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Abstrakt 

Att gräva där man står är en kvalitativ och hermeneutisk studie som undersöker vad utövare av 

de förtrycktas teater har för målsättningar och vad de vill förändra. Intervjuer ifrån åtta utövare/ 

teatergrupper i Brasilien och Argentina kategoriseras i resultatdelen utifrån sex olika 

målsättningar: skapa forum, politisk förändring, att gräva där man står, anpassning och terapi, 

personlig utveckling, styrkan i att arbeta i grupp. Vidare presenteras två olika nivåer som utövarna 

verkar på: en samhällelig och en individuell nivå. Metodens potential att förändra och utövarnas 

målsättningar förstås sedan i tolkningsdelen med hjälp av forskning på området som tar sitt 

avstamp i Marx och Bourdieus teoretiska ramverk. Resultatet relateras också till svenska 

förhållanden. 

 

Nyckelord: De förtrycktas teater, theatre of the opressed, forumteater, teater för förändring, 

drama, dramapedagogik. 
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Förord  
Jag vill börja med att passa på att tacka alla de grupper som så öppenhjärtligt välkomnade mig till 

sin verksamhet. Ett särskilt tack också till organisationen CTO och Geo Britto. Vidare vill jag 

även tacka Anders Westerström för gott samarbete under resan och för att han varit ett stort stöd 

under arbetet med att till slut färdigställa den här kandidatuppsatsen. Tack! 
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Inledning 
Första gången jag hörde talas om de förtrycktas teater var i Sydamerika, i Chile. Jag var där och 

hade praktik med två dramapedagoger. De berättade om verktyget till förändring men det var 

först när jag gick dramapedagogutbildningen jag verkligen förstod vad det var. Jag fångades av 

metoden då samhällelig förändring och förtrycktas kraft att förändra intresserar mig. Jag skrev 

min B uppsats på ämnet och lockades att återvända till Sydamerika och undersöka utövarnas 

målsättning, kärnan i de förtrycktas teater.  

 

Det behövs en ökad diskussion kring de förtrycktas teater varför metoden används och kring 

dess potential till förändring. Vad är det för förändring utövarna vill uppnå? Hur tänker de om 

samhället? Vad är det som driver dem? Jag vill väcka en diskussion hos forumteaterutövare där 

analysen går lite djupare kring vad vi vill förändra.  Vad det är för typ av samhälle vi vill ha eller 

inte, samt ifall de förtrycktas teater verkligen är ett verktyg som kan vara med och bidra till det. 

Är det ens för att förändra samhället metoden används eller finns det andra motiv till att använda 

metoden? Jag har ofta, här i Sverige upplevt att det råder någon sorts tyst konsensus bland 

forumteaterutövare om vad som är fel och ska förändras. Men jag tror inte att alla är överens om 

vad som skall förändras i samhället om en diskussion sätter fart. Sternudd (2000) skriver att 

forumteatern som ingår i det kritiskt frigörande perspektivet innehåller samhällskritiska aspekter 

för att metoden kommer ifrån ett synsätt som är samhällskritiskt. Men betyder det verkligen att 

detta synsätt fortfarande genomsyrar utövarnas analys och motiv till att använda metoden? 

Annan forskning på området visar hur åsikterna om vad som skall förändras och hur går isär. 

Därför vill jag ta reda på vad forumteaterutövare egentligen vill förändra och hur de praktiserar 

detta. Dessutom undrar jag vad den internationella kontexten kan säga om metodernas 

användning här. Vad säger detta oss? 

 

Så, jag återvände till Sydamerika. Landet där de förtrycktas teater föddes, träffade utövare och 

grupper. Jag intervjuade och observerade. Inspirerades. Efter en hel del arbete är så uppsatsen 

klar. Jag hoppas att den skall kunna inspirera även dig som arbetar med de förtrycktas teater här i 

Sverige. Att den kan vara med att bidra till en diskussion om våra drömmar och drivkrafter. Våra 

målsättningar med att jobba med de förtrycktas teater. Så låt dig svepas med. Mycket nöje! 
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag beskriva de förtrycktas teater och lite om dess historia. Vidare 

kommer jag gå in på fler metoder som på olika sätt angränsar till de förtrycktas teater. Jag 

kommer också gå igenom aktuell forskning på området. 

 

De förtrycktas teater 

Det förtrycktas teater (TO)1 är ett samlingsnamn för flera olika metoder och tekniker som 

forumteater, bildteater, osynlig teater, och den nyare rainbow of desire.   

