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Abstrakt 

 

Syftet med vår studie har varit att undersöka teaterns roll för skapandet av identitet hos 

deltagarna i en teatergrupp på Kvartersteatern i Halmstad. Vår samlade frågeställning är att 

undersöka hur teatern som forum påverkar deltagarnas identitet. Vi har genom våra metoder 

fått ett rikligt material till att kunna skriva en kvalitativ uppsats om teaterns roll i skapandet av 

identitet. 

 

Vi började vårt arbete på Kvartersteatern genom att ha en första kontakt med en av ledarna på 

teatern, efter det första mötet så hade vi fått en bild av teatern och dess verksamhet. Vi gjorde 

sedan deltagande observationer vid tre tillfällen vilka följdes upp med kvalitativa intervjuer. 

Vi gjorde en intervju med en av ledarna sedan ytterligare sju intervjuer med teaterutövarna. 

 

Vi har i vårt socialpsykologiska analytiska arbete använt oss av fyra olika teorier, varav en av 

dem har fungerat som huvud teori. Vår huvudteori är Erving Goffmans regionsteori som ger 

oss en överblick för hur teaterns olika regioner påverkar identitetsbyggandet. De andra tre 

teorierna är G.H. Meads teori om jagets utveckling där begreppen “I”, “Me” och 

Generaliserade andre är centrala, Lars-Erik Bergs lekteori samt Johan Asplunds teori om 

social responsivitet. 

 

Det empiriska materialet visa att teatern påverkar flera delar av livet både inom och utanför 

teatern. Deltagarna hävdar att de blir tryggare i sig själva samt utvecklas som människor med 

teatern. Vårt resultat visar att teatern hjälper deltagarna att utveckla en tryggare identitet samt 

får ett stabilare jag genom sitt deltagande inom teater. 

Nyckelord: Teater, identitet, gemenskap, socialt rum. regionsbeteende. 

 

The purpose of our study was to investigate the theater's role in creating the identity of the 

participants in a theater group in Kvartersteatern in Halmstad. Our overall research question is 

to explore the theater as a forum for the development of the participants' identity. We have 

through our methods gained a rich material to be able to create a qualitative essay on the 

theater's role in the creation of identity. 

 

We began our work in Kvartersteatern by having a first contact with one of the leaders in the 

theater and after the first meeting we had gained a good picture of the theater and its 

activities. We did participant observations on three occasions which was followed up with 

qualitative interviews. We did an interview with one of the leaders then another seven 

interviews with the theater participants. 

 

We have in our social-psychology analytical work made use of four different theories, one of 

which served as the main theory. Our main theory Erving Goffman region theory that gives us 

an overview of how the theater's various regions affects identity construction. The other three 

theories is G.H. Mead's concept of “I”, “Me” and Generalized other, Lars-Erik Berg’s theory 

of play and Asplund’s theory of social responsivity. 

 

The empirical data shows that the theater affects several aspects of life both within and 

outside the theater. The participants claim that they are secure in themselves and develop as 

human beings with the theater. Our results show that the theater helps participants to develop 

a secure identity and get a more stable I through it’s participation in theater. 

Keywords: Theatre, identity, community, social space. region behavior. 
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Förord 

 

Vi vill hjärtligt tacka alla som har möjliggjort denna uppsats. Till att börja med vill vi tacka 

Christopher Kindblad som har hjälp oss med diverse forskningsproblem under arbetets gång. 

Vi har genom en reflektion med Kindblad om tänkbara infallsvinklar rörande arbetet kommit 

fram till slutsatser vi kunnat använda oss av. Vi vill också innerligt tacka Ulf ledaren för 

Kvartersteatern som har fungerat som vår kontaktperson och varit hjälpsam då han låtit oss 

röra oss fritt på teatern samtidigt som han har tillgodosett alla våra önskningar. Vi vill också 

tacka alla inblandade i gruppen på Kvartersteatern som möjliggjort vår studie genom att de 

ställt upp i vårt arbete. 
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1. Inledning 

 

Teaterns situation har i dagens samhälle blivit alltmer utsatt på grund av färre statliga bidrag 

som även inneburit att teatrar lagts ner. I oktober 2012 kunde man läsa i Dagens nyheter att 

Stockholms fria teatrar blivit beviljade mindre kulturstöd, något som även skedde i resten av 

landet. Teatern har en stark historia i Sverige, men den liksom det övriga samhället har 

påverkats av den rådande globala ekonomiska krisen som bidragit till att anslagen blivit 

begränsade. Våra svenska teatrar lever i en osäkerhet eftersom det ekonomiska stödet blir 

mindre. Särskilt de mindre teatrarna drabbas eftersom de för sin överlevnad är beroende av 

bidrag. De minskade anslagen beror också på den rådande kulturpolitiken som kan tolkas som 

att teaterverksamhet inte är högt prioriterat i dagens samhälle. 

 

Vi har valt att genomföra vårt examensarbete på Halmstad Kvartersteater. Kvartersteatern 

hade år 2001 ca 200 aktiva medlemmar vilket idag har minskat till 120 stycken
1
. Teatern är en 

plats där barn, ungdomar och vuxna kan mötas och få utlopp för sin kreativitet. Medlemmarna 

är där för att spela teater vilket gör att de får en gemenskap genom sitt intresse för teater. De 

kommer ifrån olika delar av samhället och är i olika åldrar. Att de kommer ifrån olika delar av 

samhället och att de är i olika åldrar märks inte i den dagliga verksamheten då de är tvungna 

att samarbeta för att kunna fungera tillsammans. Samarbete inom Kvartersteatern sker på alla 

plan, de repeterar tillsammans, de utvecklar pjäsen tillsammans och de spelar pjäsen 

tillsammans. Teatern är inte minst en samlingspunkt för ungdomar där de träffas och umgås 

med andra.  

 

Vår studie utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv då vi har studerat en bestämd social 

miljö och hur de sociala interaktioner som tar plats i denna påverkar medlemmarna, deras 

identitet, självkänsla och självförtroende. Vår ambition var att öka förståelsen för teaterns roll 

för utvecklingen av identiteten hos deltagarna. Vi såg teatern som en socialpsykologiskt 

intressant miljö då vi antog att det sociala samspelet mellan individerna i gruppen i hög grad 

behövde fungera väl för att gruppen skulle kunna genomföra en föreställning tillsammans. 

Således antog vi att det sociala samspelet inom teatern skulle vara viktigt för både gruppens 

och den enskilde individens utveckling. Teatern är ett socialt rum för deltagarna, där de kan 

utvecklas som människor genom deras intresse för att spela roller och att använda sin 

                                                             
1 Intervju med Ulf en av ledarna på teatern 
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kreativitet och uttrycka sina känslor. Genom att deltagarna i detta sammanhang har möjlighet 

att överskrida personliga begränsningar föreställer vi oss att de får bättre självförtroende och 

självkänsla vilket således borde leda till en identitetsutveckling när de spelar teater.  

 

Vår förståelse av kreativa grupper, liknande den som teatern utgör, är att den sociala 

sammanhållningen är viktig för gruppens kreativitet och välmående. Vi har själva ingen 

erfarenhet av att arbeta med teater i våra nuvarande liv, men vi minns båda att vi i barndomen 

gick på teater med skolan eller vid andra tillfällen.  

 

Vi kan se klara likheter mellan en teatergrupp och en musikgrupp. För att en musikgrupp ska 

kunna fungera enligt våra erfarenheter så krävs det att det sociala samspelet mellan 

individerna fungerar. Målet för teaterutövarna är att spela upp en föreställning inför betalande 

publik. Att gruppen har ett gemensamt mål tror vi är viktigt för gruppen likväl som för den 

enskilde individen då strävan efter ett gemensamt mål skapar en relation mellan lek och allvar 

som bidrar till individens identitetsbyggande.  

 

Studien utgår från tre deltagande observationer och åtta intervjuer och resultatet av denna är 

underlaget för att kunna svara på vår samlade frågeställning. Genom att kombinera 

observationer och intervjuer har vi fått en god information om verksamheten vid teatern.  

 

Med hjälp av Erving Goffmans teori om regionbeteenden ville vi skapa en socialpsykologisk 

förståelse för hur teatern som forum kan utveckla deltagarnas identitet. Goffmans teori om 

bakre och främre region ger oss ett verktyg för att förstå det som sker på teatern, där även 

begreppet “utsidan”, regionen utanför teatern, har stor relevans för vår förståelse för 

teaterverksamheten. Goffmans rum- och tid- dimension är ett viktigt perspektiv för att förstå 

hur självreflektion bidrar till utvecklingen av en individuell identitet. Genom att deltagarna att 

tror på rollen kan de ge ett så äkta intryck som möjligt på publiken men också sig själva. Vi 

föreställer oss att tron på att de spelar en övertygande roll också inverkade på deras 

självuppfattning. Erving Goffmans teori utgör den huvudsakliga teorin och vidare har vi valt 

att använda oss av George Herbert Mead, Lars-Erik Berg och Johan Asplund.   
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1.1 Frågeställning 

 

Vår socialpsykologiska frågeställning berör Halmstad kvartersteater som ett forum för 

identitetsutveckling:  

 Vilken betydelse har Halmstad kvartersteater som socialt forum för utvecklingen 

av den personliga identiteten 

 

1.2 Syfte 

 

Vi vill med ett socialpsykologiskt perspektiv och en hermeneutisk utgångspunkt få en ökad 

förståelse för hur teaterutövandet kan bidra till utvecklingen av den personliga identiteten. Vi 

har valt att fokusera på fyra huvudteman som är samarbete, socialt samspel, lek och 

improvisation samt identitetsutveckling. Genom att fokusera på dessa fyra huvudteman och 

samspelet mellan dem hoppas vi kunna få en samlad bild för hur teatern bidrar till 

utvecklingen av identiteten. Vi vill med hjälp av socialpsykologiska teorier och tidigare 

forskning om grupper, dramaturgi, lek samt teaterns påverkan försöka få en socialpsykologisk 

förståelse för vad teatern innebär för individen och utvecklingen av den egna identiteten. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

 

Vi inleder uppsatsen med att förklara bakgrunden till vårt socialpsykologiska syfte och att 

redogöra för aktuell forskning om grupper, lek och dramaturgi. Bakgrunden innehåller ett 

historiskt perspektiv på teaterns roll i samhället och dess hotade existens. I metodavsnittet 

förklarar vi och motiverar de vetenskapliga metoder vi använt och hur vi gått metodologiskt 

gått tillväga i vårt arbete samt förklarar och motiverar den vetenskaplig ansats vi utgått från. I 

metoddelen redogör vi också för hur vi arbetat med kvalitativa intervjuer och deltagande 

observationer. Vi redovisar vad som varit problematiskt med vårt arbete på fältet. I detta 

kapitel visar vi också på tillförlitligheten i vårt material vi fått fram. Vi diskuterar också etiska 

aspekter av vår undersökning. Vårt resultat presenteras utifrån de teman vi valt att använda 

oss av. På så vis har vi kunnat organisera och presentera materialet på ett begripligt vis. 

Resultatet utgörs både av observationer och intervjuer och som därefter tolkas 

socialpsykologiskt i ett analyskapitel. Avslutningsvis presenterar vi våra reflektioner över vårt 

arbete. 
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2. Områdets bakgrund 

 

Detta kapitel har både en historisk men också ett nutida perspektiv på teatern samt det 

hårdnade klimatet för ungdomar i dagens samhälle. Kapitlet börjar med en historisk överblick 

av teatern och teaterns framväxt i Sverige. Vidare behandlas teaterns rrelation till samhället 

och samhälleliga förändringar. Till sist ges en berättelse om framväxten av Halmstad 

kvartersteater, hur den en gång startade och till viss del hur det är nu på teatern. Vi redogör 

också i detta kapitel för tidigare forskning om grupper, dramaturgi samt lek. 

 

2.1 Teaterns historiska framväxt 

 

Om man tar del av hur teatern och den dramatiserande uttrycksformen utvecklades så vet man 

med viss säkerhet att dramat har sitt ursprung i riter för den grekiska guden Dionysos. Riterna 

hölls vid festliga tillfällen för att hedra Dionysos som var “fruktbarhetens och livskraftens 

gud” och det finns fortfarande oklarheter i forskningen kring dramats uppkomst och vad dess 

syfte var. På 500-talet f Kr förändras sättet att hylla guden Dionysos. Staten inser riternas 

betydelse och tar över arrangemanget, stramar åt det och skapar ett festspel. Under 500-talet f 

Kr utvecklade Thespis dåtidens form för teater då han “införde växelsång mellan en ensam 

person och kören”. Den grekiska teatern använde sig av tre former av teater. Dessa var 

tragedi, komedi och satyrspel. Både tragedi och komedi utvecklades till att bli något som 

fortfarande lever kvar i den moderna teatern (Pettersson, Lagerlöf & Smids. 2004:11 ). 

 

I Sverige har vi en tradition av att använda oss av det “psykologiskt- realistiska dramat”. 

Detta beror på att vi har utgått från traditioner från välkända dramatiker som Ibsen och 

Strindberg och senare från Ingmar Bergman, P O Engquist och Lars Norèn. Svenska 

dramatiker och skådespelare har ett gott rykte i resten av världen, de är kända för “sina 

noggranna instuderingar av texten och för nyansrika rollgestaltningar som tränger in i 

karaktärerna mot bakgrund av ett realistiskt teaterrum” (Pettersson, mfl. 2004:272). 

 

Utvecklingen av den svenska teatern har gjorts med små teatrar, dessa mindre teatrar hade 

ofta sin början i studentteatrar. De utvecklade den svenska teatern genom att spela politisk 

teater och utföra både svenska men också “utländska avantgardepjäser”. Det var också andra 

grupper som inspirerades av utländska teatrar som spelade politisk teater, vilket gjorde att 

radikala fria grupper började spela politisk teater i Sverige. 
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Under 1960-talet sker det en renässans inom barnteatern: Fokus ligger på att göra teater som 

har anknytning till barnens vardag, istället för sagor och fantasifull teater så görs det mer 

samhällsaktuell teater. Riksteatern utvecklas också genom att denna börjar arbeta med 

skolteater. Riksteatern har insett att barn som bor i områden utan möjlighet att se teater också 

ska få göra det, så man börjar med att spela teater där ungdomarna naturligt är samlade, som 

på skolor och fritidsgårdar (Pettersson, mfl. 2004:286). 

 

Under 1970-talet är de svenska fria grupperna som mest aktiva. Decenniet präglas av en stark 

strävan mot demokrati och detsamma gäller teatrarna och dess institutioner. 1977 ger sig en 

sammanslagning av fria teatergrupper ut på vägarna som är känt som tältprojektet (Pettersson, 

mfl. 2004:274). Tältprojektet var en föreställning som genomfördes av en samling av Sveriges 

fria grupper och som uppträder med föreställningen “Vi äro tusenden”. Den handlade om 

arbetarklassens historia under hundra år. Själva projektet hade likheter med traditionell cirkus 

eftersom de turnerade en hel sommar och använde sig av sådant som är vanligt i 

cirkussammanhang som akrobatik, musik och sketcher (Pettersson, mfl. 2004:292). 

 

2.2 Teatern i dagens samhälle 

 

Carl- Gustav Pettersson och Theres Lagerlöf som skrivit boken “Teaterhistoria” frågar sig om 

frigruppstanken fungerar i vårt samhälle. De menar att det finns en form av samarbete mellan 

institutionsteatrarna och de olika fria grupperna genom att de arbetar med olika projekt. Det 

har blivit så för att de ska kunna överleva som fria teaterarbetare. Många av våra fria grupper 

har kommit till på grund av våra institutionsteatrar, men många har också försvunnit på grund 

av dem. Pettersson och Lagerlöf menar att “ett hårdnat ekonomiskt klimat i samhället gynnar 

sällan kulturen” (Pettersson, mfl. 2004:308). I Oktober 2012 kunde man läsa i Dagens 

Nyheter att Stockholms olika fria teatrar skulle få mindre kulturstöd. Efter reaktionerna så 

meddelade det svenska kulturrådet att det inte bara kommer att gälla Stockholm och deras 

teaterverksamhet utan resten av landet kommer också att påverkas. Kulturrådet förklarar att 

man vill att det i hela landet ska finnas “kvalitativ scenkonst” men ändå minskar de bidrag för 

både teatrar i Göteborg och Malmö (Walukiewicz 2012.10.26). I en artikel i Svenska 

Dagbladet som handlar om Unga Klara, en teater som varit banbrytande inom sitt sätt att göra 

pjäser om sådant som är svårt och problematiskt i vår vardag. Regissören Suzanne Osten som 

är drivande på unga klara har haft teatern som ett laboratorium och har utforskat svåra men 
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också djupa frågeställningar. Artikelförfattaren är orolig för teaterns fortsatta existens och 

menar att Unga klara behövs i dagens samhälle. När det blir tuffare villkor för svenska teatrar 

så behövs det institutioner som Unga klara. Författaren menar att “Unga klara vill göra 

skillnad och vi måste låta dem göra det” och vidare att “idag bantas villkoren för svensk 

teater mer och mer. Det är därför av stor vikt att en plats, en scen kan få fungera som 

forskningsplats” (Ring 2010.2.8). Karin Helander som är professor på Stockholms universitet 

med fokus på teatervetenskap säger i en intervju på hemsidan för Stockholms dramatiska 

högskola att teatern har en funktion i samhället genom att ge oss upplevelser som inte bara har 

med vår vardag att göra. Helander menar vidare att teatern är viktig för människor. Genom 

teatern kan vi få hjälpmedel till att öka vår medvetenhet och på så sätt kunna utöka vår syn 

från ett begränsat synsätt till att kunna se saker och ting i ett större sammanhang. Helander 

förklarar att likväl som på 70-talet och inom dagens teater är politik aktuellt. Skillnaden mot 

då är att man idag istället vill inbjuda till diskussion och reflektion. Man försöker inte tala om 

hur det är utan man försöker spela teater som uppmuntrar till reflektion och diskussion 

(Granbom 2003.4.11).  

