i Husbys närområden 

och flera av eleverna jag mött har bott i Sverige en ganska kort tid vilket ibland märks i 

citaten. I anslutning till citaten återger jag elevernas ålder. Vid längre konversationer mellan 

eleverna skiljer jag dem åt, genom att benämna dem tjej/kille 1, tjej/kille 2 och så vidare. 

Observera dock att exempelvis ”tjej 1” i ett citat inte nödvändigtvis är samma elev som 

benämns ”tjej 1” i ett annat citat. Min egen röst i citaten är kursiverad. I citaten förekommer 

ofta tre punkter vilka markerar kortare pauser. På flera ställen förekommer även tre punkter i 

början eller slutet av en utsaga. Dessa visar på att den som säger något blir avbruten och/eller 

att eleverna avslutar varandras meningar. När jag bearbetat transkriptionerna har jag inte 

fastställt kvantiteten i utsagorna utan snarare tittat på mönster, vilka visar på både likheter och 

olikheter i barnens reflektioner. Liksom de etiska riktlinjerna genomsyrat 

intervjusituationerna intar jag även ett etiskt förhållningsätt i materialbearbetningen och i min 

tolkningsprocess. Jag tar hänsyn till den ålderskillnad som finns mellan mig och mina 

informanter. En hermeneutisk meningstolkning genomsyrar hela mitt analysarbete då jag 

kontinuerligt medvetandegör mig om mitt tolkningsföreträde och det faktum att min 

förståelsehorisont är en annan än elevernas. 

Publikens sms-svar 
Vid varje föreställningstillfälle har ett internetbaserat material av elevernas svar på Antigones 

frågor gjorts tillgängligt på RATS Teaters webbplats. Detta material är intressant då det bland 

annat kan ge en inblick i hur eleverna ser på sin roll vid föreställningstillfället. Det 

webbaserade materialet i denna studie omfattar publiksvar från sju skolföreställningar. 

Tillsammans utgör det ett material bestående av 714 inskickade sms-svar från 77 olika 

identiteter. Eleverna gick oftast föreställningen i par, så identiteterna ska inte betraktas som 

77 elever. Av de sju föreställningstillfällena har jag närvarat vid sex. Vid det sjunde tillfället 

blev jag felinformerad om tiden så publiken befann sig på de två sista stationerna när jag kom. 

Jag har valt att ändå ta med deras svar i mina analyser. Eftersom jag mötte upp klassen vid 

slutstationen vet jag att majoriteten av publiken var skolelever och jag kan därför utgå ifrån 

att sms-svaren som skickades in under denna föreställning är skrivna av dem. Eventuella svar 

från de två lärare som deltog är, liksom i de övriga föreställningarna, i minoritet i relation till 

den totala mängden svar och påverkar därför inte min analys nämnvärt. Däremot har jag inte 
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använt material från de offentliga kvälls- och helgföreställningarna, då jag vet att det vid 

dessa tillfällen framförallt var vuxna som närvarade.  

 

När det handlar om att analysera material som finns tillgängligt på webben finns det inom 

humanvetenskaplig kvalitativ forskning metoder för hur jag som forskare bör förhålla mig till 

mitt empiriska material. En metod som utvecklats i takt med att allt mer etnografisk forskning 

börjat bedrivas på webbaserade material är netnografi. Netnografi diskuterar framförallt 

metodologiska överväganden vid forskning av nätgemenskaper och sociala medier (Berg 

2011, s.118-130). Dessa forum skiljer sig på många sätt från det webbaserade material som 

ingår i denna studie. I Antigones dagbok skapas det webbaserade materialet vid ett tillfälle 

och det finns ingen möjlighet att ändra och korrigera redan gjorda inlägg. När forskare 

undersöker nätgemenskaper som diskuteras inom netografi är det ofta kommunikation mellan 

användarna under längre tid som undersöks. Det är ett levande material som många gånger 

pågått innan forskarna bestämt sig för att göra det till sin empiri. Och det är ett material som 

ständigt förändras och som kan fortsätta på andra plattformar på nätet. Vad som är intressant i 

diskussionen om netnografi är forskarens förhållande till sitt studieobjekt. Vid 

onlineobservationer och analyser av webbaserat material får forskaren sällan information om 

informanternas offlinevardag. Den verkliga person som finns bakom ett alias på en 

nätgemenskap behöver inte vara en och samma person (Berg 2011, s. 120ff). Eftersom jag 

använder mig av ett webbmaterial som skapats när jag närvarat har jag en bild av eleverna 

bakom utsagorna. Även om jag inte vet vilken elev som skrivit kommentarerna från ett visst 

alias så finns det viss fakta som jag kan fastställa, exempelvis vilken årskurs eleven går i och 

på vilken skola. Med min kunskap om skolan har jag även kännedom om vilket geografiskt 

område eleven kommer ifrån och eftersom jag också har iakttagit klassen har jag en bild av 

hur eleverna som grupp följt och agerat under föreställningen. Däremot kan jag inte dra 

paralleller mellan en individs beteende under föreställningen och ett alias sms-svar. Så 

slutsatser om att exempelvis eleven som enbart lyssnade vid några få stationer och resten av 

tiden låtit lurarna hänga runt halsen behöver inte vara det alias som enbart svarat vid enstaka 

stationer. I denna studie har jag genom att vara aktiv i föreställning kunnat observera 

skeendena när svaren skrivits. Några gånger har jag delat telefon med en elev. De har fått 

ansvara för telefonen och svara på frågorna. Vid två tillfällen har eleverna velat att vi svarar 

varannan gång då de ansett det vara mest rättvist. Hur jag bearbetat sms-svaren kommer 

diskuteras längre fram i anslutning till att inläggen publiceras. Även detta material är 
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anonymiserat. Genomgående publicerar jag inte publikens valda alias och i de fall jag gör det 

är signaturerna sådana att de inte kan härledas till specifika individer. 

Publikens möte med Antigones dagbok 

Innan analysen och diskussionen om hur publiken använder den delaktighet som 

uppsättningen erbjuder, ska jag sammanfatta några övergripande iakttagelser om publikens 

möte med Antigones dagbok vilka får betydelse för resonemangen. RATS Teaters 

iscensättning har en förhållandevis lång inkörssträcka jämfört med föreställningar som spelas 

i en salong. Under den första och andra stationen och ibland även den tredje samtalade 

eleverna med varandra liksom med mig och publikguiderna om hur de skulle hantera 

telefonen de fått i sina händer. Min upplevelse av att iscensättningen känns främmande för 

eleverna nämns också under intervjuerna. Medan några av eleverna påpekar svårigheterna att 

komma in i den fragmentariska handlingen kommenterar andra det obekanta med att använda 

telefonen som medium för en teaterföreställning: 

 

Första stationen, för mig, jag förstod ingenting. Men nästa station och tredje det var som 

lättare.  

(tjej, 16 år) 

 

Tjej 1: Från början, jag var helt snurrig. Jag visste inte ens vad jag skulle göra. Senare    

när jag kom till typ scen 4… 3 då började jag förstå. 