 
 

Figur 1. Trädet. (Boal 2004) visar metoderna som ingår (kronan och stammen) samt andra ingredienser i de 

förtycktas teater och vad det bottnar i (rötter och mark).  

 

Gemensamt för alla dessa metoder är att de vill framhäva det egna handlandet och låter 

åskådaren gå in i huvudrollen och förändra, prova lösningar och repetera och förbereda inför den 

verkliga handlingen (Boal 1979). Forumteater är en av de mest kända metoderna.  

 

                                                
1 TO är en förkortning av engelskans Theater of the opressed. Från och med här kommer jag använda mig av 
förkortningen i den löpande texten. 
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Boal skriver att TO inte uppfanns av en person, föddes inte i ett speciellt ögonblick utan har 

alltid funnits. Det Augusto Boal har gjort är att systematisera metoden och kalla det TO (Boal 

1980). Boal har praktiserat metoden under många år och skrivit flera böcker om den. I hans 

tidigare verk läser jag om metoden som är till för att bryta förtryck. Han skriver att i auktoritära 

samhällen, där orden kommer uppifrån såsom samhällena i vår värld är organiserade uppstår en 

kedjereaktion av förtryck som reproduceras. Han menar att för att rubba förtryckarsamhällets 

strukturer måste den förtryckta vända förtryckskedjan och rikta sitt våld mot förtryckaren.  TO är 

en teater för de förtryckta klasserna och för alla förtryckta inom dessa klasser. (Boal 1980) Han 

beskriver att teatern är ett vapen för befrielse, en repetition inför en revolution. (Boal 1979). Boal 

är född i Brasilien där han var konstnärlig ledare för arenateatern under åren 1956-1971. Han fick 

fly Brasilien under flera år men återvände sedan och blev åter verksam där (Byréus 1990).  Han 

arbetade som borgmästare i Rio de Janeiro 1994-1998 och använde sig av forumteater för att 

folket skulle bli delaktiga i den demokratiska processsen (Sternudd 2000). Boal har också på 

senare tid intresserad sig för och utarbetat metoder som visar på teaterns terapeutiska potential 

att förändra människors liv (Boal 1995). I TO´s principdeklaration går det att läsa att vi genom de 

förtrycktas teater lär oss att leva i samhället, respektera varandra, att det är en demokratisk metod 

som vill skapa ett gladare samhälle, återställa dialogen och verka för mänskliga rättigheter. (Boal 

2004) Boal har blivit mindre radikal med åren och det har hävdats att hans teorier och praktik 

snarare motverkar en förändring av samhället. (O´Sullivan 2001) Han har dock aldrig slutat utöva 

sin teater och var fortfarande verksam då han avled 2009, bara några månader innan jag anlände 

till Brasilien. Jag vill avsluta det här stycket med att upprepa att Boal skriver att TO alltid har 

funnits. Alltså är det en metod som uppstått genom sin praktik och det är också dit jag vill rikta 

blicken i den här uppsatsen. Från teorin mot kärnan i TO, praktiken och utövarna av metoderna.  

 

Angränsande metoder och tekniker 

Det finns en hel del metoder och tekniker som på olika sätt och av olika anledningar ligger nära 

TO. Här kommer jag redogöra för några av dessa.  

 

Paulo Freire utarbetade en metod som inte tjänade förtryckarna, utan som kunde hjälpa 

människor att förverkliga sig själva som skapande varelser. I hans metod arbetar teori och praktik 

hand i hand. Han menade att när analfabeter lärde sig läsa och skriva på traditionellt sätt, inte 

egentligen fick någon hjälp av det eftersom att de då bara indoktrinerades av förtryckarnas kultur 

och tankar. Istället skulle de lära sig läsa och skriva tillsammans med människor i samma situation 
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och tillsammans kunde de medverka till att förändra sin situation (Freire 1975). Augusto Boal 

skall ha varit inspirerad av Freire i sitt arbete. 

 

I Sverige är det många dramapedagoger som använder sig av metoder inom TO. Det finns också 

en metod som kallas forumspel i Sverige som praktiseras flitigt och på många sätt liknar 

forumteater. Med min bakgrund som dramapedagog blir det också tydligt hur många kopplingar 

de förtycktas teater har med dramapedagogiken i stort. Dels finns det likheter i vilka tekniker som 

används men också gällande flera andra grunddrag. I dramapedagogiken är det ”fokus på en 

integrering av känsla, tanke och handling i en kreativ process” (Lepp 1998). Sternudd (2000) 

beskriver att det finns fyra olika dramapedagogiska perspektiv som karaktäriseras av att 

deltagaren är handlande i lärprocessens inlednings, agerings, och bearbetningsfas. Hon beskriver 

att det är en konstnärlig och kollektiv process där deltagarna reflekterar, bearbetar och tänker 

växelvis utifrån den fiktiva upplevelsen, verkligheten, rollerna och sig själva.  