 

2.3 Halmstad Kvartersteater 

 

Halmstad kvartersteater som vi har studerat startades i stadsdelen Andersberg i Halmstad 

1985. Det var från början ett projekt som enbart skulle vara på Andersberg. Året efter ingick 

även stadsdelen Vallås med i projektet. Två år efter projektets start gav kulturnämnden bidrag 

till kvartersteatern och ett uppdrag till Hallands bildningsförbund att anställa teaterpedagoger 

med rätt kompetens till föreningen och deras uppgift var att utveckla projektet. Fyra år efter 

det att det första anslaget till projektet tilldelades bildades två separata föreningar vilka blev 

Vallås kultur- och teaterförening samt Andersbergs kvartersteater. 1996 bytte Andersbergs 

kvartersteater namn till Halmstad kvartersteater och började nu fungera som en samordnare 

för de båda teatrarna. Under de kommande åren växte teatern, det hölls kurser i att spela teater 

samt kurser riktade mot barn. Vid millennieskiftet år 2000 fick kvartersteatern själva ansvaret 

för det årliga bidraget från kulturnämnden och mellan åren 2000 till 2012 så hade 

kvartersteatern genom Halmstad kommun ansvar för amatörteatern på kulturhuset. När teatern 

flyttade till sina nuvarande lokaler och fick ökat bidrag så växte teatern snabbt i storlek både 

antal medlemmar och olika verksamheter. Sedan en tid tillbaka har Kvartersteatern fått 

mindre i bidrag enligt Ulf Häägg vilket gör att teatern idag lever med en mer ansträngd 

ekonomi än tidigare.  
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Under 25 år har teatern och dess medlemmar varit grunden i föreningen. Deras mål har alltid, 

enligt föreningen, fokuserat på att “låta medlemmarna delta efter vilja och förmåga i alla 

delar av produktionen av föreställningarna” (Kvartersteatern.se). Under 2012 fick 

kvartersteatern ett uppdrag av kulturförvaltningen att starta ett teaterprojekt med fokus på 

deltagare mellan 15 och 25 år gamla som sedan skall premiärspelas i mitten av november. Det 

är detta projekt som vi har studerat och de är medlemmar ur denna grupp som vi har valt att 

intervjua. 

 

2.4 Teater i nutida perspektiv 

 

Genom dessa artiklar om teaterns historia och villkor vill vi redogöra för den verklighet 

teatern verkar i dagens samhälle. Ulf som var vår kontaktperson inom teatern berättade under 

en intervju att det är sällan ungdomar och vuxna möts vilket han tycker är problematiskt. Han 

menar att förr i tiden så kom ungdomar ut i arbetslivet direkt efter skolan, men idag mer eller 

mindre förväntas det att man skall studera vidare. Han säger också att teatern är ett sätt för 

olika generationer att mötas på samma villkor, genom detta menar Ulf att alla är likvärdiga 

inom teatern. Han hävdar också att teater hjälper människor att bli tryggare i sig själva genom 

att de får uppgifter som de klarar av. Detta är Ulfs egna reflektioner och vi aner att hans 

reflektioner stämmer överens med bilden vi skapat oss av de olika artiklar vi använt oss av 

och av våra upplevelser på teatern. Vi har genom våra artiklar och genom Ulf fått ett redskap 

för att sätta teatern i den aktuella verklighet kvartersteatern lever i. Genom artiklar om 

teaterverksamhet och teaterns situation i kan man anta att teatern behövs i dagens samhälle. 

Syftet med detta arbete är att se vad teatern som forum kan bidra i till utvecklingen av den 

egna identiteten med fokus på självkänsla och självförtroende. 
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2.5 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning som anknyter till vår studie om drama, grupper 

och det lekfulla. 

 

2.5.1 Ester Võsu, Metaphorical analogies in approaches of Victor Turner and Erving 

Goffman: Dramaturgy in social interaction and dramas of social life 

 

Denna artikel redogör för Erving Goffmans dramaturgiska teori och dess inverkan på 

samhället. Eftersom Goffman drar paralleller mellan det sociala livet och en teaterpjäs kan 

frågan ställas om det går att beskriva samhället samtidigt som man beskriver en teater. Võsus 

gör i sin artikel denna reflektion som är relevant för oss då vi vill se hur teatern påverkar 

samhället utanför teatern. Det kan vara så att när vi beskriver samhället så kan vi indirekt 

beskriva teatern. Teatern och samhället delar kulturellt sammanhang som avspeglar sig i 

teatern. 

 

Ester Võsu menar att människors sociala beteenden alltid uppvisar någon form av drama- 

liknande eller teater- liknande beteenden. I teaterföreställningar berörs alltid en del av 

samhället. Teater utgår från kunskaper och värderingar som finns i samhället. Genom att 

studera teatrar och pjäser får vi tillgång till information om människors värderingar, 

kunskaper och vilka relationer människor har till samhället. När vi studerar teatrar så studerar 

vi indirekt också den sociala verkligheten (Vösu 2010:131). Professorn Eli Rozik går ett steg 

längre då hon säger att teater är en gestaltning av den sociala verkligheten samtidigt som 

teater inte är synonymt med den sociala verkligheten. Hon förklarar det genom att våra 

kroppar och de materiella ting vi använder är identiska med det som finns i verkligheten 

utanför teatern (Rozik 2002 enligt Vösu 2010:132). 

 

Forskare som vill förstå sig på den sociala verkligheten bör fokusera på skillnader mellan 

teatern och den sociala verkligheten och främst bör fokus ligga på kommunikationen. 

Metaforiskt ses den sociala verkligheten vanligtvis som en teaterliknande verklighet (Vösu 

2010:132). Eftersom teater och den sociala verkligheten inte är identiska så behöver vi 

använda oss av verktyg för att kunna skapa metaforiska modeller som kan göra den sociala 

verkligheten begriplig (Vösu 2010:141-142). Goffmans dramaturgi fokuserar i första hand på 

principer om sociala beteenden som skapats utifrån teaterframträdanden. Inom dramaturgi är 
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handlingarna som förenar de dramatiska texterna med framträdandet centrala (Vösu 

2010:149-150). Dramaturgi förenar människor till en dynamisk enhet genom att den sociala 

interaktionen styrs av sociala manus och normer. Goffmans begrepp dramaturgi är varken en 

teori eller en metod utan det är snarare ett perspektiv på den sociala verklighete, Goffmans 

dramaturgi har inspirerat mängder med socialvetenskapliga forskare som har försökt utveckla 

begreppet dramaturgi. 

 

Enligt Goffman är framträdande en interaktion vars syfte är att ha någon form av ömsesidig 

inverkan på dess skådespelare (Vösu 2010:151). Ett framträdande kan definieras som en 

aktivitet som framförs av en deltagare vid ett givet tillfälle med syftet att på något vis påverka 

andra deltagare. Goffman delar upp en person i två kategorier, som en framförare och som en 

karaktär (Vösu 2010:152). 

 

Goffman skiljer vidare mellan "given" och "given off" uttryck som en person ger ifrån sig 

(Vösu 2010:153). De som han kallar "given" är de utryck som personen ger ifrån sig medvetet 

medan "given off" kan vara utryck som omedvetet skapas under interaktioner mellan 

personer. Detta kan liknas vid en teaterscen då skådespelarna måste övertyga sin publik om 

att framträdandet är äkta menar Goffman. Trovärdighet och förmåga att övertyga har en viktig 

roll för hur väl ett framträdande bedöms. Tron på rollen är på så vis viktig. Goffman använder 

begreppet "rolldistans" (Vösu 2010:154). Han menar att rolldistans produceras genom att 

individen skiljer på sig själv och rollen han spelar. Rolldistans blir således rollmedvetenhet 

likväl som reflexiv mot vissa roller samt hur väl en individ kan anpassa sig till de situationer 

då han går in i roller. Goffman skiljer mellan två olika tillstånd vid det sociala framträdandet. 

Den ena innebär att individen är uppriktigt uppslukad av framförandets verklighet, den andra 

att man framför sin roll cyniskt som att man själv satt vid sidan av och var en åskådare till sitt 

framträdande. 

 

2.5.2 Kjell Granström Grupper och gruppforskning 

 

Granström redogör i sin artikel för det som är grundläggande med att tillhöra grupper och som 

har att göra med människors längtan efter att känna gemenskap och samhörighet samt hur 

grupper påverkar oss i vårt dagliga liv. Denna redogörelse bidrar till en ökad förståelse för 

faktorer som påverkar grupper och social sammanhållning som vidare kan relateras till 

teaterverksamhet. Det är teorier relevanta för att kunna förstå vad som krävs för att skapa en 
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fungerande grupp. Grupper påverkar vår personlighet, våra beteenden och även hur vi 

kommer att leva vårt liv menar Granström. Oavsett om gruppernas livslängd är långvarig eller 

kortvarig så påverkar de vårt förhållande till andra människor. Gemensamt för alla grupper är 

att deltagarna i varierande utsträckning delar egenskaper, värderingar eller upplevelser. Det 

finns grupper med flera miljoner medlemmar till grupper av mindre sammanslutningar av 

människor. De minsta grupperna vi har är en relation mellan ett par. Människor som till 

exempel är medlemmar i ett politiskt parti eller människor från samma länder kan uppleva 

samhörighet när de stöter på varandra, till exempel två svenskar som möts på en strand på 

Gran Canaria. Om de träffas på en strand så är det möjligt att de börjar samtala för att de 

kommer från samma land och på så “uppfattar och delar viktiga normer och värden” 

(Granström 1998:2). Denna samhörighet och det som gör att vi samtalar med varandra på 

stranden kallas “kohesion”. Denna kohesion är det som binder samman medlemmarna i 

grupper (Granström 1998:2).  

 

Granström menar att små grupper består vanligtvis av två till tio deltagare. Vid större grupper 

på omkring tjugo deltagare så riskerar individerna att bli osynliga eftersom det då inte finns 

utrymme för personlig kontakt mellan alla individer. Då förändras också gruppens karaktär 

och egenskaper (Granström 1998:3). William McDougall som forskade om grupper skrev 

1921 “att gruppen är mer än summan av de enskilda individerna”. Han menade att gruppen får 

eget liv med egna regler vilka skiljer sig ifrån de enskilda individernas handlingar. Således 

menar McDougall att en gruppsjäl kan förekomma. Detta gör att en tillsynes oorganiserad 

grupp i själva verket mycket väl kan vara väl organiserad. För att en gruppsjäl ska kunna 

förekomma krävs att det utvecklas någon form av kontinuitet med egna traditioner inom en 

grupp (Granström 1998:4). 

 

2.5.3 Bob Holmes och Kate Douglas The nature of the beast 

 

Holmes och Douglas artikel visar att fantasi är något unikt för just människor jämfört med 

andra däggdjur. Teatern använder sig av fantasin i skapandet av en teater. De skriver också att 

den mänskliga lekfullheten som vi bär med oss är något som människor tar med sig in i 

vuxenlivet. Leken är grundläggande i våra liv och leken fullbordar oss. I vår studie är det 

lekfulla viktigt. Deltagarnas sätt att använda sig av roller och de olika egenskaperna som 

rollerna besitter ser vi tydligt i vårt arbete. Vi kan genom detta synsätt se hur teatern är en del 

i deltagarnas skapande av identitet.  
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Douglas och Holmes menar att alla däggdjur leker i viss grad, men att det inte finns några 

andra däggdjur som spenderar så mycket tid med att leka som vi människor. Det som skiljer 

oss från djuren är att vi leker med objekt och att vi leker med ord. Det som är speciellt unikt 

för den mänskliga leken är att vi kan leka med vår fantasi. Vi tar också med oss vår lekfullhet 

från barndomen in i vuxenlivet. Det beror på att vi lever stabilt och har olika regler och 

moraliska skyldigheter för att bevara denna stabilitet och på grund av det kan vi fortsätta med 

vår lekfullhet livet igenom (Douglas och Holmes 2012). Leken har också den grundläggande 

egenskapen att göra oss till dem vi är. Genom leken socialiserar vi med varandra och 

använder till exempel skratt för att kunna känna gemenskap. Leken har också en betydelse 

genom att vi kan använda den som en simulator för att prova nya företeelser utan att riskera 

att förlora för mycket till exempel att skada oss eller andra. Leken är inte bara till för skojs 

skull och det finns fyra huvudsyften med leken som är psykologisk utveckling, kognitiv 

utveckling, social utveckling samt att individen förbereds på oförutsägbara händelser i livet. 

Steen (2012) menar att lek är en evolutionär anpassning för att människor ska lära sig saker. 

Han säger att leken kan ses som ett sätt att föreställa sig saker utan att utsätta sig själv för 

någon större risk och att leken gör oss till fullbordade människor (Douglas och Holmes 2012). 
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3. Socialpsykologiska teorier 

 

I detta kapitel presenteras de teorier som vi valt att använda för att analysera och försöka 

förstå vårt insamlade empiriska material. Varje teoriredogörelse inleds med en motivering 

varför den teorin är relevant i vår förståelse av det empiriska materialet och för att kunna 

svara på vår frågeställning. 

 

De teorier vi har presenterat i teorikapitlet utgör ett verktyg för oss att förstå hur teatern som 

socialt forum bygger identiteten hos deltagarna. Goffmans begrepp bakre och främre region 

använder som en huvudteori då vi tror att dialektiken mellan dessa är nödvändigt för att 

teatern ska kunna fungera som ett instrument för identitetsbyggande hos deltagarna. Ifall inte 

deltagarna vid något tillfälle hade varit tvungna att göra ett framträdande i den främre 

regionen så tror vi inte heller att den bakre regionen hade haft någon betydande roll för 

individernas identitetsbyggande. 

 

Meads teori om “I” och “Me” anser vi kompletterar vår huvudteori genom att vi kan koppla 

samman det med deltagarnas deltagande inom teatern. Vi tror att deltagarna inom 

teatergruppen utvecklar sin identitet genom att de får ta del av varandras attityder. 

Teatergruppen präglas av både lek och organiserat spel vilket gör det till en miljö där 

identiteten utvecklas med en variation av både lek och allvar. 

 

Vi har valt att använda oss av George H. Meads begrepp ”I” och ”Me” då vi ser teatern som 

en växling mellan att uppslukas av kreativa impulser till att bli sig själv igen. Teaterutövarna 

menar vi uppslukas av sitt ”I” när de improviserar medan när de spelar teater så antar vi att de 

styrs mer av “Me”. Vi tror också att deras “Me” blir stabilt över tid genom att teaterns olika 

element påverkar deras identitet. Vi tror att ”I” och ”Me” kommer kunna ge oss en förståelse 

för hur teater påverkar identitetsskapandet hos teaterutövarna. 

 

Bergs teori om lek ser vi som passande på grund av den lekfullhet vi observerat inom 

gruppen, denna lekfullhet har också kommit fram under intervjuerna och där ser vi ett ganska 

stort samband mellan leken och den egna identiteten. Enligt Berg är leken grundläggande vid 

identitetsbyggandet för den positiva identiteten. 
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Vi har valt att använda oss av Lars-Erik Bergs teori om lek för att teorin syftar till att leken är 

en viktig del vid identitetsbyggandet. Vi ser teater som ett sätt för ungdomar och vuxna att 

leka därmed utgår vi ifrån att den lekfulla aspekten av teatern kommer ha en viktig del för 

identitetsbyggandet hos samtliga deltagare. Det finns olika begrepp som kretsar kring hur 

leken påverkar människor samt identiteten. 

 

Asplunds sociala responsivitet ser vi som en förutsättning för teaterspelandet. Vi tror att 

teaterutövarna bejakar sin responsivitet genom deltagandet inom teatern. Det är också en 

grund för att utveckla identiteten samt den sociala responsiviten. Inom den sociala 

responsiviteten ingår också det lekfulla, både i det organiserade spelandet och det spontana 

lekandet. 

 

Vi tror det är svårt att spela teater ifall man inte är socialt responsiv därför blir Asplund 

relevant för oss då vi tror att den sociala responsiviteten spelar roll vid identitetsbyggandet. 

Leken kommer också vara ett viktigt element för att bygga identitet inom teatern. 

 

3.1 Erwing Goffman Regioner och regionsbeteende 

 

Erving Goffman studerade det vardagliga sociala livets interaktions- och uppföranderegler. 

Han menar att människor följer sociala spelregler som kan liknas vid en slags dramaturgi. 

Erving Goffmans använder bl.a. begreppen främre och bakre regionen som syftar på att förstå 

olika framträdanden som sker i vårt dagliga liv. Den främre regionen menar Goffman är den 

plats där vardagliga framträdanden äger rum (Goffman Erving 2009:97). Den bakre regionen 

fungerar som ett andningshål eller en plats för reflektion där den enskilde eller en grupp kan 

utveckla sina framträdanden. Den bakre regionen är ofta placerad i närheten av den plats där 

framträdandet äger rum (Goffman 2009:102). Det finns också en tredje region som Goffman 

kallar utsidan. Utsidan finns på de platser som inte är den bakre eller främre regionen. Om vi i 

ett framträdande befinner oss i en främre region och vi angränsande har en bakre region så 

finner man utsidan där föreställningen inte pågår, denna utsida hålls borta med hjälp av 

väggar eller murar som avgränsar områdena (Goffman 2009:120). 

 

Goffman menar att en region kan upprättas var som helst. Regionen kan avgränsas på olika 

sätt. Goffman ger ett exempel på ett kontrollrum där genomskinligt glas kan ta bort ljudet men 

inte det som är synligt. Sättet att kommunicera på är också viktiga för att avgränsa regioner. 
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Enligt Goffman så styrs våra framträdanden av både tid och plats. Goffman menar att vi har 

begränsningar vid våra framföranden på olika sätt. Ofta begränsas våra framträdanden till en 

plats och av begränsad tid. Genom våra framträdanden så bildas i bästa fall ett samförstånd. 

Individen får tid för självreflektion genom att det bildas en “rum- tid- dimension” där alla 

deltagare i framträdandet får möjlighet att reflektera över sitt deltagande i situationen och hur 

de påverkas av det, vilket sker i den bakre regionen. Inom teatern så utförs ett framträdanden 

av en eller flera personer och de andra som är en del av framträdandet observerar de som 

framför det. Det finns tillfällen där framträdanden utförs gemensamt med andra, det kan vara 

till exempel på en fest där många minglar samtidigt. Den främre regionen skriver Goffman är 

en benämning på den plats där framträdandet sker (Goffman 2009:97). 

 

Framträdandet sker nästan alltid under någon form av inramning exempelvis en scen. För att 

framträdandet ska vara för handen krävs det att deltagarna befinner sig på platsen där 

framträdande äger rum. Då deltagarna sedan lämnar platsen så upphör deras framträdande. 