Tjej 2: … sen tyckte jag att den var lite för kort, alltså historien… 

Tjej 3:  … man ville veta mer…        

Tjej 1:  … ja den borde vara 30 scener.  

(13 år) 

 

Trots de inledande svårigheterna verkar det inte som om föreställningsformen hämmat 

eleverna från att ta sig an föreställningen, tvärtom. De testar sig fram under de första 

stationerna för att sedan, på ett engagerande sätt, ta sig igenom resterande scener. I citatet 

ovan föreslår en av tjejerna att det borde vara trettio scener istället för tolv. Denna önskan 

återkommer under samtliga intervjuer. De vill ha fler scener och de tyckte det var en kul och 

annorlunda upplevelse som de gärna deltagit i under en längre tid. Andra menar att ett större 

antal scener skulle bidra till en djupare inblick och förståelse för handlingen:   

 

Det kändes som en hel föreställning men det kanske fattades lite. Det kanske borde vara lite 

längre, fler scener eller stationer. Vi kunde gå till nedre delen av Husby eller till andra 

ställen. Den kändes jag vet inte, lite kort. 

(tjej 13 år) 
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Lite jobbigt att de hoppade över en del. Man förstod inte sammanhangen till alla, men 

tillslut förstod man lite i alla fall. 

(tjej 13 år) 

 

Avsaknaden av information har varit det största hindret för publiken. I våra samtal om 

handlingen blir det tydligt att de inte fått den helhetsbild av historien som de önskat. Under 

intervjuerna ställer flera av eleverna frågor till mig om Antigone och hennes öde. Några 

elever tycker att handlingen skulle presenterats samtidigt som tekniken introducerades, allt för 

att de skulle kunna förstå historien bättre under själva vandringen. Även om det funnits 

svårigheter att förstå handlingen har det inte påverkat elevernas helhetsupplevelse och intresse 

för föreställningen. Utifrån intervjuerna kan jag konstatera att handlingen haft en sekundär 

roll för publiken. Det finns andra viktigare företeelser som utgjort den stora behållningen. Det 

som framförallt tilltalat eleverna är upplevelsen av att befinna sig i verket och vara 

medskapare av föreställningen: 

 

Tjej:  Det var mer spännande. Det var Iphone och frågor och sånt. När man är på en 

riktig teater liksom man bara sitter och kollar. Men den dära var liksom… 

Kille:  … annat… 

Tjej:  … praktisk, liksom. Förstår du vad jag menar? 

Absolut 

Tjej,  Ja, vi går… pratar… lyssnar… svarar. Det var kul! 

   (16 år) 

 

Publiken blir en del av föreställningen 
Tjejens utsaga i citatet ovan ger en bild av publikens förändrade roll från passiv åskådare till 

aktiv besökare. I föreställningsanalysen konstaterades att publiken är aktiv i görandet av 

föreställningen då de bland annat avgränsar scenrummet, tillskriver karaktärerna sina attribut 

och bidrar med ett egenproducerat sms-material. Eleverna själva talar inte om att de skapar 

föreställningens helhet genom sitt engagemang, däremot beskriver de upplevelsen av att 

komma nära karaktärerna och miljöerna där handlingen utspelar sig. 

  

När man har hörlurarna och mobiltelefonen, man tror att man är med och spelar i det. Att 

man själv är med i dramat.  

(tjej 16 år) 

 

Det kändes som man var med i den. Man hörde först ljuden i öronen. Det var faktiskt bra 

ljudkvalitet. Sen, man gick runt på ställena hon var i, alltså i teatern. Det var faktiskt 

jättekul.  

(tjej 13 år) 
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Tjej:  Alltså här kände man sig inte som publik. Man kände det liksom att man var 

med. 

Att man blev som en karaktär eller? 

Tjej:  Ja, en karaktär som inte pratade, men som ser allt.   

  (13 år)  

 

Det var några scener då hon satt vid ett berg, när vi var uppe vid de där stenarna, då kände 

man verkligen att man var i hennes situation.  

(tjej 13 år) 

 

Att barn och unga uppskattar att vara medskapare istället för att vara passiva åskådare är 

något som Ylva Ågren (2007) lyfter i en studie om Circonovas och Zirkus Loko-Motivs 

interaktiva äventyrsvandring Resque M! – en trappa uppåner. Informanterna i Ågrens studie 

framhåller det positiva i att få vara med i händelseförloppet istället för att enbart betrakta det 

(Ågren 2007, s. 7ff). I Ågrens studie blir det dock tydligt att mycket av barnens positiva 

upplevelser handlar om att synas och få bekräftelse på sitt deltagande av de aktörer som leder 

föreställningen. Eleverna i Antigones dagbok får inte denna uppmärksamhet eftersom det inte 

finns några skådespelare för eleverna att interagera med, trots det visar eleverna på positiva 

fördelar med att vara aktiv i föreställningshändelsen. I teoriavsnittet om den inre 

delaktigheten presenterades Ulf Jansons aspekter på delaktighet och det grundläggande 

behovet av barns vilja att delta. Om inte viljan finns hos individen att delta i en process är det 

omöjligt för dess omgivning att skapa delaktighet även om de objektiva förutsättningarna är 

etablerade (Janson 2013). Utifrån elevernas resonemang ovan går det att utläsa ett intresse för 

uppsättningens iscensättning. Eleverna vill vara en del av det som presenteras och går in i en 

medskapande process med föreställningen, även om det inte finns fysiska aktörer som 

bekräftar deras närvaro. Det är också intressant att vidga diskussionen från den om inre 

delaktighet till att omfatta även de andra resonemang om delaktighet som lyfts i teoriavsnittet, 

exempelvis Nina Simons Me-to-we modell. Detta väntar jag dock med tills hela resultatdelen 

är presenterad. 

 

För att komma åt elevernas tankar om föreställningens form fick de under samtalen också 

fundera på hur de skulle beskriva föreställningen för någon som inte gått den. I dessa 

diskussioner återkommer eleverna till känslan av att vara en del av föreställningen; vidare 

nämner de hur de skapat sig bilder av karaktärerna: 

 

Tjej 1:  Det var som en teater… 

Tjej 2:  … fast vi fick vara där hon hade varit. 
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Tjej 1:  Ja, och det spelades upp i våra huvuden, det spelades upp scenen som vi hörde så 

då… 

Tjej 3:  … så det var bättre än teater, vanlig teater.  

Tjej 2:  Det var mycket bättre. 

  Vad är det som gjorde det bättre? 

Tjej 2:  Alltså, man fick uppleva hur hon hade det. 

Tjej 3:  Man fick följa spåren… 

Kille:  … vad som hände. 

  Fick ni några bilder av hur karaktärerna såg ut? 

Tjej 2:  Det är just det… 

Tjej 1:  … jo kanske lite… 

Tjej 2:  Hennes bror, eller vän, han som brukade sms:a henne. Han kanske såg, man kanske 

fick… det beror på rösten. Han kanske var avlång och så dära. 