 

Det finns många likheter mellan Boals mer terapeutiska metod Rainbow of desire och Morenos 

psykodramametoder som sociodrama och playbackteater. Utövare av de båda metoderna känner 

ett behov att arbeta med såväl den inre som den yttre världen för att kunna lösa individuella och 

sociala konflikter. De vill båda skapa en plats att arbeta med ett symboliskt förverkligande där 

subjektiva och objektiva verkligheter får mötas som ett sätt att repetera inför det verkliga livet 

(Feldhendler 1994). 

 

Det finns en pedagogisk process som kallas Naming the moment. Den kommer från Kanada och 

har utvecklats från marxisten Antonio Gramschi´s arbete. Den syftar till att klargöra vilken 

position deltagarna har i samhället samt vilka intressen den positionen företräder. Man utgår i 

metoden från vardagliga erfarenheter för att göra en strukturell analys av samhället. (Sternudd 

2000) 

 

Antalet teorier, personer och metoder som har kopplingar till TO är dock många men jag 

kommer inte gå in på fler här.  

 

Tidigare forskning 

Sternudd (2000) har i sin avhandling delat in dramapedagogiken i fyra perspektiv och TO hamnar 

under det kritiskt frigörande perspektivet, men man kan också härleda metoderna till det 

personlighetsutvecklande perspektivet. Hon skriver att reflektionen i det kritiskt frigörande 
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perspektivet fokuserar på ett framtida handlande i syfte att förändra samhället. Att det under 

1970-talet fanns en kritik av att dramapedagogisk verksamhet inte tog sitt samhälleliga ansvar. 

Kritiken handlade om att drama fungerade som en metod att anpassa människor till det rådande 

systemet istället för att göra människor samhällsmedvetna och kritiska. Hon skriver att i det 

kritiskt frigörande perspektivet förlorar man inte de samhällskritiska aspekterna eftersom den 

teoretiska utgångspunkten är förankrad i ett kritiskt samhälleligt synsätt som skall frigöra 

människan från ett samhälleligt förtryck. Två artiklar jag hittat frågar sig om metoden verkligen 

har någon kraft att förändra något i samhället: 

 

Österlind (2008) och O´Sullivan (2001) för ett teoretiskt resonemang kring TO´s potential till 

samhällsförändring. De lutar sig på olika teorier och har båda med praktiska exempel. Österlind 

(2008) undersöker i sin artikel om TO kan skapa en förändring genom att använda Bourdieus 

habitusbegrepp. Hon kommer i sin undersökning fram till att TO ger verktyg för att underlätta en 

förändring samt att metoden har potential att göra sociala strukturer, maktrelationer och 

individuella habitus synliga. O Sullivan (2001) har undersökt och jämfört Boals teori och praktik 

med Marxismen. Då Boal har influerats av marxismen vill hon ta reda på hans koppling och 

förståelse for densamma. Hon kommer till skillnad från Österlind (2008) fram till att Boals teorier 

och praktik snarare motverkar en förändring av samhället. O´Sullivan (2001) menar att Boals 

teorier är motsägelsefulla samt att hans teori och praktik går isar. Hon menar att utövare av TO 

istället för att kämpa för social förändring uppmuntras att tänka på ett annat sätt vilket gör att de 

känner sig stärkta och kan fortsätta leva på samma sätt som innan.  Hon menar alltså att hans 

praktik uppmuntrar individualistiskt tänkande och i slutändan snarare kan komma att stödja 

kapitalismen än motverka den.  

 

Den forskning som tidigare gjorts kring TO har på olika sätt varit fokuserad på teorin kring 

metoderna. Medan Sternudd kategoriserar och sammanställer metoderna har både O´Sullivan 

(2001) och Österlind (2008)s forskning en metodkritisk ingång. Kan TO förändra något frågar de 

sig. I min undersökning har jag istället ett utövarperspektiv. Vad är det utövarna vill förändra? 

Istället för att titta på hur metoderna beskrivs i teorin har jag fokuserat på utövarna och hur 

metoderna faktiskt används i praktiken. Det visade sig att utövarna inte följer metodernas manual 

utan anpassar metoden på det sätt som passar deras motiv och målsättning. Att då utgå ifrån 

metodens teori medför därför en hel del begränsningar. Vad spelar det för roll vad teorin säger 

om metodens utövare använder den på ett annat sätt? 
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Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad de i studien ingående utövarna av TO har för 

målsättningar med sitt arbete. Hur de tänker kring de förtrycktas teaters potential till förändring, i 

synnerhet samhällsförändring. Vad de vill förändra och hur det praktiseras.  