Inramningen existerar oftast på platsen där framträdandet sker eller under speciella 

förhållanden som under en begravning eller ett bröllop när platsen flyttas med under 

framträdandet. (Goffman 2009:29). 

 

Goffmans begrepp fasad innefattar den expressiva utrustningen som individen medvetet eller 

omedvetet har med sig vid ett framträdande (Gofman 2009:28). Denna utrustning går under 

det Goffman kallar “personliga fasad” Den personliga fasaden är något som personen alltid 

bär med sig och det är något som andra förväntar sig att han också ska bära med sig. Detta 

kan innefatta allt från hur personen klär sig, det sätt personen talar på eller andra attribut som 

etnicitet, kön eller andra kännetecken. Vissa av de här attributen kan förändras medan andra 

inte är föränderliga såsom kön eller etnicitet. Här kommer uppträdande och manér till 

användning. Begreppet uppträdande förklarar Goffman med de stimuli som gör omgivningen 

medveten om en aktörs sociala status medan begreppet manér kan förklaras genom vilken roll 

en person i fråga har tänkt agera under en specifik situation. Aggressivt manér kan visa på att 

personen vill vara centrum medan en person som vill hålla sig i bakgrunden visar upp ett 

passivt manér (Goffman 2009:30). Alla de här delarna måste samspela för att ett framträdande 

ska verka trovärdigt. Goffman nämner att dupering innebär att personen är övertygad om att 

rollen är äkta. När även publiken har övertygats om att framförandet är äkta så kommer enbart 

kritiker eller socialt missnöjda människor att försöka genomskåda framförandet (Goffman 

2009:25). 
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När man är bland andra individer i den främre regionen och utför sitt framträdande så 

framhävs de egenskaper som gör framträdandet trovärdigt medan andra egenskaper som 

skulle kunna skada trovärdigheten undertrycks i den främre regionen (Goffman 2009:101). I 

den bakre regionen har individen förmågan att ifrågasätta framträdandet som bedrivs i den 

främre regionen. Utmärkande för den bakre regionen är att man kan prova vad som kan ske i 

verkligheten innan den äger rum. Goffman förklarar detta genom att säga att i den bakre 

regionen “kan man omsorgsfullt utforma de inslag i framträdandet som får det att uttrycka 

någonting utöver sig självt, där konstrueras illusioner och intryck fullt öppet” (Goffman 

2009:102). 

 

Den bakre regionen kan man alltså se som en frizon där man kan träna, reflektera och 

utveckla sitt framträdande i de främre regionerna. Man kan ostört prova ett framträdande med 

alla möjliga medel och komma fram till bästa möjliga framträdande innan publiken får ta del 

av detta. Förberedelsen innebär att stötande delar kan redigeras bort inför framträdandet. Det 

finns också möjlighet att fritt välja vilka som ska ingå i teamet. Skulle någon deltagare skada 

teamet så kan han enkelt ersättas av någon annan utan att publiken kan får reda på detta 

(Goffman 2009:102). Den bakre och den främre regionen står i ständig kontakt med varandra 

genom att en person enkelt kan röra sig mellan regionerna. Det är också viktigt att regionen 

kan hållas fri ifrån icke önskvärda personer, exempelvis publiken. På så sätt upprätthålls 

kontrollen över vad som sker i den bakre regionen då deltagarna ostört kan prova 

framträdandet i den främre regionen. Det är vanligt att det finns besöksrum som är till för att 

utomstående inte ska få ta del av den bakre regionen som kan vara rörig och innehålla privat 

information (Goffman 2009:103). Goffman hävdar att kontroll av den bakre regionen alltid är 

problematisk på något vis. Oavsett vad man studerar så uppkommer det alltid någon form av 

problem mellan regionerna menar Goffman som nämner ett flertal exempel där alla innebär 

någon form av konflikt mellan den bakre och främre regionen vilka ofta uppkommer eftersom 

regionerna ofta gränsar till varandra (Goffman 2009:108). 

 

Goffman visar med ett exempel av George Orwell vad begreppet intrycksstyrning innebär. 

Orwell är på en restaurang och han observerar en servitör från sin plats som är diskare på en 

restaurang. Han menar att det är ett bra sätt att se intrycksstyrning när man ser kyparen från 

den bakre- men också den främre regionen. Han förklarar att när kyparen går mellan 

regionerna som är matsalen i den främre regionen och köket i den bakre regionen så beter han 
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sig på olika sätt. Han minns ett tillfälle när en ny servitör på restaurangen tappar en vinflaska 

och hovmästaren skäller ut den nya servitören efter noter i köket. Servitören ropar och 

gestikulerar och några sekunder senare går han ut från köket och in i matsalen. Han är helt 

förändrad, han ler och niger och bockar och han svävar fram när han går mellan borden, de är 

som att “gästen måste skämmas av att bli uppassade av en sådan aristokrat” (Goffman 

2009:109). Precis som att gästen skulle känna sig lurad att servitören kan agera så annorlunda 

beroende var han befinner sig i restaurangen. 

 

Goffmans begrepp bakre och främre region är relevant för oss eftersom teaterutövarna 

konstant växlar mellan dessa då de ena stunden spelar teater och andra stunden befinner sig i 

verkligheten utanför teaterspelandet. Vi tror deltagarna behöver leva sig in i rollen och 

tillfälligt sätta verkligheten utanför teatern åt sidan för att teatern ska kunna fungera. 

Dessutom tror vi att teaterutövarna upplever det som problematiskt att växla mellan 

regionerna. Framträdandet är viktigt när vi analyserar teatern eftersom det bygger på att sätta 

upp en pjäs som ska spelas upp för en aktiv publik. Då teaterutövarna ska bli bedömda av en 

aktiv publik så blir de tvungna spela vad Goffman kallar en äkta roll för annars riskerar 

framträdandet att misslyckas. Goffmans teori om regioner gör att vi får en bild av hur teatern 

påverkar deltagarna i verkligheten, utanför teatern, då publiken utan inblick kommer direkt 

ifrån utsidan till en föreställning. 

 

3.2 George H. Mead “I”,  “Me” och Generaliserade andre 

 

Mead menar att jagets uppkomst är en social process. Jaget uppkommer genom interaktion 

med andra människor (Mead 1995:126-127). Jaget hos barn skapas ofta genom lek. Det är 

vanligt att barn leker genom att de föreställer sig fantasikamrater. Barnet skapar responser hos 

dessa fantasipersoner vilka barnet sedan kan föra över till sig själv och därigenom kan barn 

skapa sig ett jag genom fantasipersoner. Då ett barn använder sig av en roll använder sig 

barnet av de responser det har inom sig. Med detta menar Mead att barnet använder sig av 

responser som är begripliga för alla övriga barn, exempelvis om ett barn leker indian så 

förstår de andra barnen att barnet leker just indian och inte hund. Mead menar att ett barn 

säger något utifrån ett visst förhållande och svarar under ett annat förhållande. Detta svar 

sätter barnet sedan i relation till vad barnet sa från början vilket får barnet att utveckla sitt jag. 

Skillnaden mellan lek och organiserat spel skriver Mead är att i det organiserade spelet måste 

barnet vara beredd på att ta de andra deltagarnas attityder, samt att de roller som antas i spelet 
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måste fungera utifrån ett förutbestämt förhållande (Mead 1995:118). Mead säger att spelet 

präglas av tydliga responser hos deltagarna så att lämpliga attityder kan framkallas hos de 

andra deltagarna. Han menar att barn tycker om att hitta på egna regler och att de uppfinner 

egna regler för att undkomma problematiska situationer (Mead 1995:119). Mead menar att ”I” 

och ”Me” båda är delar av en persons jag men de skiljer sig åt. ”I” är en persons respons på 

andras attityder medan ”Me” är de attityder man själv besitter i organiserad form (Mead 

1995:132-133).  

 

Som människor kan vi ha både bättre och sämre jag men detta är inte gällande för relationen 

mellan “I” och “Me” då båda är en del av samma jag vilket gör det omöjligt att säga vilka 

som är bättre eller sämre. Då vi utvärderar våra olika jag så förekommer de som “Me” och 

inte som “I” vilket beror på att “I” aldrig förekommer i rampljuset. Detta eftersom ”I” styrs av 

impulsivitet och kan inte fångas i ögonblicket. “I” ses av Mead som en reaktion på vad som 

sker då vi tar del av andras attityder. På så sätt presenteras “Me” genom en reaktion på “I”. 

Det nuvarande ögonblicket finns i “I” men så fort individen börjar reflektera över vad som 

händer så finns ”I:et” i “Me”. Mead säger att man inte hinner observera vad som händer innan 

“I” har gått över till att bli ett “Me”. “I” leder till att vi blir förvånade över vissa handlingar 

som vi genomför då ”I” styrs av impulsivitet. Det är först i efterhand när vi börjar minnas 

saker som “I” blir en medveten del av vårt tidigare agerande. “I” kallar Mead en talesman för 

vad som fanns för en stund sedan. Han skriver också sammanfattningsvis att “I” är ett svar på 

en annan persons attityder medan “Me” är ett utarbetat förhållningssätt gentemot en annan 

persons attityder (Mead 1995:133). 

 

Mead menar att ”I” är personens agerande i en situation utifrån personens egna ståndpunkt. 

Det är först efter handlingen har genomförts som det blir en erfarenhet då jaget eller 

individens ”Me” gör individen medveten av vad som precis skett. En person blir medveten 

om sitt ”Me” eller jag då han tar andra personers attityder. Då en person ingår i en grupp blir 

han medveten om sitt jag utifrån vilka krav gruppen ställer på individen. Här uppkommer en 

växelverkan mellan ”I” och ”Me” genom att jagets attityder visar sig då en person reagerar 

impulsivt utifrån ”I”. Dessa impulsiva reaktioner kan sedan i efterhand utvärderas och skapa 

ett ”Me”. Det är omöjligt för individen själv eller för den delen någon annan att veta exakt 

vilken reaktion ”I” kommer att medföra, vilket gör det omöjligt att veta ifall reaktionen 

kommer vara lämplig eller olämplig i sammanhanget. Responsen som Mead menar att 

individen inte kan styra över är personens ”I” (Mead 1995:134). 
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Mead lägger till att de andras attityder finns i individens ”Me” däremot att responsen på dessa 

attityder inte är förutsägbara vilket gör att individen inte kan veta hur hans ”I” kommer att 

reagera. När vi kommer ihåg saker så visar sig våra erfarenheter genom ”Me” trots att det var 

individens ”I” som skapade erfarenheten. Även om en person säger vad han ska göra så blir 

det först en erfarenhet då personen genomför handlingen. För det är först då han vet om han 

utför handlingarna som han planerat. Innan personen går in i en situation så kan han tänka att 

han ska göra på ett visst sätt men sen kan det visa sig att personens ”I” reagerar på ett helt 

annat vis, vilket är anledningen till att personen först i handlande fasen skapar ett ”Me”. Mead 

menar att ”I” är en reaktion utifrån vilka sociala erfarenheter en person har (Mead 1995:135). 

 

Mead säger också att ”I” är personens gensvar utifrån vilken attityd han bemöts av. Detta 

gensvar närvaras av en frihetskänsla eftersom personens ”I” kan reagera fritt. Även om vi i en 

sådan här situation kan känna att vi är närvarande så kan vi inte vara helt säkra på hur vårt ”I” 

kommer att reagera menar Mead. Här nämner Mead en väsentlig skillnad mellan ”I” och 

”Me” då ”I” inte visas på samma sätt i erfarenheter. I erfarenheter visas ”I” som ett ”Me” 

eftersom ”Me” besitter individens bestämda attityder. När ”I” dominerar är det något som 

enbart sker utan någon vidare eftertanke. Trots att Mead skiljer på ”I” och ”Me” så menar han 

ändå att de är en del av samma helhet. ”I” kan inte förutsägas fullt ut, dock så krävs det alltid 

en del av ”I” i ”Me” då ”I” tar fram individens ”Me” samtidigt som ”I” fungerar som en 

reaktor för ”Me” genom att ”I” reagerar utifrån jaget. Tillsammans skapar ”I” och ”Me” 

människans sociala jag genom att människor på så vis blir medvetna om sig själva samtidigt 

som detta möjliggör nya erfarenheter hos oss (Mead 1995:135). 

 

Meads begrepp Generaliserade andre syftar på hur individen uppfattar samhället på ett 

generaliserat vis eller snarare andra människors samlade attityder. Målet med barnets 

utveckling är att etablera en god förståelse för generaliserade andre, för det sociala livet, och 

gör det genom att förhålla sig till ”Me” som är en representant för generaliserade andre.    

 

3.3 Lars-Erik Berg “Lekteori” 

 

Berg skriver att leken har stor betydelse för identitetsbyggandet hos ett barn. Han menar att 

leken är oersättlig för att ett barn ska kunna skapa en identitet. Detta menar Berg beror på att 

leken har en bekräftande karaktär, det vill säga att barnet bekräftar sig själv genom leken. 
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Leken gör att individen bygger upp en psykisk ryggrad redan tidigt i livet. Individ står för 

odelbar. Människan förblir odelbar genom att upprepade gånger bekräfta sig själv med hjälp 

av leken. Ifall människan inte hade lekt hade identitetsskapandet varit en omöjlighet. Leken 

bidrar inte enbart till att individen bekräftar sig själv utan den bidrar också till nyskapande hos 

individen (Berg, Lars-Erik 1992:11). 

 

Berg säger att lek kan ses som en form av längtan efter tillfällig verklighetsflykt. Det kan vara 

svårt att veta ifall leken verkligen förändrar eller påverkar personers liv i någon större 

utsträckning eftersom leken kanske bara är något som görs i nuet. Men samtidigt menar Berg 

att leken faktiskt gör människor glada vilket visar på hur leken och verkligheten hänger 

samman. Utomstående personer som tittar på när andra leker kan se kopplingen mellan leken 

och verkligheten eftersom de ser att de som leker faktiskt blir glada (Berg 1992:16). Det finns 

en logik i leken som gör att utövaren måste vara utövare av leken samtidigt som personen 

måste kunna vara observatör menar. Berg påstår att ”lekens attityd är den förtrollades 

attityd”. Detta för att man försvinner ifrån verkligheten in i en förtrollad verklighet. Man kan 

säga att den som leker måste direkt kunna hoppa in i leken samtidigt som utövaren måste vara 

beredd på att när som helst ta sig ur leken och istället ställa sig vid sidan där utövaren måste 

kunna vara observatör (Berg 1992:31-32). 

 

Ett barns medvetna jag växer fram då barnet ser sig själva utifrån andra menar Berg. Det är en 

social process när barns medvetande växer fram (Berg 1992:35). När barnet leker växlar det 

mellan olika roller och tar ofta sin lekkamrats roller (Berg 1992:39-40). Det är vanligt att barn 

som leker med varandra tar varandras roller. När som helst kan barn avbryta leken för att göra 

något helt annorlunda. Det är precis som att de inte vet vad de precis gjorde och kanske rent 

av har glömt bort det då de nu lägger fokus på något annat (Berg 1992:59). Barn får således 

en identitet då de genom leken provar olika identiteter Enligt Berg. Då barn genom 

rollövertagande tar varandras roller kan detta vara en väldigt intensiv och spontan process 

(Berg 1992:45-46,50). Barn lär sig ofta saker genom att vara någon annan. Genom att betrakta 

andra människor lär sig barn kunskaper som får dem att omskapa sitt medvetande. Detta gör 

att barn slipper lära sig genom ett trial-and-error beteende, vilket gör att barn exempelvis 

slipper bränna sig på spisen för att inse att spisen kan skada en. Rollövertagande leder till att 

barn lär sig mängder med ord (Berg 1992:50). Med andra ord lär sig barn språk genom att ta 

andras roller. Berg menar att Goffman skiljer mellan ärligt och cyniskt rollspel (Berg 
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1992:63). Då ett barn tar en ärlig roll så identifierar barnet sig själv med rollen medan vid en 

cyniskt roll så förhåller sig barnet distanserat till rollen. 

 

3.4 Johan Asplund Social responsivitet 

 

Johan Asplund menar i sin teori om social responsivitet att människor vill ställa olika frågor 

för att få svar tillbaka. Asplund förklarar att ”Social responsivitet skulle i svensk översättning 

heta något i stil med samhällelig svarsbenägenhet” (Asplund 1987:29). Med detta menar 

Asplund att vi har en förmåga att svara på stimuli (Asplund 1987:33). Med att svara på 

stimuli menar inte Asplund att vi måste svara med ord, utan att vi reagerar och svarar på något 

sätt. När en person svarar på en annan persons stimuli är vi enligt Asplund socialt responsiva. 

Social responsivitet har en motpol och det är asocial responslöshet. Det går inte att vara både 

socialt responsiv och asocialt responslös på samma gång, asocisal responslöshet är således att 

man inte responderar på de responser som man får av sin omgivning (Asplund. 1987:32) 

 

Asplund förklarar att social responsivitet och asocial responslöshet är uppbyggt via motsatser, 

det ena finns inte utan det andra. I barnens lek så kan man se fri social responsivitet, de 

kanske leker med en boll och helt plötsligt kan bollen bli en planet. I leken är den så fri den 

kan bli. Om man istället spelar ett spel, så menar Asplund att den är hämmad, man kan inte till 

exempel om man spelar tennis bara ta bollen med händerna och kasta den, utan då begår man 

ett regelbrott. I spelet är responsiviteten begränsad, men den finns där dock inte i lika stor 

grad som i leken. När man är ett litet barn så har men ohämmad responsivitet, men när man 

blir äldre så blir den mer inskränkt och den blir mer hämmad och styrd av regler. Vi lär oss 

när vi blir vuxna när vi ska vara socialt responsiva eller när vi istället ska vara mer asocialt 

responslösa. Uttrycket lek förekommer i många olika sammanhang, laxars lek har vi ju hört, 

de leker i parningstider. Att leka och spela är inte detsamma menar Asplund. När vi bedriver 

någon form av spel så är det inte fritt utan det är en form av organiserad lek. I spelet så 

responderar vi organiserat, alltså att den sociala responsiviteten är organiserad via olika regler. 