Tjej 3:  Aah, det som är bra, det är istället för att själv se bestämt hur de ser ut, såhär 

tillexempel… Om man hör det bara, då man får en bild alltså, man får själv 

skapa en bild hur det ser ut i ens hjärna, det är roligare tycker jag. 

  Hur såg de ut för er? 

Tjej 3:  Det var jag och min kompis som arrangerade det här till vår lärare,
10

 och då på 

framsidan, då var det såhära, på flygbladet, då var det en bild med afrohår. En 

tjej som var vit med svart krylligt hår, sitt afrohår. Så jag hade en bild av henne 

redan från början. 

Kille:  En blondin. 

  Du föreställde henne som blondin? 

Kille:  Ja. 

Tjej 2:  Jag föreställde mig henne som brunett, faktiskt 

  (13 år) 

 

Jag föreställde mig hur de såg ut. Alltså, jag tänkte på mig, hur de såg ut, om de var 

annorlunda. Om de var fulare. Typ att hon liknade Kleopatra och att alla andra liknade 

slavar. Nånting sånt. 
(tjej, 13 år) 

 

Som synes i citaten är det flera av eleverna som använder ljuden för att i sitt inre skapa bilder 

av uppsättningens karaktärer. Barnens sätt att resonera kring sina minnesbilder kan sägas 

exemplifiera Eigtveds diskussion som togs upp i föreställningsanalysen om hur ljud leder till 

minnen och associationer vilka har förbindelse med vårt undermedvetna (Eigtved 2007, s. 

75.). Även Báránys tankar om psykets teatralitet blir intressant att fundera kring i samband 

med barnens utsagor. Den nära upplevelsen som blev med den audiella iscensättningen har 

gett individuella associationer hos den unga publiken vilka påverkats av deras förförståelse. 

En elev berättar att hon föreställde sig Antigone som på föreställningens affischbild. Ellinor 

Lidén (2012) har i sin receptionsforskning diskuterat hur barnpubliken många gånger 

uppmärksammar affischbilder och hur denna erfarenhet till viss del påverkar deras 

förförståelse inför en föreställning då de jämför bilderna med det som sedan visas på scen. 

                                                        
10

 Tjejen refererar till dataspelsmässan som brukar äga rum på Kistamässan. Tjejen och hennes vänner såg 

affischen för RATS Teaters uppsättning och tog med den till sina lärare. De tyckte klassen skulle gå och se 

föreställningen. Lärarna tyckte det var en bra idé och bokade biljetter. 
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Som synes gör även eleverna som ser Antigones dagbok detta, men med skillnaden att de inte 

kan göra jämförelser mellan affischen och föreställningens karaktär, istället blir affischen en 

hjälp när eleverna skapar sina inre och personliga bilder av karaktärerna.  

 

Möjligheten att föreställa sig karaktärerna var dock inget som var genomgående för alla 

informanter. Ett mindre antal elever hade svårt att skapa minnesbilder utifrån ljudscenerna, 

både när det gällde scener i sin helhet och specifika bilder av karaktärerna. 

  

Tjej 1:  Jag förstod kanske inte hela alltså, grejen. 

Tjej 2: Det var nånting om hennes bror. Begravning…  

Tjej 1: … hon skulle begrava sin bror eller. 

Vad var det som var svårt tyckte ni? Eller vad var det som gjorde att det blev 

svårt att förstå hela? 

Tjej 1: För mig det var att jag inte kunde se. Alltså personligen, jag kunde inte se hela 

föreställningen, bara höra röster. 

Tjej 2: För mig var det inte så, jag är van vid det att fantisera. 

   (tjejer, 13 år) 

 

Att avgränsa scenrummet 
Citat ovan handlar framförallt om elevernas tolkningar av ljuden i hörlurarna, berättelsen och 

karaktärerna. Väldigt lite berör den visuella upplevelsen av Husby. En tjej nämner att de fick 

gå runt på ställena som Antigone varit på och en annan nämner begravningsscenen och att den 

utspelade sig uppe vid stenarna. Under mina observationer uppmärksammade jag att publiken 

inte tittade sig omkring särskilt mycket när de promenerade. Deras fokus var till största delen 

koncentrerad till ljuden i hörlurarna vilket blir tydligt också under samtalen. Det är först på 

direkta frågor om scenrummen som eleverna börjar prata om platserna. I 

föreställningsanalysen koncentrerades mycket av diskussionerna till publikens möjlighet att 

avgränsa föreställningens scenrum. För publiken har den visuella upplevelsen dock inte haft 

någon särskild betydelse och elevernas fokus har framförallt kretsat kring ljuden och vilka 

inre bilder dessa skapat. I samtalen om de fysiska scenrummen är det vissa stationer som gett 

ett större visuellt intryck på publiken än andra. Scenen på berget där Antigone begraver sin 

bror nämns av flera liksom tobaksaffären som var stationerad precis utanför en befintlig 

kiosk: 

 

Till exempel när hon berättade om kiosken så satt man framför en kiosk, då alltså, då kunde 

man nästan tro att man var utanför kiosken. 

(tjej, 13 år) 
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. 

Tjej 1:  Jo, faktiskt, stället där hon begravde någon, högst uppe. Jag förstod ingenting 

där. 

Tjej 2: Men vi var nära en kyrka då. 

Tjej 1: Alltså dem sa begravde, jag vet inte… Jaha, jag hann inte ens märka att det var 

meningen. Tillexempel det här med, alltså, vi säger tillexempel, utanför kiosken 

den här. Det var typ ända gången jag märkte att ni ville ha typ samband med 

platsen med vad vi hör på. Annars tillexempel när vi var på de olika stationerna 

jag fattade inte att vi skulle, att ni ville ha något samband med vart vi är. Jag 

visste inte det. 

(13 år) 

 

Att eleverna inte reflekterat över de fysiska platserna och vad dessa har för betydelse för 

föreställningen bör sättas i relation till den unga publikens förförståelse men också till barn 

och ungas medieanvändning och samhällets medieutveckling i stort. Med digitaliseringen är 

medietexter inte längre låsta vid ett specifikt medium som tidigare. Lyssnar man exempelvis 

till ett radioprogram går det att höra det i radion, på datorn eller i mobiltelefonen beroende på 

vilket medium som för tillfället passar bäst (Findahl 2012 s. 54; Bolin 2012 s. 119). Denna 

flexibilitet, som ofta beskrivs som plattformsbyte, hör till ungas vardag. Många unga lyssnar 

dagligen på musik oavsett var de befinner sig. För barnpubliken tror jag att Antigones dagbok 

blev något att lyssna till, liksom när de lyssnar på musik och deras fokus koncentrerades till 

vad de hörde, och inte i vilken miljö de befann sig i.  