 

Frågeställning 

• Vad har utövarna av TO för målsättningar och vad vill de förändra?  

 

Metod 
I det här kapitlet kommer jag redogöra för tillvägagångssätt och undersökningsteknik. Här förs 

också en diskussion om metodiska och etiska överväganden.  

  
Kvalitativ och hermeneutisk 

Min undersökning är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats. Hermeneutik betyder 

tolkningslära och går ut på att forskare, som människor förstår andra människor. Forskaren vill 

förstå och skildra något på ett djupare plan än det rent intellektuella planet, även känslor och 

upplevelser. Forskarens förförståelse har en viktig funktion i tolkningen (Thurén 1996). Patel och 

Davidson (2011) skriver att forskarens kunskap, känslor, tankar och intryck ses som en tillgång i 

tolkningen och förståelsen av forskningsobjektet. Forskaren behöver använda både empati och 

medkänsla i sitt arbete. Relationen mellan forskare och objekt beskrivs inom hermeneutiken som 

jämbördig, att de försöker nå en gemensam förståelse. Jag är också dramapedagog samt 

forumteaterutövare och det är utifrån denna förförståelse jag har tolkat mitt material.  Det varit 

en stor tillgång genom hela forskningsprocessen. Hermeneutikern eftersträvar att se en helhet 

genom att pendla mellan att studera varje del och helheten, utifrån olika synvinklar för att nå fram 

till en så fullständig förståelse som möjligt.  

 

Urval 

I en kvalitativ studie söker man i sitt urval variation. (Trost 2005) För att hitta olika utövare och 

grupper av TO använde jag flera olika kanaler. Jag har hela tiden haft i åtanke att jag vill ha en 

stor bredd i studien. De som deltar skulle alla hålla på med TO men på olika sätt. När jag 

bestämde vilka utövare jag skulle besöka och intervjua valde jag utifrån vilken typ av verksamhet 
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de bedrev och att jag ville ha variation. Jag ville träffa ledare, deltagare, skådespelare. Kvinnor och 

män. De som arbetar mot systemet och de som arbetar med, och det gjorde jag. Jag träffade 

grupper som var del av en social verksamhet, ideella grupper och professionella. Länderna 

Brasilien och Argentina har helt olika historia av de förtrycktas teater. Medan det i Brasilien är en 

utbredd metod som ofta används integrerat i samhällets struktur är det i Argentina en mer okänd 

metod med färre utövare som i högre grad måste klara sig helt utan ekonomiskt stöd. Dessa 

skillnader kan delvis härledas till den politiska styrningen i de båda länderna vid mitt besök. 

Under min resa träffade och intervjuade jag 12 olika grupper. 8 av dessa använder jag mig av i 

den här uppsatsen. När jag valde vilka grupper som skulle skildras i uppsatsen gjordes det utifrån 

att jag ville ha variation och att urvalet i möjligaste mån skulle skildra den verklighet jag mött. 

Grupper som arbetade med liknande frågor eller arbetssätt valde jag emellan och då fick 

materialets omfattning och kvalité styra istället.  

 

Datainsamling 

Jag använde mig av intervjuer för att samla in empiri. Men innan intervjuerna ägde rum gick det 

rent praktiskt till så att jag ofta kom till gruppen ett tag innan de skulle ha workshop. Vi 

samtalade och de visade mig runt samt berättade om sammanhanget jag hamnat i. Sen satt jag 

ofta på sidan av en stund innan workshopen satte igång för att få möjlighet att ta in miljön på 

avstånd lite och om möjligt se saker jag annars inte skulle sett. När workshopen satte igång var 

jag oftast med i åtminstone uppvärmningen, ibland hela passet. Detta gav mig en tydlig bild av 

verksamheten jag studerade.  

Intervjuer 

Jag använde mig sedan av intervjuer för att samla in mina data. När jag genomförde intervjun 

hade jag alltså redan en bild av verksamheten och kunde anpassa frågorna jag ställde efter den 

förkunskapen. När jag genomförde intervjun hade jag med mig flera redan formulerade frågor 

men under intervjun formades nya frågor för att försöka förstå hur utövarna tänkte och varför. 

Rosenqvist och Andrén (2006) kallar den här typen av intervju för vilja-veta-intervjun och beskriver 

metoden som passande då man vill veta så mycket som möjligt i syfte att förstå hur den 

intervjuade tänker, varför och vad den anser om något.  