När vi däremot leker så är den så fri den bara kan bli (Asplund.1987:64). 
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4. Metod 

 

I detta kapitel redovisar vi vår vetenskapliga ansats som vi har använt oss av. Vi redogör för 

vår förförståelse kring teater. Vi redovisar även vårt val av metoder samt vårt 

tillvägagångssätt vid fältarbetet. Kapitlet innehåller också viktiga aspekter rörande kvalitativ 

forskning, semistrukturerade intervjuer, tillförlitlighet och etiska aspekter. 

 

Kvalitativ metod lämpar sig i vårt arbete eftersom Bryman menar att teorin skapas utifrån 

vilket praktiskt forskningsresultat man får i sin studie efter man genomfört de praktiska 

delarna. Vi anser att en kvalitativ inriktning passade oss bäst, eftersom vi ville fokusera på 

vad de säger, istället för som inom det kvantitativa, där data tolkas med hjälp av siffror. Med 

kvalitativ metod får vi en inblick i hur deltagarna ser på sin sociala verklighet inom teatern 

och teatergruppen. Detta passade oss bra, eftersom det var det vi ville åstadkomma, vi ville se 

vad teatern bidrar till för deltagarna själva, och på så sätt behövde vi kunna tolka deras sociala 

verklighet, samt vad de säger (Bryman 2002:250). 

 

Bryman menar att kvalitativ metod genererar teori utifrån datan man får fram (Bryman 

2002:254). Om vi utgår ifrån vad Bryman menar om att generera teori utifrån data så anser vi 

att det stämmer eftersom detta blev fallet i vår studie. Vi har tolkat vår data utifrån teorier och 

kunnat skapa en vidare förståelse än vi hade ifrån början. Detta beroende på att vi kunnat 

använda våra teorier till att utveckla en förståelse för vad som sker i det sociala samspelet på 

Kvartersteatern. 

 

Kvalitativ metod anser vi passar oss eftersom man utgår från att se helheten. Idar Magne 

Holme och Bernt Krohn Solvang menar att “Kvalitativ data och metoder har sin styrka i att 

de visar på totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör en ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang” (Holme. Solvang 1997:79) De menar också att användandet av 

en sådan metod ökar forskarens förståelse för hur livssituationen ser ut för den enskilde 

personen (Holme. Solvang 1997:79). Skillnader mellan kvalitativt och kvantitativt ligger i 

menar Holme och Solvang att “kvalitativa studier präglas av flexibilitet, kvantitativa av 

strukturering.”(Holme. Solvang 1997:80) Med detta menar de att man genom att använda sig 

av kvalitativ metod kan man ändra sig under resans gång, om man upptäcker att man under 

arbetets gång glömt vissa frågeställningar eller är att man formulerat någon av dem del, då 

kan man under tiden ändra dem (Holme. Solvang 1997:80). En annan fördel med vårt val av 

att använda oss av kvalitativ metod är att vår förståelse för dem vi intervjuat har ökat ju mer 

intervjuer vi gjort. Vi har fått ta del av deras tankar och deras upplevelser vilket gjort vår 

förståelse större. Holme och Solvang skriver om en undersökning de gjorde om de arbetslösas 

situation och menar att genom den kvalitativa metoden så fick de också en ökad förståelse 

genom de intervjuerna de gjort (Holme. Solvang 1997:80). Den kvantitativa fördelen ligger i 

att man får ett resultat som kan generaliseras mycket lättare, samt att alla deltagarna i studien 

får samma frågor. Men om man märker att informationen man får fram från en kvantitativ 

undersökning inte är rellevant eller håller måttet, då är det inte så mycket man kan göra 

eftersom de inte går att ändra under arbetets gång (Holme. Solvang 1997:81). Eftersom vi 

ville undersöka teaterdeltagarnas sociala verklighet så var inte en kvantitativ undersökning 

relevant för oss, vi hade kunnat fråga dem specifika frågor och ställt samma till alla genom en 

enkät, men då hade vi inte kunnat använda oss av en hermeneutisk cirkel och kunnat tolka och 

förstå verkligheten.  
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4.1 Hermeneutik 

 

Hermeneutik är en vetenskapsteoretisk inriktning som är inriktad på att skapa förståelse 

utifrån de berörda personernas synvinklar (Bryman 2002:370). Vidare betraktar 

hermeneutiken sociala fenomen som del i en social och historisk helhet och kontext. Den 

sociala kontexten har varit viktig för oss då vi specifikt har studerat hur teatern som forum 

påverkar identitetsbyggandet. På teatern sker specifika interaktioner mellan människor 

samtidigt som dessa ingår i ett vidare sammanhang som berör teater i generell mening. Då 

kritisk hermeneutik fokuseras på en viss historisk eller social kontext så säkerställs dess 

validitet. Vi kommer att samla in all information inom samma teater vilket gör att validiteten 

säkerställs. Eftersom vi tidigt bestämde oss för att göra både observationer och intervjuer 

inom samma teatergrupp så har det varit rimligt att utgå ifrån en kritisk hermeneutik. Detta för 

att ökad förståelse av den historiska och den sociala kontexten kommer ge oss ökad förståelse 

för hur teatern hjälper eller har varit till hjälp for identitetsbyggandet. 

 

Vi har valt ett hermeneutiskt vetenskapsteoretisk perspektiv för vår studie eftersom studien av 

teatern syftar till att få deltagarnas egna synpunkter. På så sätt blir den hermeneutiska cirkeln 

relevant för oss då ”den hermeneutiska cirkeln syftar på förståelseprocessens cirkelrörelse” 

(Birkler 2008:103) Med detta menas att vi kan bara förstå oss på saker som från sådant vi 

redan har en förståelse för. Birkler menar att det cirkulära blir till genom att de genom en 

cirkel pendlar mellan helhetsförståelse och del förståelse, då vi innan projektet hade en 

förförståelse vilken sedan förändrats efterhand som vi samlar in ny information och tolkar 

informationen (Birkler 2008:103). Denna tolkning av informationen ger oss förståelse och vi 

kan fråga oss vad vi ser och vad det betyder i förhållande till Kvartersteatern. 

Alan Bryman redogör för tre olika tolkningsperspektiv som vi har använt oss av för att öka 

vår förståelse för det område vi undersöker. Dessa är det social- historiska moment, det 

formella momentet och det tolkande- omtolkande momentet (Bryman 2002:370). Det sociala 

historiska momentet syftar på vilka som är tänkta mottagare, dess referenser i världen och 

vilket sammanhang texterna används i. Det formella momentet innebär att texterna analyseras 

i termer av de konstituerade delar varje text rymmer. Det tolkande- omtolkande momentet 

innebär tolkning av de två första momenten där resultaten syntetiseras. Alla dessa tre moment 

tror vi kommer hjälpa oss att få en ökad förståelse för hur teatern påverkar 

identitetsbyggandet. Desto fler infallsvinklar vi använder oss av desto bättre förståelse för 

fältet kommer vi att få. Kritisk hermeneutik som tillvägagångssätt innefattar att det i viss mån 
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finns en aktiv publik med olika värderingar och olika tolkningar av samma historiska och 

sociala kontext (Bryman 2002:371). 

 

En av grundpelarna inom hermeneutiken är förförståelse. Detta kan förklaras med att man 

innan ett projekt har en förväntan på det man gör, eller att man har en åsikt eller fördomar. 

Man kanske har inställningen att det kommer bli arbetsamt att genomföra projektet utifrån de 

föreställningar man har om det. Att vi innan projektet funderade över våra förutfattade 

meningar gav oss en bättre överblick över vad som förväntades av oss innan projektet 

startade. Birkler menar att “den hermeneutiska poängen är att vi ständigt tolkar den värld 

som vi lever i” (Birkler. 2008:101-102). Inom hermeneutiken är den hermeneutikiska cirkeln 

ett centralt begrepp. Denna metod menar att “det jag förstår kan jag bara förstå med 

utgångspunkt från det jag redan förstår” (Birkler 2008:101-102). Med detta menar Birkler att 

förståelsen bara kan förstås som en helhet som behöver alla delar. Dessa delar kan förklaras 

genom att man blir rekommenderad att göra något som någon tycker är bra. Genom denna 

rekommendation har man en förförståelse om det som ska göras, alltså en förväntan på 

situationen. När situationen senare äger rum ser man om ens fördomar besannas eller inte, 

oavsett vilket så kommer de ingå i den nya delförståelsen.  Denna delförståelse fortsätter att 

utvecklas då man fortsätter att vistas i miljön, vilka senare kan göra att ens helhetsförståelse 

ändras. Då man tar in nya delförståelser så kan man med tiden förstå den nya situationen 

bättre (Birkler 2008:101-102). 

 

4.2 Förförståelse 

 

Utmärkande för kvalitativ forskning är att den oftast är induktiv där fokus läggs på att skapa 

nya teorier (Bryman 2002:34-35). I vår studie är målet att öka förståelsen för området utifrån 

empirin med hjälp av befintliga teorier inte att skapa nya teorier. En annan utmärkande sak för 

kvalitativ forskning är att tyngden oftast läggs på hur personerna själva tolkar sin verklighet. 

Den sociala verkligheten blir således föränderlig utifrån personens egna agerande. Dock går 

kvalitativ forskning ofta att kombinera med den kvantitativa forskningen på många sätt vilket 

gör att vi inte kan stirra oss blinda på enbart vad som gäller för ett kvalitativt synsätt. En 

kvalitativ studie kan även genomföras för att bekräfta befintliga teorier vilket vi ska göra. Vi 

hoppas kunna bekräfta de nuvarande teorierna samtidigt som vi hoppas kunna få en förståelse 

som ligger utanför våra teorier. Det är vanligt att kvalitativ forskning används för att skapa 

nya teorier skriver Bryman (2002:35). 
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Ingen av oss har erfarenheter av vad som sker inom en teater eller hur den påverkar de 

inblandade. Innan vi tog oss an fältet försökte vi få en uppfattning om vilken typ av 

människor vi skulle möta, medvetet men också ganska omedvetet, eftersom vi var nyfikna 

och ganska spända på vårt stundande uppdrag. Vi har diskuterat efter att vi gjort våra 

intervjuer och observationer om vad vi hade för förväntningar eller hur vi trodde de skulle 

vara, vi kan nu konstatera att det vi trodde inte alls stämde. Vi trodde intervjupersonerna 

skulle sticka ut på något vis, att de skulle bete sig på ett visst sätt eller kanske klä sig på ett 

speciellt sätt. I efterhand kan vi konstatera att våra fördomar inte alls stämde då de var som 

vilka personer som helst. Vi kände inte till hur repetitioner går till eller hur arbetet i övrigt är 

på en teater. Vi kom dit med inställningen att mer eller mindre allt skulle vara nytt för oss. 

Detta upplevde vi som både positivt och negativt då vi inte visste vad vi kunde förvänta oss. 

 

Vi kommer, som nämnts i avsnittet om hermeneutik, att lägga stort fokus på det sociala 

samspelet på teatern. Vi tror att detta kommer vara avgörande för att få en ökad förståelse för 

hur teatern påverkar deltagarnas identitet. Vi har genomfört intervjuer med personer som är 

mellan 15 år till 59 år. Vi antog att det skulle vara svårare att få fram relevant information hos 

de yngre deltagarna medan de äldre skulle vara villiga berätta om sina erfarenheter av teatern. 

Men detta blev inte alls fallet då de yngre deltagarna var precis lika villiga att berätta om sig 

själva som de äldre. Det gick förvånansvärt lätt att få fram relevant information hos samtliga 

deltagare. Vi var lite oroliga inför intervjuerna var om vi skulle få fram intressant och 

framförallt relevant information eller inte. Det skulle ju faktiskt kunnat bli så att vi inte fick 

fram något användbart material alls, men här visade det sig att vi hade oroat oss i onödan. 

Under samtliga intervjuer fick vi fram ett rikligt material som pekade på hur teatern konkret 

kan påverka identitetsbyggandet. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

 

Eftersom vi inför intervjuerna funderade över om vi skulle få fram relevant information så 

kände vi tidigt lättnad under intervjuerna då alla intervjupersoner efter bara ett par minuter var 

villiga att öppna upp sig och berätta privata saker. Detta gjorde att vi både medvetet och i viss 

mån undermedvetet gav positiv feedback till intervjupersonerna då de gjorde det “lätt” för oss 

vilket kan ha lett till att de blev än mer öppna vilket ledde till en positiv spiral under samtliga 

intervjuer. En annan sak som kan ha gjort intervjuerna till, som vi upplevde det, en positiv 
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upplevelse för samtliga kan vara att vi tidigt valde att fokusera på teaterns aspekter för 

identitetsbyggandet. En sak som kan har lett till att intervjuerna fick en positiv prägel kan vara 

att vi direkt fick ett positivt bemötande av ledaren Ulf vilket gjorde att vi med en gång kände 

en positiv anda inom teatergruppen. När vi nämnde att vi ville intervjua ett antal personer så 

sa Ulf redan på telefon innan vi ens hade träffat honom att han kunde ordna ett eller två rum 

till oss att utföra intervjuerna i. 

 

Vi har intervjuat samt observerat personer som är engagerade i en teatergrupp, tyngdpunkten 

har legat på intervjuer med deltagarna i gruppen som sätter upp pjäsen, men vi har också 

kompletterat våra intervjuer med observationer av gruppen. 

 

Vi har utgått från Brymans sex olika steg som man ska använda för att genomföra en 

kvalitativ studie. Det första steget gäller de generella frågeställningar och forskningsfrågor 

som berör området. Vi har valt att fokusera på ett fåtal frågor som berör ämnet vi valt att 

studera. Därefter gick vi över till den andra punkten vilket är att välja vilken plats och vilka 

personer som ska delta i vår studie. Detta löste vi genom att vi ringde till olika teatrar och till 

slut fick tillträde till en av dem. Personerna som skulle studeras ingick i denna grupp vi fått 

tillträde till. Den tredje punkten är enligt Bryman att samla in data. Detta har vi gjort genom 

både intervjuer och observationer. Den fjärde punkten är att vi tolkar data och systematiserar 

det material vi samlat in genom våra observationer och intervjuer. Den femte punkten innebär 

att man efter att ha tolkat sitt material granskar sina frågeställningar och undersöker om man 

behöver komplettera sitt material och i så fall kanske behöver göra kompletterande intervjuer 

eller i vissa fall modifierar sina frågeställningar. Hade vi behövt mer material så hade vi 

enbart genomfört fler intervjuer. Vi hade inte genomfört fler observationer då vi ansåg att 

intervjuerna gav mest relevant information.  Den sjätte och sista punkten är att skriva 

rapporten om resultatet och slutsatser (Bryman 2002:252). 

 

Intervjupersonerna består både av män och kvinnor i varierande åldrar mellan 15 och 50 år. 

Hälften av informanterna är män och hälften är kvinnor. Utifrån våra intervjuer har vi kunnat 

bilda oss en uppfattning av det fält vi valt att studera. Vi har intervjuat åtta stycken 

medlemmar ur gruppen, varav en av dem var en av ledaren för och en av eldsjälarna i teatern. 

Innan vi genomförde våra intervjuer så utarbetade vi en intervjuguide som vi utgick från 

under intervjuerna. Denna intervjuguide bestod av olika frågeområden som skulle fungera 

som ett hjälpmedel under våra intervjuer så att vi under intervjuerna hade lämpliga frågor att 
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ställa. Med stöd av den semistrukturerade intervjuguiden har vi haft lätt att få fram relevant 

information. Intervjuerna har varit av varierande längd mellan 40 till 60 minuter, men 

huvudsakligen runt 40 minuter. Observationsmaterialet har vi samlat in genom att vi har 

observerat vår teatergrupp under tre ganska omfattande observationstillfällen där vi under den 

längsta observationen var med gruppen under ett helt genrep, under förberedelsen till genrepet 

och under efterarbetet. Under våra intervjuer har vi vistats på teatern i vissa fall hela dagar, 

och kunnat observera verksamheten mellan intervjuerna. Överlag har vi spenderat mycket tid 

på fältet. Under observationstillfällena har vi också löpande antecknat sådant vi sett  och 

sammanställt informationen dagen efter observationerna. 

 

4.4 Urval 

 

Vi har i vår studie gjort ett snöbollsurval. Det syftar till att man väljer ut en eller ett par 

intervjupersoner som anses vara relevanta för studien enligt Bryman (2002:115). Bryman 

skriver att snöbollsurval inte är slumpmässigt eftersom det inte går att veta hur populationen i 

sin helhet ser ut (Bryman 2002:116). Detta är också gällande för Kvartersteatern då gruppen 

aldrig är densamma ifrån pjäs till pjäs.  En annan baksida med snöbollsurval är att 

populationen konstant är i förändring vilket gör det svårt att få fram ett generaliserande svar. 

Snöbollsurval används då det inte finns något annat sätt att få fram ett giltigt resultat för hela 

populationen, man får helt enkelt förlita sig på de stickprov som finns att tillgå (Bryman 

2002:116). Snöbollsurval lämpar sig bäst vid kvalitativa studier (Bryman 2002:117). I vår 

studie så började vi med att intervjua Ulf som är en av de ledande personerna i själva 

teaterföreningen, han är eldsjälen som håller i alla trådar inom teatern. Han är engagerad i 

själva utformandet av pjäserna men också den som kämpar för teaterns själva existens genom 

att ha kontakter med kommunen och andra intressenter som kan gagna teatern. Genom denna 

person har vi fått tillgång till själva teatergruppen, han har fungerat som vår dörrvakt eller 

grindvakt och har varit viktig för att garantera oss tillgång till vårt fält, han har informerat 

gruppen om vilka vi är och förberett dem för att vi skall komma. 

 

Efter vår intervju med Ulf fick vi fri tillgång till gruppen och vi fick intervjua dem vi ville. 

Detta kändes för oss lätt på pappret men det var mer problematiskt än så. Eftersom vi satt i 

publiken under ett tillfälle innan vi började intervjua så märkte vi att det var svårt att kunna 

stanna någon och fråga var och en om de ville bli intervjuade, eftersom deltagarna i gruppen 

var ganska stressad och de var svårt att få kontakt med dem för att kunna prata ostört. Efter ett 
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tag arbetade vi fram ett system där vi fångade upp personer som gick iväg från scenen. Med 

hjälp av detta sätt fick vi kontakt med dem och fick också tillfälle att informera dem och ställa 

frågan om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Alla personer vi frågade valde att ställa upp 

och efter ett tag var känslan att vi skulle kunna fråga vem som helst av dem och de hade ställt 

upp, det kändes som att alla ville bli intervjuade. Vi hade ingen direkt plan i början om vilka 

vi skulle fråga. Vi frågade helt enkelt de vi kunde fånga upp. Efter ett tag konstaterade vi att 

vi hade fått mest kvinnliga informanter och därför behövde vi fånga upp manliga informanter 

eftersom vi ville intervjua lika många av varje kön. Detta gjorde vi genom att fråga dem en 

och en då de var separerade ifrån övriga gruppen. På så sätt hade vi nu lika många manliga 

som kvinnliga deltagare. Efter detta så fick vi försöka passa ihop tider för intervjuer som 

passade alla. Det löste sig överlag på ett bra sätt.  