Publikens sms-inlägg 

Som framkommit i föreställningsanalysen och avsnitten ovan är publiken delaktig på 

framförallt två sätt i föreställningen. Till en början skapar publiken föreställningens helhet 

genom de delar som återfinns i ljuddramat och den omgivande miljön genom framförallt sin 

inre delaktighet. I föreställningen har publiken också möjlighet att interagera med dramat 

genom att svara på frågor som Antigone ställer. Denna interaktion bidrar inte till att dramat 

förändras. Publikens sms-inlägg blir istället ett tillägg, som kan läsas av och få betydelser för 

de elever som väljer att tolka svaren i relation till det som utspelar sig. 

 

För denna studie har jag tagit del av sms-svar från sju skolföreställningar vilket utgör ett 

material på 714 inskickade kommentarer fördelade på föreställningens 12 frågor. I materialet 

har jag identifierat 77 alias. Det är alltså så många möjliga svar det kan vara på varje fråga 

från de sju föreställningstillfällena.  
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Antigones frågor 
Antal svar  

(77 möjliga svar på varje fråga) 

1. Vad gör dig arg? 59 

 

2. När får man bryta mot regler? 59 

3. När känner du dig ensam? 63 

 

4. Vad betyder syster för dig?  58 

5. Vem lyssnar på dig? 59 

6. Vad betyder bror för dig? 62 

7. Vad får ditt hjärta att slå? 62 

8. När skulle du berätta en hemlighet? 59 

9. Vad tror du på? 59 

10. När känner du dig rädd? 61 

11. Vad betyder helvetet för dig? 56 

12. Vad betyder frihet för dig? 57 

 

Redan utan att se närmare på hur publiken svarat går det att konstatera att eleverna använder 

verktyget. Den fråga som fått minst svar har fått 56 inlägg av 77 möjliga och den fråga som 

flest elever valt att besvara har haft 63 publicerade svar. Däremot säger sammanställningen 

inget om på vilket sätt publiken väljer att interagera. I en studie som denna är det viktigt att 

diskutera både vad eleverna svarat men också hur de svarat för att kunna diskutera deras 

delaktighet. Utifrån de insända sms-svaren har jag kunnat identifiera grupper av svar som 

visar på mönster i hur sms-verktyget används av publiken. Materialet visar att eleverna inte 

enbart svarat på frågorna som ställs, utan de använder också sms-funktionen för att uttrycka 

åsikter som kan betraktas som synpunkter på föreställningen, liksom kommentarer om sitt 

missnöje över att behöva delta.  

Eleverna svarar på frågorna 
Majoriteten av alla insända sms är svar på de frågor som Antigone ställer. För denna 

begränsade studie har jag inte möjlighet att göra någon ingående presentation av samtliga svar 

på de tolv stationerna. Istället gör jag nedslag i ett par av dem, som får fungera som exempel. 

På den första frågan Vad gör dig arg? återfinns svar som: 
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Falska Människor, Mobbing, Orättvisa, Skitsnack, Slåss, När någon kaxas, Svikare, Irriterande 

människor, Folk som ljuger, När folk är ego, Idioter, Orättvisa i världen, Folk som tror de har 

status, Polisen, Om jag spelar dåligt, När jag förlorar, Vakna upp till skolan, Förlora en riktig skit 

match, När man bli ignorerad, När någon tar mina saker utan tillstånd, När folk ljuger för mig, 

Att väcka mig på morgonen, Allt gör mig arg, Allt som är irriterande, När jag inte får den saken 

jag vill och mobbing, Falska människor och när saker inte går som man planerat, Blod och när 

man är dålig, När det är kallt, När datorn laggar, När cocopopsen tar slut, Folk som gillar 

mumindalen, Låten bögarnas fel, När det regnar mitt i sommaren, Prov. 

 

Svaren visar en variation av händelser och känslor som upprör eleverna. I sms:en återfinns 

både sådant som orsakas av andra, liksom händelser som eleverna själv gett upphov till. 

Ibland kan det också vara fysiska ting som gör att eleverna blir arga. På föreställningens 

sjunde fråga får de möjlighet att svara på Vad får ditt hjärta att börja slå? Även på denna 

fråga finns det en bredd i publikens inlägg och de handlar framför allt om personliga känslor 

och fysiska tillstånd.   

 

Mycket till kärlek, När man är med någon man gillar, Känsla, Elektriska impulser, Elektriska 

nervimpulser, När man lever, När hjärnan skickar signaler med hjälp av nerver, Jag, Tuttar xD, 

När ett bi flyger förbi mitt hus, När jag får panik, Maraton, När jag springer snabbt, Fotboll, När 

jag anstränger mig, Träning, Kullar, När jag blir rädd, Ledsen, Bra saker, När jag springer 

mycket och stress, Mjölk och hardcore, Kärlek och skräck, Min mamma och mina vänner, Det slår 

alltid men ibland när det gäller svåra situationer och kärlek. 

 

Den nionde frågan lyder Vad tror du på? I flera av de publicerade sms:en står orden Gud, 

Allah och Mig själv. Andra ord som förekommer är Öde, Allt möjligt, Den som bevisar något, 

Vetenskap, Sanningen, Inget, Livet, Sommaren, Landet far far away, Rättvisa och frihet, 

Oftast på livet och ibland på gud. 

 

Det sista nedslaget som får illustrera på vilket sätt publiken svarat på frågorna kommer från 

föreställningens elfte fråga som lyder; Vad är helvete för dig? 

 

 Något man hatar, När alla som du känner dör, När allt är dåligt, När nått är negativt, En dålig plats 

och fult med eld överallt, Ett ställe för de onda, Ett dåligt ställe, När jag känner mig maktlös, Eld, 

Där djävulen bor! ;), När man dör, Nått jag inte vill se, Alaa, Efterlivets hämnd av gud, Inget, Allt, 

Plåga, Inget för jag tror på det, Att förlora någon nära, Krig, Dit man sägs komma om man varit dum 

i livet, När man mår dåligt, Skrek film, Ett ord/en plats, Där djävulen bor, Dåligt samvete, Krig svält 

och ondska här på jorden, döden. 
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Många av eleverna skriver också Skolan som svar på vad helvetet är. Min uppfattning är att 

eleverna är ärliga i sina inlägg. När de skriver ett svar gör de det utifrån hur de verkligen 

känner. Under föreställningarna uppmärksammar jag hur eleverna resonerar med varandra 

innan de svarar, andra gånger turas de om att svara. Dessa iakttagelser bekräftas i samtalen 

men eleverna visar också på andra strategier som jag inte kunnat observera.  

 
När ni svarade på frågorna, hur gjorde ni då? diskuterade ni frågorna och svaren? 

Tjej 1:  Nej, nej, nej, jag la mitt förslag och sen la hon sitt förslag och sen den som känns 

alltså rimligast. Den som passar bäst, den vi tar. 

Kille:   Jag tar bara mobilen och skrev. 

Tjej 2:  Jag skrev själv.    
(13 år) 

 

De gånger ni svarade visste ni direkt vad ni skulle svara? Hur gjorde ni? Hur tänkte ni? 