Gruppintervjuer 

Gruppintervjuer kan enligt Trost (2005) vara lite komplicerat då grupprocessen kan påverka 

svaren man får. Dock tror jag att en gruppintervju är bättre än ingen intervju. Ibland fanns inte 
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tillfälle för individuella intervjuer och då forumteatergrupperna jag träffade verkade trygga med 

varandra så bedömde jag att det ibland också kunde kännas bättre för den intervjuade att bli det i 

grupp. Jag har dock haft grupprocessens möjliga påverkan i åtanke då jag tolkat empirin. Ett 

annat problem med gruppintervjuer är att det är svårt att hålla reda på allt som händer under 

intervjun. (Trost 2005) Jag har på gott och ont filmat intervjuerna så att jag kan titta på dem igen i 

efterhand. 

 

Dokumentation av data 

Jag dokumenterade intervjuerna genom att filma dessa. Under och efter intervjuerna har jag 

dessutom fört anteckningar som komplement. Alla intervjuer har dessutom transkriberats, de 

flesta på sitt originalspråk, engelska och spanska. Dessutom gjordes några intervjuer på 

portugisiska, dessa betalades en professionell översättare för att översätta till spanska. 

Dokumentationen består av 115 sidor transkriberade intervjuer och över 30 timmars inspelad 

film. Det har varit till stor hjälp för mig att kunna gå tillbaka till film och text i mitt arbete med 

uppsatsen.  

 

Dataanalys 

När jag hade samlat in all empiri började jag med att försöka skaffa mig en helhetsbild av 

materialet. Jag tittade på video och läste de transkriberade intervjuerna.  Denna kombination 

ledde till att jag fick en djupare förståelse än om jag bara hade använt en av metoderna. Därefter 

försökte jag se teman och mönster hos de olika utövarna. Jag sökte efter svar på vad 

forumteaterutövarna drivs av och vill förändra genom sitt arbete.  Jag letade efter likheter och 

skillnader och fann två olika nivåer som utövarna arbetade på. Hela tiden markerade jag med 

understrykningspennor i den transkriberade texten.  Nästa steg blev att skriva om det mest 

relevanta på svenska i ett annat dokument. Jag direktöversatte efter hand. Ibland översatte jag 

ordagrant men ibland översatte jag ett sammanhang, plockade ut det mest intressanta i det de 

säger och plockade bort upprepningar och irrelevanta saker. Ibland har jag skrivit om det de sagt 

med egna ord för att det skall bli lättare att förstå. Detta omskrivna intervjudokument blev 16 

sidor långt. I mitt resultat och analyskapitel har jag använt mig av detta material när jag sakta och 

metodiskt sammanställt resultat och analyskapitlet utifrån kategorier. Jag har ofta skrivit om 

texten till beskrivningar av vad personen säger istället för citat för att göra texten mer kärnfull 

och lättbegriplig. Trots språkförbistringar, upprepningar och att ibland inte höll sig till ämnet har 

texten på detta sätt blivit överskådlig. Efter att ha kategoriserat materialet jämförde jag det med 
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litteratur och forskning på området under kapitlet tolkning och diskussion. Där har jag också 

diskuterat resultatet utifrån den svenska kontexten.  

 

Metodiska överväganden 

En aspekt som kan ha påverkat intervjuerna är att de inte är gjorda på svenska. Vissa av 

intervjuerna är gjorda på engelska, vissa på spanska och vissa på portugisiska. Både mina och 

utövarnas språkförbistringar kan ha påverkat möjligheten att uttrycka sig helt fritt under 

intervjuer och workshops. En hjälp i detta har varit att jag kunnat gå tillbaka till intervjuerna både 

via film och genom det transkriberade materialet. Det har minimerat risken att min språkkunskap 

inte räckt till. Under hela processen har jag dessutom haft hjälp av en person vars kunskaper i 

spanska är på en högre nivå än mina. Han har kontrollerat att jag förstått allt rätt.  De 

intervjuerna som gjordes på portugisiska har jag låtit översätta av en professionell översättare. Vid 

översättning finns det dock alltid en liten risk att översättaren inte förstått hela sammanhanget 

och då missat viktig symbolik eller nyans i språket.   