 

Vid kvantitativa studier är urvalet ganska lätt att bestämma, eftersom man utgår från studiens 

syfte så har man relativt klart för sig hur många intervjupersoner man behöver (Trost 

2010:143). Kvalitativa studier skiljer sig åt från kvantitativa studier i det man vill undersöka. 

Vill man ta reda på hur en viss person tänker om en specifik sak, så är intervjun en rimlig 

metod. Vill man å andra sidan exempelvis veta “hur kvinnor resonerar, tänker, känner och 

handlar i anslutning till att skaffa sig eller inte skaffa sig barn så blir svaret på frågan helt 

annorlunda” (Trost 2010:143). Då kanske man får göra flera olika urval, genom att intervjua 

några som är gravida för första gången, andra som inte är gravida och den tredje gruppen kan 

då vara personer som är gravida för tredje gången. Trost menar att man ska försöka att 

använda sig av så få intervjuer som möjligt. Med färre intervjuer så blir det lättare att kunna 

hantera den mängden av data man får in, med för många interjuver så kan det empiriska 

materialet bli för stort och de blir svårt att hantera all den informationen man får in. Trost 

menar att “ganska få är vanligen att föredra” (Trost 2010:143). Vi använde oss av 8 stycken 

intervjuer i vår studie, vi ansåg att de skulle räcka eftersom vi kompletterade studien med 

observationer av vår teatergrupp. 

 

4.5 Observation 

 

Vi har både observerat men också intervjuat deltagarna i teatergruppen. Vi hade en tanke från 

början att under våra observationer ha rollen som fullständiga observatörer. Vi placerade oss 

på läktaren och satt helt enkelt där och observerade. Vi antog ganska naivt att vi inte skulle 

påverka vårt fält mer än att de visste vilka vi var samt vad vi gjorde. Vi försökte att hålla en 
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ganska passiv hållnig i vårt sätt att observera och på så sätt störa deltagarna så lite som 

möjligt. I Katrine Fangens bok “deltagande observation” redogör hon för vad det innebär att 

vara en observatör som inte deltar i samspelet inspirerad av Jürgen Habermas. Habermans 

menar att en social verklighet inte går att förstå enbart genom observation. Han menar att om 

man ska kunna förstå olika kommunikationsprocesser så är det av vikt att vara aktivt 

deltagande annars kan man inte komma med “rationella uttolkningar”. Med detta menar 

Habermas att man inte kan förstå eller förklara det man observerar om man inte deltar aktivt i 

de berördas verklighet. Fangen skriver att “om du bara lyssnar till kommunikationen till 

exempel genom ett fönster har du svårt att få grepp om vad som verkligen sägs, alltså om 

meningen bakom det som sägs” (Fangen 2004:145). Men det finns skillnader på deltagande i 

olika fält. Om forskaren är en dold observatör så krävs det ofta att denne är en observatör som 

deltar till fullo. Goffman menar till exempel att för att göra ett bra observerande så är det 

optimalt att göra en så kallade fullständig observation och tillslut “go native” (Fangen 

2004:144). 

 

För att förstå personerna så bra som möjligt så är det bra att vara en fullständig observatör, 

men det finns tillfällen där man också inte i lika hög grad behöver vara det. Det kan vara när 

man observerar skolklasser eller andra fält med “formell och fastlagd struktur” (Fangen 2004 

:146). Det finns enligt Fangen tillfällen där forskare överlag inte påverkar sitt fält så mycket, 

det är områden som är offentliga och forskaren deltar som en av dem som är där, till exempel 

om forskaren åker buss eller liknande vardagliga aktiviteter (Fangen 2004:146). Vi försökte 

som sagt att bara vara observatörer men det blev ohållbart för det kändes både konstigt och de 

vi observerade sökte kontakt med oss. Om vi hade avvisat dem och inte responderat tillbaka 

så hade situationen blivit konstigt. Vi började som fullständiga observatörer men med den 

tiden blev vi mer observatörer som deltog i samspel med de andra, även om vi var inte med 

och spelade teater, trots att vi blev erbjudna. 

 

Bryman menar att människors minne överlag inte är det allra bästa, så när vi gjorde vår studie 

och observerade vårt fält så förde vi anteckningar på det som hände. Bryman menar att det 

finns vissa generella principer för observation, om man hör eller ser något intressant så ska 

man anteckna det så snabbt som möjligt, även om det bara blir begränsade anteckningar. 

Dessa korta anteckningar ska senast samma dag förklaras mer utförligt, så att det inte finns 

några frågetecken när man senare ska tolka dessa. När man antecknar så ska man skriva så 

tydligt som möjligt för att de inte ska bli några missförstånd (Bryman 2001:293). Vi använde 
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oss i första hand av fullständiga fältanteckningar men när de inte var möjligt så antecknade vi 

mer kortfattat och kompletterade dem senare. (Fangen 2004:41). 

 

4.6 Kvalitativa intervjuer 

 

Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att de överlag inte är alltför strukturerade (Bryman 

2002:300). Det ställs generella frågor för att få fram intervjupersonens synpunkter på 

verkligheten. Intervjuerna som genomförs går i intervjupersonens riktning istället för att 

forskaren själv bestämmer innehållet och resultatet. Detta gör att kvalitativa intervjuer är 

flexibla. Samma person kan intervjuas flera gånger ifall forskaren vill skapa en djupare och 

bredare förståelse för området. Den ostrukturerade intervjun präglas av att forskaren låter 

intervjupersonen tala om precis vad han vill inom ramen för ett tema. Ofta ställs enbart en 

fråga och därefter får intervjupersonen berätta fritt. En semi- strukturerad intervju utmärks av 

att forskaren följer vissa teman men som intervjupersonen kan berätta fritt kring. Vi har i 

huvudsak använt oss av semi- strukturerade intervjuer och i viss mån av mer ostrukturerade 

intervjuer. Båda tillvägagångssätten syftar till att förstå intervjupersonens upplevelser av 

verkligheten vilket vi intresserar oss för. Intervjuerna har skiljt sig åt, men vi har i dessa 

kunnat identifiera gemensamma uppfattningar om teatern som forum för identitetskapande. 

Även om vi har velat få fram gemensamma uppfattningar så har det varit av vikt för oss att 

inte styra våra intervjupersoner allt för starkt i en viss riktigt, utan vi har låtit dem associera 

relativt fritt kring sina uppfattningar. 

 

Det var viktigt för oss att sätta oss in i våra intervjupersoners liv för att lättare kunna förstå 

deras verklighet. Ibland beskrivs intervjusituationen som ett samtal, men det är att förenkla 

saken. De krävs träning i att intervjua men också att syftet med själva intervjun står klart. 

Intervjuer bör vara välplanerade och man skall se till att de olika frågorna i intervjuguiden 

besvaras. Man behöver inte ställa frågorna i en viss ordning, utan det är lämpligt att göra det i 

den ordningen som “faller sig lämpligast för den intervjuade och hans eller hennes 

associationsbanor” (Trost 2010:54). Forskaren ska inte blanda in vad den själv tycker för 

mycket och denne skall skilja på hur han/hon är som privatperson och som 

intervjuare/forskare. Intervjuaren skall inte agera som en “robot” utan försöka vara en 

människa på alla sätt och vis. Vad vi själva som intervjuare anser om något, är inte relevant, 

utan de är vad respondenten säger som är det viktiga. Intervjupersonen är i centrum och har 

vår fulla uppmärksamhet. Det är en poäng att få den intervjuade att fatta intresse och 
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nyfikenhet för den som intervjuar. Men det viktigaste är att vi som intervjuare sätter oss in i 

hur respondenten tänker och känner, för vi kan ha helt olika sätt för att förstå och olika sätt för 

att resonera om det vi talar om. Man skiljer mellan “analytiska och teoretiska frågor”. De 

analytiska frågorna skall man inte ställa under en pågående intervjuer, utan det är något som 

vi får ställa till senare till det materialet vi fått ut av våra intervjuer (Trost 2010:55). 

 

En intervjuguide kan vara användbar vid ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 

menar Bryman (2002:304-306). Vi använde oss av en intervjuguide då vi ville ta reda på hur 

personerna upplever sina liv. Utan en intervjuguide hade vi riskerat att komma ifrån de teman 

vi ville undersöka. Enligt Bryman så är det bra att sätta frågorna i den förväntade 

ordningsföljden för att på så sätt underlätta intervjuerna. Vi använde oss av tematiska 

områden som vi utgick ifrån. Vi inledde intervjuerna med allmänna samtalsämnen för att 

därefter gå in på själva temaområdena. Dessa områden hjälpte oss att hålla kontrollen över 

intervjun så att vi inte missade något. Ofta besvarades våra frågeområden när vi samtalade 

allmänt om teatern. Intervjufrågorna ska vara formulerade på ett sätt så att de täcker det 

berörda området, dock ska de inte vara alltför specifika. Vi använde oss av ett så lämpligt 

språk som möjligt för att undvika missförstånd under intervjuerna. Vi undvek att ställa 

ledande frågor då vi ville få informanternas syn på verkligheten. Vi tog också hänsyn till 

bakgrundsfakta exempelvis ålder och kön för att få en helhetsbild om intervjupersonen. 

 

Bryman (2002:305-306) menar att det kan vara bra att bekanta sig med det fält man ämnar 

undersöka för att minimera risken för missuppfattningar. En väl fungerande bandspelare kan 

vara till stor nytta. Vi använde oss av en dator och en mobiltelefon vilket fungerade utmärkt. 

Det är också viktigt att intervjuerna genomförs i en lugn miljö av den enkla anledningen att 

alla ljud spelas in oavsett om det är störmoment eller analysmaterial. Det är alltid bra att vara 

väl förberedd. Ifall intervjupersonen skulle ställa några krav på intervjun kan det underlätta att 

man är förberedd på dessa så det inte kommer som en överraskning. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

 

Reliabilitet innebär att informationen man fått fram är pålitlig (Bryman 2002:86). När man 

mäter reliabiliteten så tar man hänsyn till tre faktorer; stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabiliteten innebär att om man genomför en ny studie med nya 

respondenter så ska resultatet inte påverkas nämnvärt. Intern reliabilitet innebär att 
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respondenternas resultat gäller för samtliga respondenter inom samma grupp. Inom den 

kvantitativa forskningen så fungerar reabilitet och validitet som en värdemätare på hur riktig 

undersökningen är. Men Bryman menar att kvalitativa forskare har arbetat fram vissa 

ståndpunkter som används för att säkerställa reliabilitet och validitet inom forskningen. En av 

dessa ståndpunkter går ut på att man använder begreppen som innan, men att man inte 

fokuserar så mycket på själva mätningen, utan det som är det viktiga. Mason skriver att 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet “är olika slags mått på den kvalitativa stränghet 

och mer generella forskningspotentialen som uppnås på grundval av vissa metodologiska och 

ämnesmässiga konventioner och principer” (Bryman 2002:257). 

 

En annan ståndpunkt menar att man inte alls ska använda sig av de från den kvantitativa 

forskningen utvecklade ståndpunkter utan att man istället ska fokusera på trovärdighet och 

äkthet inom den kvalitativa forskningen. Trovärdigheten innehåller fyra kriterier som alla går 

att finna i den kvantitativa forskningen. Dessa är tillförlitlighet som inom den kvantitativa 

forskningen kan jämföras med intern validitet. Överförbarhet hittar sin motsats i extern 

validitet, pålitlighet likställs med reliabilitet, en möjlighet att styrka och konfirmera jämförs 

med den inom den kvantitativa delen som kallas objektivitet (Bryman 2002:258). 

 

Tillförlitligheten inom den kvalitativa forskningen utgår ifrån det en forskare kommer fram 

till och vilken trovärdighet hans arbete signalerar. Tillförlitligheten kan säkerställas genom att 

man följer de regler som är uppsatta samt att man informerar dem som har ingått i studien och 

de bekräftar forskarens resultat och på så sätt kan gör det forskarens arbete legitimt, genom att 

de bekräftar det forskaren kommit fram till stämmer och är inom deras sociala verklighet. 

Detta sätt att ge validitet kallas respondentvaliditering. Inom denna metod att validera sitt 

arbete ingår det att man informerar deltagarna vad forskaren uppfattat och verifierar dess 

äkthet med respondenterna eller att man återkopplar till sitt fält genom att lämna ut utkast av 

studien eller annat material som kan verifieras (Bryman 2002:258-259). 

 

Vi har använt oss av respondentvalidering. Eftersom vi har observerat vårt fält med våra 

intervjupersoner innan vi intervjuat dem så har vi under själva intervjuerna kunnat validera de 

vi observerat genom att vi har frågat dem ifall våra observationer stämmer överens med deras 

uppfattningar. Genom våra intervjufrågor har vi kunnat säkerställa tillförlitlighet i specifika 

observationer som vi använt oss av genom att de helt enkelt har bekräftat våra observationer 

och därifrån utvecklat deras egna tankar om det specifika vi sett. Efter att vårt arbete är klart 
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så ska Ulf få ta del av arbetet vilket han ska kunna använda för att visa på en del av teaterns 

egenskaper. Vi inser att om vi skulle vilja haft en större tillförlitlighet så skulle vi låtit Ulf 

samt övriga respondenter ta del av vårt arbete innan det hade varit färdigställt så hade vi 

kunnat få ännu en bekräftande synvinkel innan slutförandet. Dock anser vi att vi genom vårt 

sätt att arbeta, våra bekräftande observationer under intervjuerna och de teorier vi använt fått 

fram ett tillförlitligt resultat. 

 

Att alla personerna vi frågade ville ställa upp på en intervju ökar vår reliabilitet då vi slipper 

fundera över dilemmat varför vissa inte ville ställa upp. En anledning till att alla ställde upp 

kan vara att teatermiljön uppfattas som en utåtriktad miljö. Det kanske kändes som ett tvång 

att ställa upp för ifall någon inte hade velat ställa upp hade den personen riskerat att bli sedd 

som en aning osocial. Dessutom att Ulf som har huvudansvaret är så väldigt social och öppen 

för nya människor tror vi gör att alla känner sig manade att medverka i en intervju. Vi tycker 

att intervjuerna stämde väldigt bra överens med varandra samt med föregående observationer. 

Det kändes verkligen som att samtliga intervjupersoner ville berätta sin syn på teatern och sin 

egen relation till teatern. Detta fick oss aldrig att fundera över om vad som sades var sant eller 

inte då de intervjuerna bekräftade varandras utsagor. Dessutom så hade Ulf redan före det att 

observationerna och intervjuerna genomfördes givit oss en bild av Kvartersteatern, dess 

medlemmar samt hur den nuvarande teaterpjäsen uppkom. Denna bakgrundsinformation 

gjorde att vi tidigt under intervjuerna kunde få fram information som kunde bekräftas utifrån 

vad Ulf hade sagt. 

 

4.8 Etiska reflektioner 

 

När vi tog den första kontakten med teatergruppen och talade med personerna vi ville 

intervjua, så talade vi om och informerade dem om att vi behandlar detta med största 

konfidentialitet “det innebär att ingen utomstående någonsin kommer att kunna få ta del av 

något på sådant sätt att den enskilde kan röjas eller igenkännas” (Trost 2010:61). Det är 

svårt att genomföra vår studie med full anonymitet då vi vet namn och andra kännetecken på 

dem vi intervjuat. Det är därför tystnadsplikten är avgörande för vår studie, för vi kommer att 

känna till information om dem, även om det kanske inte är information som är känslig för 

dem, så är det viktigt att inte tumma på tystnadsplikten (Trost 2010:61).  
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Personer som vi vill använda oss av i vår studie som inte vill bli intervjuade får vi inte berätta 

om för personer vi intervjuar, vi får inte heller berätta för andra vilka vi intervjuat. De får 

självklart berätta för andra om vad de sa under intervjun, eller att de har blivit intervjuade, 

men vi själva skall inte tala om det för någon, det är upp till dem om de vill berätta (Trost 

2010:62). Trots menar att “Hellre än att riskera att tystnadsplikten bryts skall man underlåta 

att rapportera sina fynd. ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på 

de etiska kraven” (Trost 2010:123). Om man läser på forskningsinstitutets sida om deras 

etiska regler gällande forskning så får man fram vissa riktlinjer, dessa riktlinjer har sitt syfte i 

att visa på vissa gemensamma beslut angående etiska riktlinjer. Dessa etiska riktlinjer är ofta 

inte skrivna i lag utan det är något som arbetats fram för att skydda de personer man studerar 

och garantera deras välmående och inte föra dem bakom ljuset. Dessa riktlinjer menar att 

forskaren ska tala sanning. Man ska inte dölja något utan man ska redovisa de man får fram 

samt vilka metoder man använt sig av i sitt arbete. Man ska som forskare inte skada de 

människor eller den miljön man arbetar bland.  

 

Forskningsinstitutet har listat fyra olika grundpelare som fungerar som krav, dessa skall man 

följa som forskare. Den första grundpelaren är informationskravet. Detta krav fokuserar på att 

man informerar deltagarna i forskningen om att vad man skall göra och att deltagarna har rätt 

att avbryta sitt deltagande när de vill. Det andra kravet är samtyckeskravet. Detta krav kräver 

att man har deltagarnas samtycke till att delta i studien samt att i vissa fall om deltagarna är 

omyndiga få vårdnadshavarnas godkännande. Deltagarna bestämmer själva hur länge de vill 

delta i projektet, deltagarna får inte hamna i en beroendeställning gentemot forskaren och på 

så sätt få negativa följder för deltagaren om han eller hon väljer att avbryta sitt deltagande i 

studien. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet, med det menar man att forskaren skall 

hålla deltagarna anonyma om de hanterar känsligt material eller om deltagarna vill detta. 