Tjej 1:  Alltså jag hade ganska mycket problem att svara på vissa frågor. Det är inte alltid så 

att man har svar på direkten. Så jag hoppade över vissa och vissa svarade jag på. 

Tjej 2:  Jag och min kompis vi svarade på alla frågor. Vi tänkte lite sen svarade vi. 

Svarade ni ihop? 

Tjej 2:  Turades om. 
   (13 år) 
 

 

Tillexempel, jag har syskon, jag har två storasystrar så tillexempel några frågor kunde jag svara på.   
(tjej, 13 år) 

 

 

För mig när jag lyssnade jag väntade på nästa fråga. Jag kunde inte koncentrera mig. 
(tjej, 16 år) 

 

 

Tjej:  Det var privata frågor, kan man säga, hur blir du arg? När blir du arg, varför? Vad är 

helvetet för dig, typ såna frågor vi kanske glömt. För mig var det lite svårt att svara. 

Det var konstiga frågor, förstår du. 

Du menar sådant man inte tänker på så ofta? 

Tjej:  Ja, för mig tog det lång tid att svara. Visst, för dig också (tittar på sin killkompis som 

instämmer) 

Kille:   Hm. 

Tjej: Det var samma sak. Man tänkte, vad är det här, hur ska vi svara. Man måste hitta 

något. Det var första gången någon ställde sådana frågor till oss. Faktiskt! 

Tycker ni det var bra att man får sådana frågor? 

Tjej:  Ja, det var jättebra. Man får tänka lite, på sakerna och sånt. 

Ni gick två och två. Blev det då att ni diskuterade vad man skulle svara? 

Tjej:  Ja… 

Eller var det att en svarade? 

Tjej:  … Nej, nej, nej. Jag och han vi gick tillsammans. Så varje fråga så fråga han, ”vad 

betyder den här frågan, vad ska vi skriva,”. Jag, ”vad betyder det för dig”, ”jag vet 

inte”, ”vad betyder det för dig jag” … Och så... Förstår du? 

Ja. 

Så vi diskuterade väldigt mycket. 

Har ni funderat på frågorna nu efter? 

Tjej:  Sanningen? Nej! Men vi läste dem när vi kom hem. Vår lärare skickade dem till oss 

på Facebook så vi läste igenom dem och såg vad vi har svarat. Vad alla har svarat. 
(16 år) 
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Hur var det att svara på frågor samtidigt som man lyssnade till föreställningen? 

Tjej:  Det var roligt. 

Hjälpte de handlingen på något sätt? 

Tjej:   Alltså, tillexempel när hon pratade, när hon sms:ade den där killen, alltså det visade 

typ att hon var kär eller någonting och då, frågan var ju ”vad är kärlek för dig”. Det 

känns som att, vad själva scenen handlade om har de alltid en fråga till. Fast ibland 

kunde frågorna vara lite jobbiga för ibland typ, det var ju några som ville typ hinna 

ikapp lite, man ville inte svara på frågorna. 

Kille:   Frågans handling, man fick lite hjälp att svara på några saker. 

Du menar att scenens handling hjälpte en att svara på frågan?  

Kille:   Ja, lite, för annars hade det varit ganska svårt att tänka längre, längre tid. 

Svarade man det man kom att tänka på direkt? 

Tjej:  Tillexempel den där, när är det tillåtet att ehm, bryta en lag. Alltså vi alla har ju i oss 

att om vi tycker att den här lagen är orättvis eller någonting, vi bryter inte mot den. 

Jag tror alltså att det första vi tänker på, det är de dom skriver. Tillexempel, när en 

lag är fel eller när en lag inte stämmer, jag tror att det man tänker på först är det man 

skriver direkt. Jag tror inte man börjar tänka.  
 (elever, 13 år) 

 

Elevernas utsagor visar att frågorna engagerat. Några har låtit bli att svara på frågor som varit 

för svåra. Flera har diskuterat tillsammans hur de ska svara. Den tjej som berättar om att hon 

har systrar och därför kunde svara på några frågor, tror jag hänvisar tillbaka till frågan om vad 

betyder syster för dig? Och hon har använt sin förförståelse av att ha systrar för att besvara 

just den frågan. För en tjej blev frågorna så centrala att hon inte kunde koncentrera sig på 

handlingen. Min upplevelse är att eleverna har ett behov av att få reflektera över existentiella 

frågor som dem i föreställningen och att unga sällan får chans att göra det i sin vardag, vilket 

stämmer överens med aktuell forskning (se bland annat Hartman, Torstenson – Ed 2007; 

Löfberg, Aspán 2011: Haglund 2013). En av tjejerna uttrycker ett sådant behov när hon säger 

Det var första gången någon ställde sådana frågor till oss. Faktiskt! (…) Det var jättebra. 

Man får tänka lite, på sakerna och sånt. I samtal jag haft med Rebecca Forsberg (regissör) 

och Rebecca Medici (producent) visar det sig att de haft liknande erfarenheter i sina samtal 

med publiken. När de vänt sig till flera av skolorna för att bjuda in till deras nya projekt har 

lärare liksom elever undrat om det finns frågor även i de produktionerna.  

  

Publiken kommenterar föreställningen 

I en del inlägg kommenterar publiken föreställningen istället för att besvara frågorna. Dessa 

inlägg utgör inte någon större kvantitet. Totalt rör det sig om 14 av 714 sms. På första frågan 

om vad som gör en arg återfinns följande inlägg: Den här låten, Den här frågan, Att inte 

komma på vad man ska svara på den här frågan. På frågan om vem som lyssnar på dig väljer 

någon att svara Haymond som är en av karaktärerna i föreställningen. Och när Antigone 

frågar Vad betyder bror för dig? kommer ett inlägg med ordet Hej. På frågan Vad får ditt 

hjärta att börja slå? återfinns flera svar som på olika sätt återkopplar till föreställningen. I ett 
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inlägg står Hamstern Morot som även denna nämns i dramat och i en kommentar blir svaret 

Det du som om eleven i fråga inte vill svara. I en tredje kommentar väljer eleven/erna att 

uppmärksamma RATS Teater på att hjärtat ständigt slår genom kommentaren Inte för att vara 

sån men det slår hela tiden,  <33333333 

 

Några av frågorna i dramat verkar vara mer provocerande än andra. På frågan När skulle du 

berätta en hemlighet? kommer svaret Angår inte dig och på frågan Vad tror du på? publiceras 

Inget era idioter. När Antigone ställer frågan Vad är helvetet för dig? skriver någon Den här 

f***ing arabmusiken som spelas, Helvetet ligger under jorden inte på jorden :s. På sista 

stationen får publiken fundera på Vad betyder frihet för dig? Ett alias skriver då Att få tycka 

och göra vad man vill förresten roligt drama. Att barn och unga hittar nya 

användningsområden för existerande verktyg finns exempel på i tidigare forskning. I artikeln 

”’Detta måste vara världens bästa experimenthus’ En studie av barns användning av ett 

Science Center” ger Tobias Samuelsson exempel på hur unga besökare på Fenomenmagasinet 

i Linköping, trots anvisningar från sina pedagoger och museipersonalen, utforskar museets 

experiment på andra sätt än de avsiktliga (Samuelsson 2013). Samuelsson knyter sina 

iakttagelser till forskare inom flera olika områden som visat på hur barn och unga hittar 

möjligheter till egna projekt inom reglerade verksamheter. Samuelsson lyfter fram forskarna 

Corsaro och Ehn och knyter därmed barnens beteenden till lek där ting och platser 

transformeras så de får nya betydelser (Samuelsson 2013, s. 172f.).  