 

Det faktum att jag deltagit och att jag dokumenterat genom film skulle kunna vara faktorer som 

gjort situationen mindre naturlig. Det går inte att utesluta att detta kan ha påverkat hela förloppet 

och därmed även intervjusvaren. Patel och Davidson (2011) skriver att en av de nackdelar man 

brukar ta upp kring deltagande observation är just detta, att observatören genom att delta 

kommer att störa gruppens naturliga beteende. Mitt deltagande för att få en bild av verksamheten 

skulle kunnat ha haft en liknande effekt. Eftersom observationen i mitt fall bara syftade till att ge 

mig en bakgrundsbild av verksamheten ser jag inte detta som ett problem. Förutom att observera 

var jag också en nyfiken dramapedagog och forumteaterutövare när jag deltog vilket gjorde vårt 

möte mer naturligt. Jag hade alltså en stor fördel då jag praktiserar och är intresserad av samma 

ämnen som deltagarna, vi kunde mötas som praktiker och vägen till acceptans blev inte lika lång. 

Det finns dock en liten risk att utövarna medvetet eller omedvetet kan ha försökt gå mina 

förväntningar till mötes eftersom vi möttes på just detta sätt.  

 

Tillförlitlighet 

Jag kan inte ta för givet att den här undersökningen ger en trogen beskrivning av vad utövare av 

de förtrycktas teater vill förändra. Men då mitt empiriska material är så pass omfattande kan jag 

anta att den ger en bild av vad utövare vill förändra och drivs av. 
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Etiska överväganden 

Jag har i mitt arbete fått godkännande från representanter för de grupper jag intervjuat för att 

använda materialet till den här studien. Varje deltagare i varje grupp har dock inte vetat om att 

intervjuer och filmning skulle användas till denna uppsats. Patel och Davidson (2011) skriver 

angående dilemmat i de fall deltagarna inte vetat om att de deltagit i en studie att det är av högsta 

vikt att individerna inte går att identifiera, kanske inte ens gruppen. För att grupperna och 

utövarna inte skall gå att identifiera har jag i min uppsats varken namngett dem eller skrivit var de 

finns. Rosenqvist och Andrén (2006) skriver att även om man inte är ute efter att påvisa 

missförhållanden brukar man låta deltagande i studien vara anonyma. Patel och Davidson (2011) 

skriver att man måste väga in vilken grupp, situation och problemområde det gäller när man 

betraktar de etiska problemen. Då deltagarna i min studie vetat om att de varit filmade ser jag 

inget problem i att använda mig av materialet i denna uppsats.  Det är rimligt att anta att utövarna 

som accepterat att bli filmade av mig också skulle acceptera att jag skriver en uppsats. Det är 

dessutom inte något känsligt ämne. Studien kan inte på något sätt vara till skada för individerna. 

Winter (1977) skriver att man aldrig skall åsidosätta hänsyn till de medmänniskor man drar in i 

undersökningen. Jag vill skildra deras tankar om förändring och på det sättet skapa en diskussion 

om de olika sätten att tänka, inte avslöja något skandalöst. Trost (2005) skriver om 

gruppintervjuer då konfidentialitet inte finns, att man som forskare inte skall använda sig av 

metoden om ämnet är känsligt. Jag tänker att den principen får gälla i min undersökning. De 

grupper och utövare jag träffat vill gärna berätta om vad de gör och deras tankar kring detta. 

Trost (2005) skriver också att man noga skall fundera över vad man kan ställa till med genom att 

göra intervjuerna. Jag menar att intervjuerna jag gjorde snarare har bidragit till eftertanke och 

diskussion även för informanterna vilket är en positiv sak.  
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Resultat och analys   
I det här kapitlet kommer jag under kategorier blanda svar på intervjuer för att exemplifiera och 

ge er en bild av den bredd av olika målsättningar som de i studien ingående utövarna av TO har. 

Vidare kommer jag visa de nivåer utövarna av TO vill förändra på. Kapitlet innehåller också en 

drömkarta som skall tydliggöra de målsättningar och drömmar utövarna har. Till sist 

sammanställs resultatet i punktform för att det skall bli överblickbart.  

 

Skapa forum 

En målsättning jag fann var en önskan att skapa ett forum för utövare och samhälle2 att samtala 

om problem på ett annat mer kreativt sätt.  

Ett alternativt sätt att prata om problem 

Flera av grupperna jag träffade var en del av ett etablerat socialt arbete. Dessa grupper hade 

gemensamt att de ville kommunicera den specifika gruppens problem för att kunna diskutera 

detsamma med anhöriga, nätverk och samhälle runt personen. De såg alltså TO som ett 

alternativt sätt att prata om problemen de hade.   

 

Vi arbetar med TO för att stötta och hjälpa berörda att kommunicera på ett annat sätt. Till 
exempel när vi har möten med personal, brukare och familjer finns det ofta många problem de 
borde prata om men ingen vågar uttala dem. Med hjälp av TO har de istället kunnat visa en 
bild av det svåra som inte går att säga. 
 