Personerna som deltar i studien skall också hållas anonyma genom att de inte går att se vem 

som säger vad. Det avslutande kravet är nyttjandekravet, detta krav visar på att man inte får 

använda sådant man fått fram i andra sammanhang, alltså att man skulle använda material i 

kommersiellt syfte.  

 

Detta är något som forskare måste ha i åtanke innan man startar sin studie, man får analysera 

sitt upplägg och försöka se om det finns några risker eller brister med studien på så sätt att de 

skulle kunna användas felaktigt. Forskaren behöver enligt lag inte genomgå en etikprövning 

dock så är forskaren skyldig att följa de etiska regler som finns. Om man genomför öppna 
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observationer som vi gjort, så bör man som forskare inte påverka fältet allt för mycket, 

dessutom ska man vara objektiv i sitt sätt att arbeta (Gustavsson, Hermerén och Pettersson 

2011:12). 
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5. Resultat 

 

Vi har sammanställt vårt material i fyra teman, dessa teman är samarbete, socialt samspel, lek 

och improvisation och identitets utveckling. Vi har valt att sammanfatta materialet på detta vis 

för att det ska bli lättare att kunna få en övergripande bild över de data vi har samlat in och på 

så sätt kunna analysera och systematisera materialet ur dessa kategorier. Vi har gjort åtta 

stycken intervjuer, varav hälften med män och hälften med kvinnor. Vi har också observerat 

gruppen under tre tillfällen och fokuserat på samspelet deltagarna emellan och hur en 

produktion går till överlag. Vissa av dessa punkter har varit svåra att förstå om man bara 

observerar det som sker men genom att vi både har observerat och gjort intervjuer så anser vi 

att vi på så sätt fått en större förståelse över vårt material. 

 

5.1 Observationer 

 

5.1.1 Samarbetets karaktär i teatergruppen 

 

Under våra observationer har vi sett hur samspelet och hur själva stämningen har varit i 

teatergruppen, vi har sett hur det har gått till under en hektisk tid för gruppen. Vi kunde se att 

gruppen var starkt sammanflätad, något visade sig på olika sätt. När deltagarna i gruppen 

kommer till teatern märker vi att de har en vänskaplig relation till varandra och att stämningen 

är god. Detta syntes genom att de kramade varandra, att de stod nära varandra och såg ut att 

trivas ihop. Deltagarna småpratar och talar med varandra och ledarna innan repetitionen 

börjar. Det är en positiv stämning fastän gruppen har mycket att göra och ledarna i vissa fall 

känns stressade på grund av den stundande premiären. Ledarna och gruppen har en skämtsam 

stämning och det känns som att de kan prata om vad som helst. Inför starten av de olika 

passen märker vi att de är som ett ordnat kaos, folk springer omkring och utför vissa uppgifter 

och andra bara står och pratar eller skojar med varandra, men det är alltid en positiv stämning. 

Vi observerar inte någon form av negativitet utan alla är väldigt målmedvetna och fokuserade 

vilket skapar en positiv aura inom gruppen. I ett av passen är en som har en roll i en scen sjuk, 

de improviserar och en annan spelar den rollen för dagen så att de ska kunna fortsätta med sitt 

repeterande. Det är genomgående för teatergruppen, att de samarbetar och kompromissar för 

att kunna genomföra repetitionerna. En konkret iakttagelse gällande samarbetet är att de håller 

kontroll på varandras uppgifter, alla hjälper varandra med att organisera arbetet och hjälpa 

varandra med var man skall vara placerad under en scen eller var man ska lägga vissa saker 
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eller var någons scenkläder är placerade. Vi uppfattar det som att alla är måna om att de ska 

bli så bra som möjligt och att alla har ett ansvar för att de ska bli det, samarbete genomsyrar 

hela deras produktion. 

 

5.1.2 Sociala samspel inom gruppen 

 

Det sociala samspelet visade sig vara väldigt starkt inom gruppen genom att alla verkade vara 

måna om varandra och vilja varandras bästa. Det kändes som att gruppen var öppen då de 

flesta var pratsamma oavsett vem de pratade med. Vi upplevde att gruppen var 

sammansvetsad, både i relationen mellan deltagarna och till ledarna. Mellan ledarna och 

gruppen såg vi tydligt att det var en vänskaplig relation, då ledarna lyssnade på samtliga 

deltagare. Vad vi kunde se så kunde vem som helst framföra en åsikt utan att bli dömd av 

varken ledarna eller de övriga deltagarna. Även om vi anser att gruppen hade respekt för 

ledarna så var det inte en respekt som byggde på att ledarna bestämde allt utan ledarna hade 

en mer ödmjuk stil där de beslutade saker genom en dialog med gruppen. Ibland kunde Ulf 

eller någon av de andra ledarna gå in och bestämma själva när de var säkra på sin sak, eller 

behövde få gruppen att agera snabbt. Även om deltagarna inte alltid fick sin egen vilja igenom 

så kunde vi se att de inte blev upprörda utan kunde ta till sig vad ledarna sa och fortsatte med 

repetitionerna. Samspelet var också tydligt under repetitionerna när de gav regi, ledarna kunde 

ropa “bryt” och då stannade allting upp och deltagarna på scenen fokuserade på ledarna 

utanför scenen och lyssnade på vad de hade att säga, sedan fortsatte de spela som vanligt. Ifall 

någon missade repliker så hjälpte man varandra att komma in rätt igen. Vi kunde 

genomgående se att det var en positiv anda under repetitionerna och att deltagarna peppade 

varandra. Gjorde någon fel så hjälptes man åt att gå vidare. 

 

5.1.3 Lek och improvisation på teatern 

 

Lek och improvisation tycker vi var framträdande under våra observationer. Så fort det blev 

ett avbrott i teaterspelandet så började deltagare att leka och improvisera. Detta var 

genomgående för alla våra observationer, vi uppfattade det som att de tog varje tillfälle till att 

leka, vissa kunde dansa omkring på scenen, medan andra skojade och pratade eller sjöng. 

Leken var framträdande för gruppen. Detsamma uppfattade vi gäller improvisation. Om det 

blev ett ofrivilligt avbrott eller att man glömde texten eller något annat så var det överlag flera 

som fortsatte att spela rollen och kunde improvisera under spelandet. Ett exempel är när 
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musiken slutade att fungera, då stannade personen upp för en sekund men fortsatte sedan som 

vanligt utan musiken, eller när någon glömde av replikerna och fortsatte istället med att prata 

om något annat, bara för att kunna föra scenen framåt. 

 

5.1.4 Identitetsutveckling genom agerande 

 

Denna punkt är svår att observera och kan bäst förstås utifrån vad vi frågar dem i intervjuerna, 

vi kan egentligen bara spekulera kring ifall det vi ser verkligen har något med deras 

identitetsutveckling att göra. Vi kunde observera ett par saker som möjligtvis kan bidra till en 

utveckling av identiteten. Vi kunde se hur deltagarna blev levande så fort de fick spela teatern. 

Flera deltagare upplevde vi gick ifrån att vara frånvarande i sina telefoner eller sitta 

halvsovande till att bli livfulla, medvetna och i nuet på scen. Så fort de klev upp på scenen så 

blev de medvetna om sin omgivning och de övriga deltagarna i relation till sig själva, då de 

behöver varandra för att kunna spela på scen. Att alla pratar med varandra tycker vi visar på 

att alla är villiga att lära varandra oavsett erfarenhet och kunskapsnivå inom teater. Detta är 

något som kan bidra till en identitetsutveckling men det kan vi som sagt inte veta. Överlag så 

kan det mesta på teatern bidra till en utveckling av identiteten. 

 

5.2 Intervjuer 

 

5.2.1 Samarbetets karaktär i teatergruppen 

 

Deltagarna på kvartersteatern menar att det är viktigt att samarbeta eftersom teater är en 

gruppverksamhet som var och en har en viktig del i. När gruppen skulle lära känna varandra 

började de med att göra samarbetsövningar istället för att repetera teaterpjäsen. De använde 

mycket av tiden till att skapa en gruppkänsla där alla kan samarbeta med alla. Gruppen 

formades genom olika lekar och övningar. Dessa övningar kunde vara kramlekar eller en 

specifik improvisationsövning. Kramleken gick ut på att de kramade varandra för att öka den 

ömsesidiga tilliten samtidigt som de lärde känna varandra bättre. Improvisationsleken var en 

lek där var och en skulle säga det första ordet man kom på som passade in i sammanhanget. 

Denna lek syftade till att öka improvisationsförmågan och närvaron då deltagarna inte hade 

tid att tänka vilket gjorde att de var tvungna att vara fokuserade för att kunna hänga med i 

leken. När gruppen väl hade svetsats samman så presenterade ledarna förslag på mindre 

grupper deltagarna skulle ingå i när de arbetade med pjäsen. Det var frivilligt att ingå i dessa 
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grupper men deltagarna uppmanades att välja så många som möjligt, eftersom själva pjäsen 

hängde på att deltagarna hjälpte varandra med alla delarna. En grupp hade hand om ljuset 

medan en annan tog hand om ljudet. En av de intervjuade svarar på frågan om hur hon ser på 

samarbetet i gruppen: “Från början så har vi bara ett skal sen när man läst manuset så får 

man en egen bild, sen kollar man upp det med resten, man ser vad resten tycker sen så 

kommer de med sina idéer, det är inte bara en one mans show där en skriver manus och så 

fortsätter resten att bygga på” 

 

Dessa grupper fick som uppgift att arbeta med olika delar av uppsättningen. Någon grupp tog 

fram passande kläder till de olika scenerna som skall spelas. En annan grupp övervakade 

ljudet och ljuset i pjäsen, medan andra hade en roll av att promota pjäsen genom att göra 

flyers, planscher och annan information om pjäsen och teatern. Det står tydligt för oss att 

själva teaterns och pjäsens överlevnad hänger på att deltagarna samarbetar. Samtliga 

intervjupersoner har poängterat att teatern inte fungerar utan samarbete. Teaterns själva grund 

vilar på att det finns ett bra samarbete. Ifall en person i en scen inte samarbetar så blir det en 

“skitscen” menar en av våra informanter. En av de intervjuade svarade på vikten av 

samarbetet såhär “nej, för alla strävar liksom mot samma sak, för att de ska bli så bra som 

möjligt, att de ska bli så lätt som möjligt”. 

 

Samarbetet är viktigt för gruppkänslan, eftersom de anser att de inte skulle fungera annars, det 

spelar ingen roll om man är bra eller dålig på att spela teater, för man blir så bra som de andra 

är poängterar en person. Själva utformandet av det som händer på scenen i form av manus och 

hur de rör sig har i vissa fall tillkommit genom ett samarbete menar deltagarna. Ulf menar att 

vissa idéer har uppkommit genom brainstorming där idéerna sedan har diskuterats ifall de är 

användbara eller inte. Även vissa rörelsemönster har tagits fram genom brainstorming. Om 

någon har varit sjuk har någon annan tagit över rollen för kvällen så att de ska kunna repetera 

den delen av pjäsen. 

 

I intervjuerna har vi märkt att det finns skillnader när det gäller motivet för att spela teater hos 

deltagarna. Vissa ser det som en rolig aktivitet medan andra satsar på att i framtiden arbeta 

inom teatern. Trots olika ambitionsnivåer och förutsättningar anser deltagarna att samarbetet 

fungerar mycket bra och gruppen har blivit som en familj för dem. Eftersom de spenderar så 

mycket tid med gruppen så är det viktigt att trivas tillsammans. Alla kan samarbeta med alla. 

Även om alla inte umgås med varandra inom teatern så kan alla prata med varandra vilket 
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skapar en god gruppkänsla. En av intervjupersonerna förklarade sin syn på samarbete såhär: 

“jag tror att man verkligen måste samarbeta när man gör en scen för om man bara jobbar 

med sig själv på scenen så blir det en skitscen för man måste jobba tillsammans, då blir man 

mer lyhörd, får man en instruktion man inte förstår så tittar man på dem andra eller frågar”. 

 

På teatern spelar inte åldern någon större roll menar våra informanter. En ung kvinna vi 

intervjuade sa att när hon var i skolan tänker hon negativt om de yngre eleverna men på 

teatern så tänker hon inte alls på ålderskillnaderna som finns inom gruppen. Samtliga 

intervjupersoner sa att de även ser ledaren Ulf som en vän trots att han är 59 år gammal 

medan ett par deltagare bara är 15 år gamla. Teatern är en mötesplats mellan olika 

generationer, både mellan deltagarna som spelar teater och mellan ledarna och deltagarna. 

Alla samarbetar mot det gemensamma målet, vilket är att sätta upp en så bra pjäs som möjligt. 

 

5.2.2 Sociala samspel inom gruppen 

 

Gruppsammanhållningen är stark inom teatergruppen menar samtliga intervjupersoner. 

Deltagarna stöttar och uppmuntrar varandra kontinuerligt för att få en god sammanhållning. 

En person sa att det är ren rutin att stötta varandra. En annan menar att när någon har det 

jobbigt eller känner sig lite nere så brukar man som medmänniska visa att man finns till för 

den personen. En tjej säger att då hon är ledsen hjälper de andra deltagarna henne att bearbeta 

sina känslor. Hon sa; “jag måste bry mig om de som är runt mig för det känns som ett ansvar 

man har, men jag tror det är för att det är så många som har stöttat mig här det har blivit som 

en rutin att stötta varandra”. Hon menar att det är viktigt att stötta varandra och vill någon 

vara ifred så respekteras detta. Ulf berättade att under en period när teatern var 

nedläggningshotad och han hade svårt att kontrollera sina känslor, vilket till slut fick honom 

att börja gråta mitt framför alla teaterutövarna, så var det han som blev stöttad av de yngre 

deltagarna. Samtliga intervjupersoner säger att alla stöttar varandra oavsett ålder vilket leder 

till en familjekänsla inom teatergruppen då deltagarna hjälper varandra i både medgångar och 

motgångar. 

 

Ett viktigt sätt att skapa positiv stämning är att aldrig säga att någon gör något dåligt utan 

istället säga vad som är bra samt vad som kan göras bättre. Inom teatern behandlas alla lika 

vilket gör att åldern inte spelar någon roll menar flera deltagare. Oavsett om någon varit 

verksam längre eller kortare tid på teatern så får samtliga möjlighet att utvecklas i sin egen 
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takt menar intervjupersonerna. Deltagarna hjälper varandra ifall någon skulle göra något fel 

på scenen. Ifall inte alla är beredda att hjälpa varandra så skulle teatergruppen inte fungera. En 

person menade att: “blir det nått fel skrattar man åt det tillsammans, det är ju snälla 

människor, man känner varandra, misstag händer det kommer alltid hända när man spelar 

teaterpjäser”. En annan deltagare sa: “skulle någon klantig person ramla så är det bara spela 

på det”. Han menar att ifall misstag sker så är det bara att göra det till en del av pjäsen. 

 

Deltagarna menar att teatern gör att man träffar nya människor och får nya vänner. Det är 

vanligt att deltagares vänner följer med till repetitionerna trots att dessa inte deltar i pjäsen. 

De intervjuade tycker att det är roligt att ha publik under repetitionerna samtidigt som det är 

roligt att träffa nya människor. Teatern är öppen för alla menar de. En deltagare sa att hon 

kom dit för att en kompis spelade teater. En annan sa att hon var med en gång och tittade på 

för sin kompis skull eftersom denne först inte ville spela teater men då Ulf skämtsamt kallade 

henne fegis för att hon inte ville spela teater så kände hon sig tvungen att motbevisa honom 

och gick med i gruppen vilket gjorde att hon successivt fick upp intresset för teatern. 

 

Samtidigt som de flesta är väldigt utåtriktade så finns det de som är mer tillbaka än andra 

menar några intervjupersoner. En tjej menade att det inte fanns någon de inte kunde tänka sig 

att prata med även om man håller sig mer till vissa än till andra vilket skapar grupperingar. 

Hon ser det inte som något negativt eftersom det enbart innebär att man umgås mer med vissa 

än med andra. Det är lätt att komma in i en teatergrupp menar hon och flera av de andra 

deltagarna. En informant uttryckte det såhär: “teatergruppen är en lätt grupp att komma in i, 

man känner att de nya snabbt kommer in i gruppen. De som spelar teater är ofta väldigt 

öppna personer, väldigt framåt personer, när man spelar på scen måste man kunna 

samarbeta”. 

 

Alla deltagarna säger att man pratar mer med vissa än med andra inom gruppen. Dessutom 

säger flertalet att de umgås med ett par stycken på fritiden. En del menar att de har sina bästa 

vänner inom teatergruppen, medan andra har träffat nya vänner inom gruppen och teatern har 

därigenom bidragit till att utöka deras umgängeskrets. De skrattar också mycket inom teatern 

som en deltagare sa: “alltså jag får ut massa glädje, och massa skratt, jag brukar säga det att 

på två timmar här på teatern så skrattar man för 3 veckor om man inte hade haft teatern” 

 

På frågan om vad en person skulle göra om teatern försvann svarade hon så här: 
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“då skulle jag, nästa lagt mig under en bänk och dött, för de är så bra aura här, det 

känns bara så bra att vara här även om man är jätte trött och liksom står och väntar 

på bussen hem från skolan, men så liksom man tänker ja jag ska till teatern ikväll och 

får sådär lyckosprut och så blir allting jättebra” 

 

Detta citat visar vad teatern betyder för vissa av deltagarna som ser teatern som en väldigt stor 

del av sina liv. 

 

5.2.3 Lek och improvisation på teatern 

 

Samtliga deltagare poängterar att det är viktigt att ha kul när man spelar teater. Många 

berättade att de kommer sluta på teatern den dagen det inte känns roligt längre. En 

intervjuperson berättade att det är speciellt viktigt att ha roligt när man spelar på ideell basis 

medan en annan menade att bara man har roligt så är det värt att spela teater. Det faktum att 

de kommer till teatern får flera deltagare att bli mer lekfulla. Några deltagare sa att de 

upplever en positiv energi innanför teaterdörrarna. Teatern hjälper också deltagarna i många 

andra sammanhang. En deltagare sa att han fått lättare att prata inför folk och att genomföra 

skolarbeten sedan han började spela teater. Speciellt har han blivit duktig på att improvisera 

under redovisningar i skolan. En av deltagarna menar att det är roligt att bara få släppa loss 

under teaterspelandet, både mellan och under akterna. En annan menar att när det blir ett 

avbrott i spelandet så är det kul att bara skoja och skämta under pauserna. De leker också 

bakom scenen menar en av deltagarna. En person förklarar att ibland spelar de brädspel 

bakom scenen i väntan på deras tur att spela. 