 

Att göra sig lustig 

Ett tredje sätt som jag identifierat är att eleverna skämtar bort det som efterfrågas. Utsagor där 

publiken svarar på frågan, men där min upplevelse är att eleverna är ironiska är exempelvis 

svar som Folk som gillar mumindalen, När cocopopsen tar slut, Låten ’bögarnas fel’. Dessa 

inlägg skulle kunna vara elevernas ärliga svar men eftersom aliasen bakom, regelbundet 

skickar in liknande sms tolkar jag det som ett uttryck för något annat. Ibland tolkar jag 

kommentarerna som ett missnöje över hela situationen, andra gånger som ett sätt att skydda 

sig när de inte vill delge vad de egentligen tänker. Dessa ”lustiga” svar utgör inte någon större 

kvantitet, men det förekommer ett par sådana sms vid varje fråga, totalt handlar det om 38 

utsagor av de 714 sms-svaren. Två alias som framförallt utmärker sig är aliasen Rawflash och 

Unicorn. De svarar på alla frågor men endast ett fåtal av inläggen upplevs som seriösa.  
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Antigones frågor Rawflashs svar Unicorns svar 

1. Vad gör dig arg? folk som gillar Mumindalen Här återger Unicorn ett 

namn på en person  

2. När får man bryta mot regler? när man vill… När kungen är i Skåne 

3. När känner du dig ensam? när jag på mumintrolle när nalle är borta 

4. Vad betyder syster för dig?  nån man ska d som bror fast med snippa 

5. Vem lyssnar på dig? pikachiu Gud som finns i min inre 

anda finns alltid där för mig 

6. Vad betyder bror för dig? någon som skyddar mig;) so 

7. Vad får ditt hjärta att slå? att titta på polemik Hamstern Morot 

8. När skulle du berätta en hemlighet? när man litar på nån runt 23tiden nångång 

9. Vad tror du på? att skalla e sämst tomten 

10. När känner du dig rädd? när en fullis frågar om man 

vill köpa hack 

vid Husby centrum 

11. Vad betyder helvetet för dig? man kan inte säga det om 

man aldrig sett det men ja 

tror när jag aldrig får se på 

pokemon 

nangijala 

12. Vad betyder frihet för dig? att få göra vad man vill lyckan att få skita när man är 

jättebajsnödig 

 

Eftersom de svarar på samtliga frågor är min tolkning att de vill vara del av föreställningen 

och interagera med den. Däremot vill de inte svara på frågorna på samma ärliga sätt som 

övriga elever, med undantag för några frågor som känns mer trovärdiga, exempelvis Gud som 

finns i min inre anda finns alltid där för mig, vid Husby centrum, när en fullis frågar om man 

vill köpa hack. 

 

Bland alla sms är den fråga som fått flest lustiga svar Vad tror du på? Här återfinns inlägg 

som tomten, Påskharen, Jultomten, Att jorden går under igår, Tjorvens ljuva curry, Apor. På 

några av de andra frågorna återfinns inlägg som Glas, Ost, Betong ror, Att bada varandra, 

Träbänk, Tyst, Bror är bror bror är alltid bror även fast bror är bror, Mina moppebröder 

som jag tuggar med i betong, Där man kan steka ägg på fönsterbläcket. Dessa inlägg anser 

jag uttrycker en vilja att slippa svara på en extra känslig fråga alternativt att eleverna svarar 

något för att de egentligen inte har något annat svar. Ur en delaktighetsaspekt tycker jag 

ovanstående inlägg, liksom Rawflashs och Unicorns sms-svar, är intressanta. Publiken tar 

tillfället att inte dela med dig av sina tankar, men ändå vara en del av det som erbjuds. Det 

finns ett intresse av att visa sin närvaro och det tar eleverna tillvara.   
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I materialet finns även en del otydliga svar vilka jag valt att sålla bort. Otydliga svar utgörs av 

tomma sms liksom bokstavskombinationer som inte bildar ord. Jag betraktar de otydliga 

svaren som framförallt feltryckningar på telefonen, vilket publiken råkat göra av misstag. 

Dock går det inte att helt utesluta att tomma sms och inlägg är avsiktliga som en kommentar 

eller kritik mot föreställningen. Min tolkning, att dessa inlägg är skriva av misstag, beror 

framförallt på elevernas entusiasm över frågorna i intervjuerna liksom att flera av eleverna, 

som råkade skicka tomma sms, kommit fram till mig under pågående föreställning och undrat 

hur de ska göra för att skicka ett nytt sms. Att skicka nya svar på frågorna är inte möjligt. 

Sammanfattande diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att diskutera vilken delaktighet RATS Teater erbjuder sin publik i 

uppsättningen Antigones dagbok och hur publiken tar emot och använder denna delaktighet 

under föreställningstillfället. Som konstaterats bjuds publiken in som medskapare eftersom de 

skapar föreställningens helhet beroende på hur de avgränsar scenrummet samt föreställer sig 

karaktärerna och händelserna utifrån ljuden i dramat. Uppsättningen innehåller också ett sms-

verktyg där publiken får möjlighet att interagera med föreställningen. Publiken använder detta 

verktyg flitigt och när de inte svarar specifikt på frågorna som ställs, så ser de möjligheten att 

föra fram andra budskap, ofta som en kommentar eller kritik mot föreställningen. Elevernas 

sätt att interagera med Antigones dagbok är inte unik för detta scenkonstsammanhang. I 

artikeln ”Ordet er frit – og dit” skriver Mortensen och Vestergaard (2011) om hur 

museibesökare i Odense fick möjlighet att ta ställning och kommentera en utställnings tema 

genom digitala och analoga kommunikationsverktyg. I en analys av innehållet visade det sig 

att sättet besökarna svarat på och använder verktygen är desamma som publiken i Antigones 

dagbok. Museipubliken har både yttrat sig om ämnet och kommenterat innehållet i 

utställningen. Besökarnas svar visade sig också innehålla flera andra kommentarer än själva 

temat för utställningen, vilket Mortensen och Vestergaard beskriver som en metadebatt med 

uttryck om besökarnas förväntningar. Dessa iakttagelser har även jag gjort i de inlägg där 

eleverna kommenterat föreställningens form. Mortensen och Vestergaard identifierade också 

utsagor som de betecknar som graffiti vilka innehåller nonsenstexter. Mortensen och 

Vestergaard menar att dessa nonsenstexter är ett sätt för besökarna att göra ett avtryck och 

visa på den egna existensen utan något syfte att kommentera utställningens innehåll. I min 

empiri skulle Rawflash och Unicorns svar kunna ses som exempel på sådana avtryck på deras 
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närvaro. Slutligen finns det i artikelförfattarnas empiri inlägg som inte är fullständiga och 

dessa identifieras som fel där besökarna inte lyckats med tekniken. Liknande inlägg återfinns, 

som nämnts, också i mitt material.     