 

Dela erfarenheter av förtryck med varandra och samhället 

En av grupperna jag besöker arbetar med kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet. Denna 

grupp är en del av ett etablerat socialt arbete. Samma dag som jag besöker gruppen kommer de 

på vilken fråga de vill fördjupa sig i och göra en forumteater om. Under passet pratar kvinnorna 

om sin relation till rättssystemet. De delar erfarenheter av hur de bemötts av polisen då de 

bestämt sig för att anmäla den misshandel de utsatts för i sitt hem.  De pratar om hur de blivit 

ifrågasatta av polisen och om det faktum att man behandlas sämre om man är svart eller fattig 

och bor i en kåkstad. Ledaren säger att en av kvinnornas berättelser var särskilt intressant. Hon 

berättade om när hon hade bestämt sig för att gå till polisstationen efter flera års lidande och 

misshandel i hemmet. Polisen som hade tagit emot henne frågade då hon berättat sin berättelse 

                                                
2 Med samhälle menas här det lokala samhället och nätverket runt personen. Till exempel kommun, polis, 
civilsamhället, grannar osv.  
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om hon verkligen var säker på att hennes man var så illa. Han sa att han inte trodde det var så 

farligt och undrade igen om hon verkligen var säker på det här? Ledaren poängterar att det blir 

som att ett nytt förtryck startar här. De söker hjälp från ett förtryck men istället startar ett annat. 

Det är denna fråga kvinnorna vill ta upp i sin forumteater. Ledaren berättar att pjäsen de skapar 

utifrån det här vill de visa för samhället och andra kvinnor.  Den kommer att spelas upp i 

närliggande städer. De vill diskutera problematiken de här kvinnorna upplever med 

kvinnogrupper och rättssystem samt de hjälporgan som finns runt kvinnorna. Målet är att lyckas 

förbättra det rättssystem kvinnorna möts av då de bestämt sig för att förändra sitt liv och lämna 

förbrytaren.  

 

Jag vill verkligen att teatern som vi gör här ska förändra deras liv. Jag vill inte bara visa en teater 
utan starta en diskussion om hur samhället kan skydda dessa kvinnor. Hur samhället kan hjälpa 
dem. För de behöver jobb, någonstans att bo, skola till sina barn och de behöver drömma.  

 

En annan grupp jag träffar som arbetat kring frågan våld i hemmet berättar för mig om hur de i 

gruppen delar med sig och möts i gemensamma erfarenheter av förtryck de varit med om. En 

kvinna som är uppvuxen i Europa säger: 

 

Det är så fint att arbeta tillsammans och att vara en del av en grupp. Här har jag lärt mig tillit. Att 
förlita sig mer på andra, jag måste inte klara allt. Det gör ont ibland för det finns så mycket förtryck vi 
delar. Det är skönt att dela det men samtidigt smärtar det, att det är så vanligt. Trots att jag och 
gruppen har så olika bakgrund, trots att jag är uppvuxen i Europa är vi med om samma saker. Det gör 
ont men samtidigt fylls jag av kraft när vi enas för att förändra det.  

 

Skapa diskussion 

Flera av grupperna berättar för mig hur de med hjälp av TO vill främja diskussioner. Både skapa 

diskussioner och använda scenerna som underlag för att kunna fördjupa pågående diskussioner.  

 

En grupp beskriver hur de vill skapa frågor hos publiken. De hoppas att frågorna i sin tur skall 

skapa debatter i deras område och få människor att tänka om. De säger att det behövs debatter i 

kåkstaden där de bor och att när människor stannar upp och tänker efter kan en förändring 

skapas. Det finns förtryck överallt i deras område säger de, men i en forumteater de gjorde föra 

året visade de en våldsam situation. Det var en vardaglig situation som de inte insett att det 

faktiskt var en våldsam situation innan de började arbeta med den. Genom att prova de olika 

rollerna i pjäsen insåg de att den till synes ”normala” situationen var våldsam. Den handlade om 

en kvinna som ville jobba men som inte fick det för sin aggressiva man. Det fanns vissa som inte 
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ens kom för att titta på pjäsen de hade gjort, de levde i förtryck men ville inte inse det. När de 

visade pjäsen frågade publiken sig själv: Om det här händer mig, varför reagerar jag inte? 

Gruppen säger att nu vill de fortsätta arbeta med fler ämnen som kan skapa nya frågor hos 

publiken.  