 

Flera deltagare påstod att det är ett konstnärligt arbete att spela mot en annan person och att 

kliva in i en roll. Att improvisera är en viktig del inom teatern av flera anledningar, det får 

deltagarna att slappna av och släppa loss mer på scen. Under vår studie har vi sett att 

improvisationen varit viktigt eftersom pjäsen blev till mestadels genom improvisation. 

Deltagarna fick improvisera kring olika teman som sedan sattes ihop till ett manus. En av 

deltagarna berättade att improvisationen är viktig: 

“mycket av det vi gör improviserar vi, glömmer man bort en replik så kan man inte stå 

där och tänka utan då får man hitta på nått, känner man sig då trygg med de man 

spelar med kan man lätt improvisera med de man spelar med, föreställningar blir 

aldrig likadana har vi sex föreställningar så kan det bli sex olika föreställningar”. 
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En ung kvinna berättade att de ibland gör improvisationsövningar eftersom: “man ska ju 

kunna improvisera, det är en konst i sig”. 

 

En ung man sa att leken hjälper honom att hitta sig själv: “jag har själv fattat att jag vet inte 

ännu vem jag är och därför tycker jag det är intressant att kunna leka runt med 

personligheter och omgivningar”. 

 

En annan av de intervjuade sa: “det känns som att jag blir barnsligare om jag ska va ärlig”. 

Hon menar också på att leken är ett sätt att undvika ha tråkigt: “när det blir tråkigt, då 

skrattar man bort allt typ”. 

 

5.2.4 Identitets utveckling genom agerande 

 

Samtliga intervjupersoner menar att teatern gör dem mer självsäkra som personer. De vågar ta 

för sig mer och blir mer utåtriktade som människor. När de träffar nya människor upplever de 

att de blivit mindre fördomsfulla då de inte dömer andra människor i lika stor utsträckning 

som innan de började med teatern. Vissa menar dock att de aldrig varit fördomsfulla. En 

deltagare sa att han har lärt sig att acceptera människor med sina unika personligheter sedan 

han började spela teater. Dessutom känner denna person att han nu kan umgås med alla 

oavsett personlighet vilket han inte kunde förr: “jag har fått mer, acceptabelt sätt på unika 

personligheter”. 

 

De flesta menar att det är spännande att gå in i roller. Genom att vara någon annan utvecklas 

deltagarna som människa. En intervjuperson sa att han spelar teatern för att hitta sig själv. En 

annan deltagare sa att man måste tänka bort sig själv när man spelar teater för när man spelar 

en roll så är man rollen, inte sig själv. Att utveckla sin egen identitet var genomgående 

betydande för deltagarna. Ett par av deltagarna säger att de indirekt lär sig mycket om sig 

själva genom att spela andra roller. När deltagarna får en roll eller en karaktär så får de själva 

leta upp information om karaktären vilket gör att de blir tvungna att sätta sig in i andra 

människors tankebanor. Deltagarna säger att de försöker sätta sig in i karaktären för att kunna 

förstå deras verklighet vilket är nödvändigt för att kunna spela en äkta och trovärdig roll. 

 

Olika roller påverkar deltagarna olika mycket. De roller deltagarna själva tycker är mest 

intressanta att spela är de roller de kan känna igen sig själva i. Däremot att spela roller som de 
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inte känner igen sig alls i är inte lika intressant. Samtliga deltagare menar att teatern får dem 

att må bättre. De menar att det är en väldigt positiv stämning på teatern. En tjej sa: “ja man 

kan säga att jag blir tryggare i mig själv och får bättre självförtroende”. 

 

En del säger att ifall de inte hade haft teatern att komma till då det hade känts som att det hade 

saknats något och vardagen hade känts mer problematisk. Ett par av deltagarna sa att de sover 

bättre sedan de började spela teater och samtliga sa att de blivit tryggare i sig själv genom att 

de blivit lugnare som personer samtidigt som de känner sig mindre stressade. Det är överlag 

många positiva effekter av teaterarbetet som kommit fram under intervjuerna och ett ökat 

välmående är genomgående för alla vi intervjuat. När deltagarna känner sig nere så är teatern 

ett bra forum att komma till då det är en positiv och stöttande social miljö. De flesta 

deltagarna menar att teatern gör dem gladare och mer positiva. En person menade att teatern 

hjälper henne att arbeta bort negativa känslor när hon spelar teater. En annan menar att teatern 

är allt för henne, hon vet inte vad hon skulle göra om teatern försvann. Samtliga deltagare ger 

uttryck för att det är en väldigt positiv energi inom teatern. Teatern är ett forum för de som vill 

synas uttryckte de vi intervjuade på olika sätt. En ung man menar att teatern gör att han får 

uppmärksamhet vilket han inte fick som liten. Teatern får honom att känna sig sedd av andra 

människor. Han sa: “man kan fortfarande leka runt jag tror aldrig man kan hitta sig själv 

födet empiriska 4r de ä bara att testa sig fram tills man känner sig klar”. “Jag känner mig 

fullbordad när jag syns”. 

 

Han sa också att när man inte kan skämta om saker så har det blivit allvar. Han tycker man 

ska kunna skämta om det mesta samtidigt säger han att han är en väldigt skämtsam person 

som gillar att spela roliga roller där han kan bjuda publiken på skratt. Han sa: “det är väldigt 

många kompisar som inte kan umgås med den och den för att de är si och så” medan han 

själv kan komma överens med alla. När vi frågar de intervjuade om de har fått ett bättre 

självförtroende så säger en av dem så här: “ja ,det har ju fått ett uppsving det måste jag säga” 

medan en annan säger att: “man måste våga fula sig, man måste våga vara på scenen och 

våga göra bort sig själv och inte tänka på att man skämmer ut sig”. 

 

På en fråga om hur en av de intervjuade ser på den egna utvecklingen och den personliga 

integriteten: 

Jag tycker jag får hjälp att hitta mig själv genom att spela teater, men det beror 

mycket på vem man är som människa. Om det är nån som så här tittar på ett tal eller i 
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en text hittar allt, nån som har väldigt lätt överallt, den kan nog bygga, jag känner 

frihetskänsla när jag är här. Jag har lite jobbigt med mig själv. Jag vet att folk som 

verkar ha det bra vet att här kan de vara sig själva för här förväntas det inte att man 

ska glida igenom som annars. Jag tror att hemma i skolan så byggs det upp en bild av 

dig alla har en bild av sig själva, men jag typ byter bild av mig själv och av alla andra 

när jag kommer hit, här kan man inte förvänta sig hur någon ska bete sig utan här kan 

det vara lite olika” 

 

Detta tolkar vi som att teatern kan vara ett sätt för människor att hitta sig själva. Denna person 

menar att människor kan verka ha det bra på utsidan men på insidan sker något helt annat. 

Med hjälp av teatern har den här personen fått bättre ordning på sin insida och på så sätt fått 

ökat välmående. Personen menar också att på teatern kan man vara sig själv utan att riskera att 

bli dömd av andra. 

 

5.2.5 Sammanfattning av resultatet 

 

En teater fungerar inte utan samarbete, detta poängterar alla våra intervjuade. Vi har genom 

observationer också sett att spela teater är att samarbeta. Det är ett samarbete som görs på alla 

olika plan, på scenen, bakom scenen och överallt på teatern. De har med hjälp av 

samarbetsövningar byggt upp och skapat en gruppkänsla som är fungerande. De har 

samarbetat när de skapat pjäsen och allt som hör till denna. Det sociala samspelet är ytterst 

viktigt inom teatern. Man stöttar och hjälper varandra att bli bättre på att spela teater eller att 

bara få varandra att må bättre och klara uppgiften som de står inför. Gemenskapen är väldigt 

stark inom teatergruppen, alla kan prata med alla och umgås med alla. Många menar att det 

uppstått en form av “familjekänsla” och för vissa är teatern allt i deras liv. Samtliga 

intervjupersoner menar att på kvartersteatern är alla är välkomna, det är en plats dit man alltid 

kan söka sig till. Många menar att de har fått många nya vänner genom teatern. 

 

Leken har en viktig del inom teatern då alla deltagarna vi intervjuat spelar teater för att det är 

kul. När de är på teatern så finns det ett stort utrymme för spontan lek vilket gör att det sällan 

blir tråkigt för deltagarna. Ifall de skulle känna att tiden går lite långsamt så kan de alltid leka 

bort tiden. Leken gör samtliga deltagare, ledare som skådespelare, till gladare människor 

vilket gör att de inte hade velat vara utan teatern som lekforum. Teatern påverkar deltagarnas 

självkänsla i positiv bemärkelse. Samtliga deltagare menar på att de har fått bättre 
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självförtroende sedan de började spela teater. Teatern hjälper också deltagarna att lösa upp 

egna fördomar så att de blir mer öppna som människor. Den hjälper också deltagarna att hitta 

sig själva. Teatern är en positiv miljö där man får positiv uppmärksamhet på scenen. Teatern 

bidrar också till att deltagarna kan bearbeta sina negativa känslor. En del säger att de sover 

bättre sedan de började spela teater. 
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6.Analys 

 

Vi har valt att analysera vårt material genom 3 huvudkategorier, vi börjar vår analys genom att 

beskriva det sociala rum som skapas inom teatern. Den andra kategorin fokuserar på själva 

teatern som forum för den egna identiteten och går in på frågor om individens utveckling. Den 

tredje och avslutande kategorin fokuserar på det lekfulla inom teatern och det lekfullas 

inverkan på identitetsutvecklingen. 

 

6.1 Teatern som socialt rum 

 

En grundläggande faktor för den utvecklingen av identiteten är det sociala rummet som bildas 

inom teatern där alla får känna sig delaktiga och att deltagarna känner en trygghet och tillit till 

varandra. Deltagarna repeterar oftast på samma plats som vanligtvis är den scen där de ska 

spela upp pjäsen. Platsen spelar därmed stor roll för skapandet av en familjär känsla genom att 

de mestadels befinner sig i samma lokal. Scenen de framträder på fungerar också som en 

bakre region när bara teaterdeltagarna befinner sig i lokalen och scenen blir den främre 

regionen under en föreställning. Detta minskar pressen inför ett framträdande eftersom de är 

vana att vistas på scenen i den bakre regionen som under framträdandet övergår till att bli en 

främre region. De har övat sina repliker och ibland misslyckats i den bakre regionen, men det 

är först i den främre regionen de kommer bedömas och riskera att bli kritiserade. Detta gör att 

deltagarna måste kunna lita på varandra likväl som på sig själva att de klarar av att genomföra 

sitt framträdande inför en granskande publik. Eftersom de är tvungna att lita på varandra 

känner de en ökad tillit till andra människor vilket i förlängningen kan vara en anledning till 

att så många av intervjupersonerna anser att deras fördomar mot andra människor har minskat 

sedan de börjat spela teatern. 

 

Deltagarna pendlar mellan den bakre och den främre regionen. Utmärkande för den bakre 

regionen skriver Goffman är att man kan öva sitt framträdande utan att riskera att tappa 

ansiktet inför en publik. I den bakre regionen kan man öva och ändra så mycket man vill, man 

kan byta medlemmar och sådant som inte passar i framträdandet kan tas bort (Goffman 

2009:102). Vi kunde under observationerna se hur gruppen övade sitt framträdande ostört då 

det hela tiden fanns en öppen dialog mellan gruppen och ledarna om hur framträdande skulle 

äga rum. Genom en öppen dialog möjliggjordes flera alternativ vilka sedan kunde provas 

ostört och på så sätt skapa ett så äkta och trovärdigt framträdande som möjligt. Att kunna öva 



47 
 

ett framträdande kan ses bidrar till vad Goffman kallar ett ärligt intryck då man i den bakre 

regionen kan redigera bort det cyniska framträdandet genom att redigera bort de delar man 

inte tycker passar in för att skapa ett ärligt intryck. Detta är utmärkande för teatern att man tog 

bort delar som inte kändes äkta och ersatte dessa med äkta intryck. 

 

Med hjälp av våra intervjuer och våra observationer kunde vi ganska snabbt dra slutsatsen att 

samarbete har en grundläggande funktion inom teatern. Hade inte deltagarna kunnat 

samarbeta så hade det inte funnits någon som helst möjlighet att skapa en fungerande 

teatergrupp, detta är särskilt viktigt eftersom själva teatern bygger på ett frivilligt deltagande. 

Samarbetet är viktigt eftersom deltagarna förr eller senare ska framträda i vad Goffman kallar 

den främre regionen (Goffman 2009:97). Ifall deltagarna inte hade behövt genomföra ett 

framträdande i den främre regionen hade de förmodligen inte gått in lika hårt för rollerna 

eftersom de inte hade behövt uppträda inför en publik. En tolkning är att teatern i så fall inte 

hade påverkat deras identitet i samma utsträckning, eftersom de inte hade blivit bedömda av 

en publik. Eftersom deras samarbete är inriktat mot ett mål där de behöver prestera och 

kommer att bli bedömda så är de tvungna att samarbeta vara samspelta. För att kunna spela på 

ett övertygande sätt krävs vad Goffman kallar ett ärligt framträdande. Ifall deltagarna inte 

utför ett ärligt framträdande så skulle publiken förmodligen ifrågasätta deras framträdande 

vilket i förlängningen leder till att deltagarna själva kommer att ifrågasätta varför de alls 

spelar teater (Goffman 2009:101). 

 

Under våra observationer kunde vi tydligt se hur den främre och den bakre regionen gränsar 

till varandra. Så fort deltagarna blev avbrutna under repetitionerna i den främre regionen så 

började de oftast leka och skoja med varandra. Den främre regionen omvandlades då till en 

bakre region. Deltagarna lärde sig att smidigt växla mellan den bakre och den främre 

regionen, mellan lek vid avbrott eller pauser och en plats som präglas av allvar vid vissa 

repetitioner samt när pjäsen skall spelas upp i sin helhet inför publik.  

 

Samtliga intervjupersonerna upplevde en familjär känsla inom gruppen då de spenderar 

mycket tid tillsammans och har gjort det under en längre tid. En anledning till att de upplever 

en familjär känsla inom gruppen kan vara för att samarbete är nödvändigt för att gruppen ska 

fungera. En ung kvinna berättade att hon spenderade mer tid på teatern än hemma. Deltagarna 

säger att de har fått göra många olika övningar för att stärka banden i gruppen. Under den 

första tiden så spelade de inte teater utan fokuserade på att stärka banden mellan 
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medlemmarna i gruppen. Genom de stärkta banden bildas trygghet i gruppen. Detta resulterar 

i att skapandet av det sociala rummet blir viktigt för sammanhållning. Denna sammanhållning 

bidrar till ett allmänt välmående inom teatern. 

 

Den bakre regionen och den främre regionen kan uppfattas som lika viktiga för att teatern ska 

kunna fungera. Teatern blir ett socialpsykologiskt rum när deltagarna växlar mellan 

regionerna och arbetar för att det sociala samspelet ska fungera i båda regionerna för att de 

ska kunna framföra pjäsen tillsammans. Det är tydligt att detta påverkar identitetsutvecklingen 

i form av ökad självkänsla och ökat självförtroende då deltagarna inom teatern får lära sig att 

samarbeta på alla plan och att det sociala rummet fungerar som ett rum för utveckling, 

reflektion, repetition och bearbetning av känslor. 

 

Võsu skriver att teater är en bearbetning av den sociala verkligheten vilket är en förklaring till 

att Kvartersteatern bidrar till att deltagarna utvecklar sin identitet och får ett bättre 

självförtroende. Ifall teatern enbart hade varit en från verkligheten avskild verksamhet istället 

för en spegling och bearbetning av den sociala verkligheten så hade den förmodligen inte 

påverkat deltagarna i lika stor utsträckning. Võsu skriver att teater är en del av den sociala 

verkligheten och inte enbart en liknelse av den som Goffman skriver. Võsu skriver vidare att 

när man studerar teatrar så studerar man indirekt människors värderingar och deras sociala 

verkligheter.  

 

6.2 Teater som forum för utveckling av identitet och självkänsla. 

 

Kvartersteaterns ledare Ulf berättade under intervjun att ett typiskt nybörjarmisstag är att inte 

vara närvarade när man själv inte ska stå på scen eftersom många nya i gruppen kan säga 

saker som “jag ska bara göra det” eller “jag kommer snart jag ska ju ändå inte spela just nu”. 

Men underhand som deltagarna blir vana att spela teater så inser de vikten av att vara 

närvarande och uppmärksamma även om de så bara ska bära in en stol på scenen. De nya 

deltagarna ser vi därför mer styrda av sitt “I” då de på ett impulsivt vis agerar utifrån sina 

egna behov. Men allt eftersom de blir involverade inom teatermiljön så påverkas de mer och 

mer av “Me” då de inser att gruppens behov går före de egna behoven. Att teaterutövarna efter 

hand lär sig att ta hänsyn till varandra ser vi som att de lär sig följa spelreglerna för teatern 

och alla måste bidra med sin del för att det ska fungera. 
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Då flera av deltagarna har varit med i flera olika pjäser så är de vana vid att samarbetet inte är 

optimalt i starten av en ny grupp. Med hjälp av olika övningar lär de känna varandra och 

utvecklas från att känna osäkerhet till stabilitet. En person blir medveten om sig själv genom 

andras attityder samt utifrån gruppens krav på individen (Mead 1995:118). Genom att 

deltagarna har för vana att byta grupper och vara deltagande i olika konstellationer så har de 

också fått en större medvetenhet om sig själva och såldes också en stabilare identitet. 

 

Samtliga intervjupersoner menade att de blir som en liten familj då de spenderar så mycket tid 

tillsammans och stöttar varandra. En del menar att de även hjälper varandra att bearbeta sina 

känslor. Detta kan förstås som att individerna i teatergruppen lyssnar till varandras “I”, vilket 

gör att personerna blir mer observanta på andra människors känslor som i sin tur leder till att 

de blir mer observant på sina egna känslor. Eftersom teaterutövarna blir mer observanta på 

varandras och sina egna känslor bidrar det till att deltagarna blir mer trygga i sig själva 

därmed utvecklar sin identitet i positiv riktning. 