 

Publikens upplevelser av sitt medskapande och interaktionen med föreställningen måste 

avslutningsvis också diskuteras i relation till The audience involvement spectrum och Me-to-

we modellen. I uppsatsens första del konstaterade jag att föreställningen kan placeras inom två 

av modellens olika exempel på publik delaktighet. Jag diskuterade också hur modellen har 

vissa begränsningar när den ställs i relation till RATS Teaters uppsättning då den utgår från 

att det finns närvarande aktörer som kan interagera med publiken. Så här i slutet av uppsatsen, 

när publikens perspektiv blivit presenterat, blir den medskapande processen ännu mer 

framstående än när analysen görs enbart i relation till uppsättningens iscensättning. Utifrån 

det publika perspektivet är Antigones dagbok snarare ett exempel på en produktion som kan 

betraktas som co-creation eftersom publiken bidrar med något som gör den konstnärliga 

upplevelsen unik. Ser jag receptionsstudien i förhållande till Simons me-to-we modell så 

bekräftar publiken den diskussion jag för i uppsatsens första del. Föreställningen är en 

individuell upplevelse men samtidigt finns det möjlighet till samspel på en kollektiv nivå. 

Utifrån elevernas sätt att diskutera föreställningen och sin roll i den, så visar det sig att det för 

publiken framförallt är en kollektiv upplevelse. Det är tydligt att den stora behållningen hos 

eleverna är den gemensamma upplevelsen; att få gå och genomföra föreställningen 

tillsammans.   

 

Vuxnas tolkningsföreträde och elevernas upplevelser 

Under observationerna upplevde jag en del störningsmoment som på olika sätt påverkade 

publiken under föreställningstillfället. Vid ett par föreställningar förekom tekniskt strul. 

Telefonerna hängde sig och publiken tvingades byta. Även den omgivande miljön störde 

publikens fokus. Irriterande getingar fick delar av publiken att springa omkring vid ett par av 

föreställningarna och vid vissa stationer. Vid ett tillfälle kom en kanin skuttandes och stal en 

grupp tjejers uppmärksamhet. Istället för att lyssna tog en av tjejerna av sig lurarna och 

började följa efter kaninen, medan de andra iakttog henne. Eftersom flera av eleverna bor eller 

har ett nära förhållande till Husby hände det också flera gånger att bekanta kom gående och 

stannade för att prata med eleverna. Förutom dessa yttre störningsmoment påverkade eleverna 

själva sitt fokus när de exempelvis svarade på sms på den egna telefonen eller samtalade 
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sinsemellan. Under samtalen är det ingen av eleverna som tyckt att det funnits direkta 

störningsmoment i föreställningen. Istället har de påpekat att ljudet i lurarna hjälpt till att 

skärma av från det som hänt runtom dem: 

 

Var det svårt att behålla koncentrationen? 

Tjejer:  Unisont Nej! 

Tjej 1:  Man hörde musik samtidigt, det var musik som tillhörde självaste teatern… 

Tjej 3: … och det var inte så långa vägar, alltså, medan man svarade på frågorna var 

man redan framme.   

Tjej 1:  Man längtade verkligen till att få höra fortsättningen, det var väldigt spännande. 

  (13 år) 

 

De störningsmoment som irriterade publiken och som de påpekar är enbart de tekniska 

problemen som förekom: 

 

Alltså från början kunde man inte hantera mobilen. Då avbröts hela. Annars störde inget. 

(tjej, 13 år)  

 

Nej, vi hade sån där musik, så vi brydde oss inte om dom som… annat. Men det var också 

jobbigt för dem här Iphonen var tröga. (tjej, 13 år) 

 

Det intressanta i utsagorna ovan är att elevernas syn på störningsmomenten inte upplevs på 

samma sätt av dem som av mig. Medan jag iakttar flera yttre faktorer som ser ut att störa 

deras koncentration så framhåller eleverna att dessa inte fanns. Skillnaden i dessa olika 

erfarenheter tror jag delvis är kopplat till elevernas vana att göra flera saker samtidigt, vilket 

dagens uppkopplade samhälle leder till. Eleverna är vana vid att umgås med vänner samtidigt 

som de interagerar med andra i exempelvis telefonen. Jag tror också att föreställningens form 

med separata stationer och fragmentarisk handling bidrog till att eleverna inte kände att de 

missade något.  

 

Även om störningsmoment som de ovan förekom, noterade jag också en väldig koncentration 

under observationerna. Eleverna var närvarande och interagerade med det som hände och det 

kommenterar de även själva:  

 

Tjej: Alltså våran klass, brukar aldrig vara lugn. ALDRIG!!! 

Kille:  … kaos hela tiden… 

Tjej:  … kaos hela tiden. Men den dära dagen, alla var lugna, bara lyssna på vad dom säger och 

sånt. Svarar på frågor. Kolla den här är bra fråga, kolla den, kolla den. Har du svarat? Vad 

har du svarat? Men när vi går ut liksom på museet, på utflykt eller nånting… Kaos!  
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I uppsatsens teoriavsnitt framhålls hur skolans och lärarnas inställning till ett 

kulturevenemang och hur tillrättavisningar många gånger kan påverka barn och ungas 

kulturupplevelser (Helander 2004; Ernst, Lorentzon, Wester 2013). I Antigones dagbok var 

det tillåtet för eleverna att samtala. Både när de svarade på frågorna och när de promenerade 

mellan stationerna fanns det utrymme för samtal. RATS Teater har i sin produktion löst upp 

konventionerna om att sitta still och vara tyst i teatersalongen. Inte vid något av tillfällena jag 

observerade tillrättavisade lärarna sina elevers beteende.  

 

Inför denna studie förutsatte jag att den unga publiken hade samma förutsättningar när det 

gäller förhållandet till och användningen av digital teknik. Däremot blev det tydligt under 

observationerna att det finns skillnader mellan elevernas och lärarnas kunskaper om 

smartphonens funktioner. Under föreställningen var lärarna fullt engagerade och upptagna 

med sin egen upplevelse och hur de skulle hantera telefonen att de inte hade tid att tillrättavisa 

sina elever. Lärarnas beteende resulterade i att eleverna lämnades ensamma med sin 

upplevelse vilket visade sig var positivt för eleverna. Under samtalen framhöll flera det sköna 

i att kunna samtala med varandra under föreställningen och de visade också på en 

medvetenhet om vilka möjligheter RATS Teaters produktion möjliggjorde, till skillnad från 

erfarenheter från andra teaterföreställningar.  