 

Det är vanligt att deltagarna stöttar varandra när man har det tungt även när motgångarna inte 

har någonting med teatern att göra. Både ledaren och flera av deltagarna vi intervjuade sa 

under intervjuerna att de har fått stötta andra samt blivit stöttade när de känt sig nere. Att de 

stöttar varandra är ett tecken på att de kan sätta sig in i hur de andra deltagarna mår och 

samtidigt känna en gemenskap och en känsla av välmående gentemot de andra. Mead menar 

att en person blir medveten om sitt “Me” genom att ta andra personers attityder. Deltagarna 

blir medvetna om sig själva och utvecklar sin egen identitet genom att bearbeta varandras 

känslor vilket också innebär en ökad förståelse för varandras ”I”, det intentionella som 

kommer till utryck både på scenen och i samtalen dem emellan (Mead 1995:118). 

 

Deltagarna menar att man ger varandra positiv feedback istället för att säga negativa saker till 

varandra. Gör man något “dåligt eller mindre bra” så säger man till varandra vad man kunde 

gjort bättre istället för att säga vad man gjorde mindre bra. Man försöker således fokusera på 

att utveckla varandra genom att berömma det man gjorde bra och visa vad man behöver 

utveckla mer, istället för att fokusera på det som är negativt. “I” kan beskrivas som en 

intentionell talesman för vad som har hänt medan “Me” ses som den eftertänksamma delen 

hos personen (Mead 1995:133). Vi tolkar att teatergruppen väljer att ge varandra positiv 

feedback för att man ska undvika att döma varandras “I” för hårt då det är en viktig faktor i 

agerandet på teatern. Istället så eftersträvar de en form för “Me” som dels representerar 



50 
 

gruppens gemensamma värderingar och normer, dels var och ens möjlighet att kunna ge 

uttryck för sina ”I” i samspel med andra för att på så vis utveckla relationen mellan ”I” och 

”Me”. Deltagarna utvecklar därigenom sin identitet då de med hjälp av teatern får lära sig att 

ge varandra positiv feedback istället för att kritisera varandra. 

 

Eftersom deltagarna umgås mellan åldrarna och samtidigt lyckas få till stånd ett bra samarbete 

så tolkar vi det som att de äldre deltagarna har ett stabilt och tålamodigt “Me” gentemot de 

yngres lite mer otåligare “I”. Under våra observationer och intervjuer så fick vi intrycket av 

att de yngre var mer rastlösa och impulsiva. Det poängteras också under en intervju med en av 

de äldre deltagarna som säger att under hans förra pjäs var det mycket lugnare, eftersom 

deltagarna var äldre. Även om han är en av de äldre nu så anpassar han sig till de yngre 

deltagarnas mer impulsiva sätt att vara, deras “I”. Vi kan inte veta om detta bara gäller på 

teatern, men vi tror att denna anpassning borde visa sig i andra delar av livet, eftersom de har 

byggt upp sitt “Me” med dessa egenskaper, som gör en mer anpassningsbar och på så sätt kan 

hantera situationer som i vissa fall kan vara stökiga och kanske inte optimala för personen.  

 

I våra observationer kunde vi se att lek och organiserat spel skiljer sig åt. Då teaterdeltagarna 

lekte på scenen så upplevde vi att de kunde agera utifrån en spontan vilja. Detta skiljde sig 

från när de spelade teater, då de var mer eftertänksamma och styrda av regler vilket Mead 

skriver är utmärkande för det organiserade spelet (Mead 1995:118). Ifall deltagarna inte hade 

valt att följa de regler som gäller för teatern så tror vi inte heller gruppen hade kunnat nå sitt 

slutgiltiga mål, vilket är att framföra en teater inför en aktiv publik. När teaterutövarna spelar 

teater styrs de mer av sitt eftertänksamma “Me” medan när de leker styrs de mer av sitt 

impulsiva “I”. Deltagarna måste lära sig att styras av sitt ”Me” för att de ska kunna spela 

pjäsen på ett bra sätt samtidigt som ett visst mått av ”I” är nödvändigt för att de ska kunna gå 

in i sin roll. Att använda sitt ”I” är m.a.o. en del av skådespeleriet. Under våra observationer 

upplevde vi att deltagarna var mer eftertänksamma när de spelade teater till skillnad från när 

de lekte mellan repetitionerna. Detta bekräftades under våra intervjuer då samtliga 

intervjupersoner menar att leken styrs av impulsivitet och att teaterspelande styrs av de regler 

som gäller inom gruppen. Man respekterar de regler som man tillsammans kommer överens 

om.  

 

Intervjupersonerna berättar att möjligheten att kunna träffa nya vänner är centralt i deras 

engagemang för teatern. De flesta har träffat många nya vänner, vänner som de umgås med på 
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teatern men också i andra sammanhang. De umgås mellan åldrarna på teatern men också med 

personer i samma ålderskategori. Flera av intervjupersonerna sa att de ser Ulf som en vän 

trots att det i vissa fall skiljer 45 år. Att deltagarna nämner att de träffat nya vänner inom 

teatern visar att teatern gör deltagarna socialt responsiva (Asplund 1987:29). Det tycks även 

gälla för deras privatliv då de genom deltagandet i teatern får en utökad umgängeskrets. 

Deltagarna blir socialt responsiva när inom teatern eftersom de ska lösa ett gemensamt 

uppdrag att sätta upp en pjäs de ska spela tillsammans som kräver ett omfattande socialt 

responsivt utbyte.  

 

6.3 Lek och identitetsutveckling 

 

Den fria viljan som finns hos deltagarna tror vi är viktig för identitetsutvecklingen. Samtliga 

deltagare sa att de ser teatern som en form av lek samt att de håller på med teater för att det är 

roligt. Hade de inte tyckt det varit roligt så hade de spenderat sin tid på något annat säger de. 

Att leka är ett betydande element inom teatern. I leken är den sociala responsiviteten så fri den 

kan vara, medan i spelet är den i viss mån är hämmad men också organiserad (Asplund 

1987:64). Leken är viktig för att individen ska kunna skapa sig en egen identitet (Berg 

1992:11).  

 

Under våra observationer på teatern såg vi att den främre regionen inte innehöll lika stort 

utrymme för lek jämfört med den bakre regionen där leken förekom mycket oftare. Vi menar 

att den bakre regionen i första hand präglas av möjligheten att skapa en identitet eftersom 

deltagarna där kan vara sig själva medan den främre regionen i första hand präglas av att 

bekräfta identiteten. Dialektiken mellan Meads begrepp “I” och “Me” (Mead 1995:133) blir 

då tydlig då individens lekfulla “I” förekommer främst i den bakre regionen medan individens 

eftertänksamma “Me” är tydligare i den främre regionen och båda behövs för att identitet ska 

kunna skapas. Att deltagarna spendera mycket tid i samma miljö leder till att deltagarna 

känner sig hemma där vilket leder till ett mer lekfullt beteende. Goffmans begrepp 

platsbundenhet och Meads begrepp ”I” och ”M” står därmed i relation till varandra. Võsu 

menar att det finns en koppling mellan teatern och den sociala verkligheten. I Meads termer så 

finns det en relation mellan ”I”, ”M” och Generaliserade andre när de spelar teater. Genom 

teaterpjäsen gestaltar de verkligheten, generaliserade andre, men för att komma dit upprättar 

de en lekfull relation mellan ”I” och ”Me”.  
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Teatern är en plats där deltagarna kan leka tillsammans och vara på samma nivå och leken har 

därmed en bekräftande karaktär för individen (Berg 1992:11). Teaterutövarna leker med flera 

roller och karaktärer och bekräftas som individer utifrån flera olika karaktärer. Att bekräfta sig 

själv utifrån flera karaktärer är ett rolltagande som har en positiv inverkan på skapandet av en 

identitet. I leken är det grundläggande att ta varandras roller (Berg 1992:59). I teatern är det 

grundläggande att spela olika roller. Så till viss del liknar teatern en form av lek. De vi 

intervjuat menar att det är roligt och spännande att få spela olika roller och att det är ett sätt att 

få vara någon annan för en stund. Deltagarna kan genom att vara någon annan än sig själv för 

en stund gå in i en fantasivärld vilket kan vara som Berg säger en längtan efter 

verklighetsflykt. Vi föreställer oss att deltagarna kan leka med relationen mellan “I” och “Me” 

i fantasivärlden utan att riskera att tappa ansiktet. Teatern möjliggör på så vis ett lekfullt sätt 

för deltagarna att finna och utveckla sig själv. 

 

Att teaterutövarna träffar många nya människor inom teatern kan vara positivt för 

identitetsutvecklingen. Mead menar att jagets uppkomst är en social process (Mead 1995:126-

127). Nya möten med människor leder till att man lär sig sätta sig in i andras situationer och 

på så sätt får man ta del av andras verklighet. Berg menar att barn lär sig att förstå det sociala 

livet genom att betrakta andra människor vilket vi tror också är gällande för teaterutövarna. 

Han skriver också att barn ofta lär sig saker genom att ta andra roller (Berg 1992:50). När 

deltagarna ska sätta sig in i en karaktär så menar deltagarna att de försöker sätta sig in och 

leva sig in i karaktären de ska spela. Tolkningen av karaktär kan vara en blandning av egna 

erfarenheter, manus och information de själva tagit fram. Detta sätt att arbeta med roller ger 

deltagarna, enligt dem själva, en bra förmåga att sätta sig in i hur andra människor tänker samt 

en ökad förståelse för andra människor. Detta kan vara en anledning till att samtliga deltagare 

uppfattar sig vara mer öppna för andra människor. 

 

Douglas och Holmes skriver att leken har fyra huvudsyften: Psykologisk utveckling, kognitiv 

utveckling, social utveckling samt att man förbereds på oförutsägbara händelser i livet 

(Douglas och Holmes 2012). Vi har i vår studie kunna se att teatern har bidragit till 

psykologisk utveckling då deltagarna har färre fördomar, har bättre tankar om andra 

människor, blivit mer sociala och har blivit bättre på att improvisera utanför teatern. 

Dessutom förbereder leken för en förståelse av generaliserade andre och samhället utanför 

teatern.  
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6.4 Sammanfattning av analysen 

 

I vår analys har vi kunnat visa på teaterns funktion som ett socialt rum. I detta sociala rum 

känner sig deltagarna en trygghet och tillit samt delaktighet gentemot varandra. De är tvungna 

att lita på varandra vilket leder till att de lär sig känna tillit till andra människor. De upplever 

också en familjär känsla gentemot varandra inom gruppen. Deltagarna växlar mellan 

Goffmans bakre och främre regioner. Genom denna växelverkan så samarbetar de i den bakre 

och den främre regionen. Det sociala rummet blir således ett forum för utveckling, reflektion 

och repetition, men också ett forum för bearbetning av känslor. Deltagarna får genom sitt 

deltagande på Kvartersteatern ett stort kontaktnät och nya vänner vilket många av 

intervjupersonerna poängterar är viktigt. De umgås mellan stora åldersband vilket ger de en 

stabilare personlighet samt bättre utveckling av sig själva. Deras deltagande av teatern bygger 

på fri vilja och de tycker det är kul och lekfullt. Precis som Berg menar har leken en 

bekräftande karaktär. Deltagarna träffa många nya människor i sitt teaterspelande vilket vi ser 

som positivt eftersom Mead säger att det egna jagets uppkomst är en social process. 
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7. Reflektion 

 

Vi har i vår analys kunnat se att deltagandet i kvartersteatern bidrar till identitetsutveckling i 

en positiv rikting. Det glädjer oss att vi kommit fram till att teatern inte bara påverkar 

teaterutövarna när de spelar teater utan att teatern också påverkar dem i positiv bemärkelse i 

flera andra delar av livet. Detta framkom genom att samtliga menar att de blivit mer öppna 

inför nya människor med hjälp av teatern. Dessutom menar många att de klarar skolan bättre 

och att de sover bättre sedan de började spela teater. Vid vårt första möte med Ulf så talade vi 

allmänt om vad vi skulle göra samt att vi ville undersöka vad teatern gör för deltagarnas 

identitet. Vi talade också om att vi ville se vilka positiva egenskaper teatern har för deltagarna. 

Genom att Ulf gillade vår idé och att han skulle kunna använda sig av vårt resultat så tror vi 

att det gjorde det mycket lättare för oss. Ulfs positiva inställning tror vi smittade av sig på de 

övriga deltagarna vilket skapade en positiv spiral som ledde till att vi utan problem fick 

tillgång till personer att intervjua samt ostört kunde röra oss på själva teatern. 

 

Genom vår undersökning har vi ökat förståelsen för teatern och de sociala samspel som tar 

plats där. Genom vårt hermeneutiska synsätt så har vi kunnat utveckla vår förståelse för 

teatern och dess medverkande i form av de olika stegen i uppsatsarbetet. Vi hade från början 

tankar om att de som spelar teater skulle utmärka sig på ett speciellt sätt. Men dessa 

reviderades ganska snabbt. Från att gå från en subjektiv bild av teaterspelande och dess 

utövare gick vi till en mer vetenskaplig bild. Genom vårt arbetssätt så kom vi fältet nära och 

på så sätt fick vi ny förståelse för teatern. 

 

Teatern är inte bara en teater i sig, utan teatern har för oss visat att det fungerar som ett socialt 

rum för deltagarna, detta sociala rum ger dem en trygghet men också en gemenskap. Genom 

denna trygghet och gemenskap skapar de sig en identitet formad av det sociala rummet och 

dess egenskaper. Det sociala rummet fungerar som en lekfull plats med en utveckling som 

fokus och genom denna utveckling kan man prova roller, samarbeta och ostört arbeta på sina 

framföranden. 

 

Vi hoppas att de som tar del av vår uppsats inser vikten av att ungdomar och även vuxna har 

någon form av forum där de känner sig hemma. Det behöver inte vara en teatergrupp som i 

vår studie. Så länge forumet får deltagarna att må bra och utvecklas som människor så kan det 

vara vilken grupp som helst. Vi tycker det är viktigt att man inte tar bort ett forum som teatern 
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för då tar man samtidigt bort trygghet hos de som är delaktiga. Dessutom tar man bort ett 

forum där personlig utveckling fritt kan äga rum. Hade man lagt ner Kvartersteatern så undrar 

vi var ungdomarna skulle ta vägen istället. Vi har svårt att se att det skulle kunna finnas något 

forum som skulle kunna ersätta teatern, speciellt för ungdomarna i vår grupp. Teatern 

möjliggör som sagt identitetsutveckling och inte minst av allt utifrån individens fria vilja. Vi 

tror det är viktigt att ungdomar känner att de kan utvecklas som människor utifrån egen fri 

vilja. För när man vill utvecklas så tror vi att människor utvecklas i snabbare takt än om de 

saknar inre motivation. 

 

Hade vi gjort om projektet så hade vi ställt in oss på att genomföra deltagande observationer 

istället för icke deltagande observationer som vi tänkte genomföra ifrån början. Vi hade då 

bestämt oss att delta mer genom att integrera mer med deltagarna och ledarna. Vi upptäckte 

snabbt under våra observationer att det inte fanns någon som helst möjlighet att vara 

ickedeltagande observatörer, speciellt då Ulf ofta pratade med oss samt att många 

teaterutövare sökte vår kontakt. Att vi upplevde det så svårt att vara ickedeltagande 

observatörer kan visa på att teatern kanske är en för socialt, utåtriktad miljö för att det ska 

vara möjligt att genomföra en ickedeltagande observation. 

 

När vi frågade ifall de ville ställa upp på att bli intervjuade så svarade samtliga deltagare ja 

trots att de knappt visste vad intervjuerna skulle handla om. Vi ställer oss en aning frågande 

till varför de var så villiga till att bli intervjuade. Vi har flera funderingar kring till detta. Det 

kan vara så att de kände sig utvalda då vi hade observerat de först innan vi frågade ifall de 

ville ställa upp på en intervju. Det kan också bero på att teater ses som en social samt 

utåtriktad miljö och därför hade deltagarna gått emot teaterns självbild om de hade tackat nej. 

Det kan också bero på ren nyfikenhet och att deltagarna ville berätta om sig själva. Eller så 

beror det främst på att Ulf tyckte vi de skulle ställa upp vilket fick dem att säga ja innan de 

hann tänka efter om de verkligen kände för att bli intervjuade. Oavsett varför alla gick med på 

att bli intervjuad utan några som helst invändningar så tycker vi det visar på att teater är en 

solidarisk miljö, då deltagarna visste att det var viktigt för oss att kunna genomföra våra 

intervjuer. 

 

Innan intervjuerna funderade vi på om det skulle bli problematiskt att få fram relevant 

information då vissa av intervjupersonerna endast var 15 år. Men under intervjuerna så flöt 

det på direkt då intervjupersonerna snabbt öppnade upp sig och ville berätta personliga saker. 
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Självklart är alla inte lika öppna, men det förvånades oss att intervjuobjekten var så öppna 

inför våra frågor, visserligen var det inte några frågor som var av stötande karaktär men det 

förvånade oss att det gick så bra. Om man i framtiden skulle vilja genomföra en liknande 

studie inom en teatergrupp så tror vi att man behöver förbereda mer, vikten av förberedelse är 

väldigt viktigt. Att genomföra en studie är inte lätt och det kräver planering. Det finns otaliga 

sätt att bedriva en sådan studie och vi anser att det finns mycket mer intressant att titta på 

inom en teatergrupp, man skulle kunna fokusera på kön eller kanske titta på de olika åldrarna, 

eller bara på varför de spelar teater. 

 

Vi fokuserade som sagt på vad teatern gjorde för deltagarna, men det finns mängder av andra 

intressanta aspekter att titta närmare på, således är det här ingen forskning som visar att så här 

är det, utan vi har mer visat vad som behövs för att skapa identitet utifrån de valda teorierna. 

Säkerligen kan man använda sig av andra teorier och andra utgångspunkter, men de vi har valt 

och de vi har använt anser vi har fullgjort sitt syfte. Genom de olika teorierna har vi försökt 

att visa på en utveckling av identiteten, genom att analysera det empiriska materialet och visa 

på dess egenskaper samt att teatern som forum spelar en ganska stor roll i deras utveckling. 

Detta område är inte litet, utan vi har mer bara fått en inblick i detta område, där vi sett en 

liten del av en stor helhet. 
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