  

 Vad börjar man prata om. Pratar man om det man upplever eller börjar man prata om annat? 

 Tjej 3:  Man kan prata om upplevelsen också 

 Tjej 2:  Alltså när vi var där så såg det ut som att alla var tysta och bara lyssnade på berättelsen. 

   Men ibland man kan typ ”hörde du det där”.  
   (13 år) 

  

 Tjej:   tillexempel om vi var i en hall eller en plats där vi var åskådare och såg på riktigt. Då vi 

   skulle inte kunna prata lika mycket som… Alltså nu när vi går ensamma i gatan, det spelar 

   ingen roll om vi pratar eller kommenterar mitt i scenen. Det är mycket bättre då. 
   (13 år)    

 

Tjej 1:  När man går på vanlig teater och sitter i en salong, då får man själv, som publik, 

  nästan  aldrig vara med … 

Tjej 2:  Nä, precis 

Tjej 3:  Så sitter man bara och tittar… 

Tjej 1:  Nej man får inte prata eller säga någonting. Man bara kollar… 

Kille:   Man somnar (hörs i bakgrunden) 

Tjej 1:  … det är bara ögonen som funkar. Den där teater var allt!! Kroppen, tankarna, 

allt! Det var bra! 

  (elever 16 år) 

Förförståelsens betydelse för publikens delaktighet  
Förutom att föreställningen bjuder in till medskapande och att eleverna vill vara delaktiga i 

det RATS Teater iscensatt finns ytterligare faktorer som påverkar publikens möjligheter att 
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vara delaktiga. I diskussionerna ovan har elevernas förförståelse berörts. Förförståelsens 

betydelse för upplevelsen behöver dock också knytas till elevernas relation till platsen Husby 

där Antigones dagbok utspelar sig. De elever som ofta vistas i Husby, vilket är majoriteten av 

dem som observerats och intervjuats, talar om det positiva med att känna till Husby sedan 

tidigare. Det får dels betydelse för hur de tolkar historien men det underlättade också när de 

ska orientera sig mellan de olika stationerna. Eleverna talar om hur svårt det vore att hitta om 

de inte hade varit i Husby innan. Det är bekvämt med en bekant miljö även om de tycker det 

vore spännande att gå föreställningen i områden de inte kände till. 

Av de grupper som observerats var det en grupp som rest längre för att delta i föreställningen. 

Dessa elever bodde i en angränsande kommun till Stockholm och för många av dem var det 

första gången de besökte Husby. Detta märktes delvis i deras sätt att interagera med 

föreställningen. Koncentrationen var inte lika påtaglig som i övriga grupper. Detta syntes 

även i deras sms-inlägg. Av de lustiga kommentarerna som jag lyft ovan kom flertalet från 

dessa elever. På frågan När känner du dig rädd finns inlägg som när man går med en iphone i 

Husby och vid Husby centrum vilket inte förekommer i de andra grupperna. Eftersom jag inte 

intervjuat dessa elever och därför inte kunnat diskutera platsens betydelse med dem går det 

inte att dra några direkta slutsatser. Mina observationer av gruppen under föreställningen och 

analyserna av sms-inläggen visar dock på en annorlunda inställning till föreställningen än de 

elever som sedan tidigare är väl bekanta med Husby. 

Förförståelsens betydelse när det kommer till viljan att delta visade sig också vara knuten till 

elevernas kunskaper om det antika Grekland. I en av skolorna hade de precis jobbat med 

denna tidsperiod och dessa elever var under intervjuerna väldigt engagerade i historien och 

föreställningens iscensättning:  

 

Tjej 1: Vad var fortsättningen. För det slutade med att hon skulle hamna i fängelse och hela 

befolkningen, dom var emot den här ledaren som hade bestämt att hon skulle i 

fängelse. Man ville bara veta mera.  

Tjej 2: Vår lärare tyckte också att den var så hära. Hon tyckte den var jättebra för vi hade 

precis forskat om grekerna.  

Tjej 3: Så den passade in direkt. 

Tjej 1:  Alltså jag har en fråga. Kan man göra en fortsättning, typ?  

Ni får tipsa RATS Teater om att göra det. 

Tjej 1:  Ja, för den var verkligen bra! 

  (13 år) 
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Samtalet fortsatte och eleverna gjorde vidare reflektioner mellan det grekiska dramat och vår 

samtid. När intervjuerna genomfördes upptog de politiska upproren i Egypten, Tunisien och 

Libyen nyhetssändningarna vilket kommenterades i relation till Antigones öde: 

 

Jag vet inte om ifall hon skulle avrättas eller vad det var. Fast jag har hört på den riktiga 

Antigone teatern så avrättas hon på slutet. Och det såg ut som om hon kanske skulle gjort 

det på den här och det skulle bli uppror efter henne, nått sånt. Det speglar det som händer 

just nu överallt.  

(tjej, 13år)          

 

I uppsatsens teoriavsnitt kommenterades att barn och unga ofta kommer till teatern med 

skolan och att deras möjlighet att själva välja att delta i scenkonstupplevelser är nästintill 

obefintlig. I det föregående citatet lyfter eleverna att deras lärare tyckte föreställningen 

passade dem bra. Kulturens nyttoaspekter och skolors behov att kunna använda 

kulturevenemang i undervisning och i relation till kunskapsmål är vanligt förekommande 

diskussioner inom barnkulturfältet. Denna diskussion ska inte utvecklas här förutom en 

kortare kommentar i relation till delaktighetsdiskussionen. De elever som jag samtalar med 

ovan är de som hittade affischen om Antigones dagbok på Dataspelsmässan i Kista och 

presenterade den för sin lärare. I detta sammanhang var det eleverna som utifrån sitt intresse 

såg möjligheten att knyta ett kulturevenemang till sådant de pratar om i undervisningen. 

Under intervjun ställde jag inga vidare frågor om elevernas syn på kopplingen mellan 

kulturupplevelser och lektionsinnehåll. Det var dock tydligt att eleverna uppskattade 

möjligheten att få vara med och bestämma vad klassen skulle få se, och de var mycket 

positiva till att det fanns kopplingar till vad de nyss lärt. De önskade till och med en 

fortsättning. Elevernas förförståelse av Antikens Grekland hade positiv inverkan på deras sätt 

att interagera. Det var ett ämne som berörde, i ett område som de hade en relation till och de 

hade en djup inre upplevelse av att vara en del av Antigones öde.         

 

Det kändes inte som en teater för mig, det kändes som nått som hände, som utspelade sig framför 

mina ögon. 

(tjej, 13 år) 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Displaybild över de tolv stationerna som den visas i applikationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 62 

Bilaga 2 

Torget  

     

 

Skolgården 
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Sovrummet 

     

Busshållplatsen 
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Kulturcentret 

  

 

 

 

 

Berget 
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Gallerian 

 

 

Tobaksaffären 
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Jag står på ett hustak 

 

 

Polisbilen 
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Jag är vid tunnelbanan 

 

 

Mitt på torget 

 