 

Hos en av grupperna jag besöker får jag se en pjäs som handlar om sexuella trakasserier på 

jobbet. Efter forumteatern drar de sin analys långt. De funderar inte bara på vad personen i 

scenen kunde göra där och då utan drar det till kollektiva handlingar tillsammans med de andra 

arbetarna. De pratar om samhällets strukturer och hur företag inte bryr sig om sina anställda. De 

provar möjliga inhopp och efteråt berättar de för oss hur olika inhoppen blir beroende på vilken 

bakgrund och analys den som hoppar in har. En gång när de spelat föreställningen för ett gäng 

arbetarkvinnor gick en av dem upp på scenen och ville slå förtryckaren medan när de spelade för 

en grupp studenter på universitetet gick en upp och ville anmäla förtryckaren.  

Ett sätt att hitta strategier 

Förutom att skapa diskussion menar många av grupperna att det ger verktyg att hantera 

situationer på ett annorlunda sätt. Det blir ett sätt att hitta strategier i konflikt och 

förtryckssituationer.  

 

En grupp berättar hur de tagit upp en konkret situation direkt ur verkligheten upp på scenen. Det 

var en situation som berörde de flesta i gruppen då den handlade om att patienterna inte tilläts 

fortsätta gå på den del av sin behandling som låg under arbetstid då de börjat arbeta igen efter sin 

behandling. De utarbetade tillsammans sätt att bemöta chefens argument genom att spela 

situationen med varandra och sina anhöriga.  

 

Även på en annan workshop jag besöker är det konflikter på arbetet som sätts i fokus. En kvinna 

skall berätta om en situation hon varit med om och börjar med att måla upp en bild med hjälp av 

de andra deltagarna som statyer. Bilden visar en arbetsplats och temat för bilden är: När hennes 

arbetskamrat inte fick förnyat kontrakt. Hon beskriver de olika karaktärerna, deras känslor och 

motiv. Till sist beskriver hon också situationen och utifrån det prövas olika sätt att hantera 

situationen och chefen som tagit beslutet. Efter workshopen intervjuar jag kvinnan vars historia 

de arbetat med. Hon berättar för mig att hon gillar forumteater för att det handlar om att 

förändra verkligheten. Hon gillar att det är en interagering mellan skådespelare och publik men 

också att det faktiskt handlar om att lösa konflikter. Hon berättar att konflikten hon upplevde på 
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sitt jobb har förändrat henne massor. Innan hade hon alltid intresserat sig för sociala frågor på 

universitetet men mest på ett teoretiskt plan. Men sen konflikten på hennes jobb har hon förstått 

att som medborgare måste man också agera i olika frågor. Hon säger att hon blev tvungen att 

agera i konflikten och att hon nu också börjat engagera sig i solidaritet för att stödja andra 

arbetare i andra konflikter. Hon säger att hon tror att forumteater kommer vara ett verktyg i den 

här kampen, ett redskap i hennes fortsatta engagemang säger hon. Hon säger att på en rent 

individuell nivå hjälper forumteatern henne att hitta strategier. Under konflikten på hennes 

arbetsplats hade hon svårt att få med sig sina arbetskamrater. Hon var för rättfram säger hon. Så 

detta blir ett sätt för henne att hitta redskap att nå fram på andra sätt.  

Sammanfattning 

Utövarna av TO vill alltså skapa ett forum för att tala om problem de själva upplever i samhället. 

Det blir ett alternativt sätt att tala om problem där man kan visa det som inte går att säga. De 

berättar att man delar förtryck med varandra men också med samhället. De vill kommunicera ett 

upplevt förtryck för att skapa diskussion men också för att försöka förändra samhället. Dels 

utarbetar de konkreta strategier för hur de själva kan hantera förtryck de utsätts för. Dels låter de 

samhället interagera i problematiken för att förstå och utarbeta strategier och förändringar 

tillsammans.  

 

Politisk förändring 

Att påverka lagen 

De grupper jag träffade som var en del av en etablerad social verksamhet ville ofta poängtera 

något specifikt problem den här gruppen utsattes för av samhället vilket kunde förändras genom 

t.ex. en lag eller praxisförändring  

 

Ett exempel på detta var en grupp som fanns inne på ett rättspsykiatriskt fängelse. Jag besökte 

den här gruppen under deras repetitioner av en forumteater som behandlade hur en intagen blev 

drabbad av det rättssystem som fanns runt honom. Föreställningen handlade om en man som 

inte fick veta hur länge han skulle vara inspärrad och han blev mer och mer frustrerad av detta 

faktum för varje scen. Man fick se honom kämpa och kämpa för att till sist ta en överdos och dö 

i sin cell. Gruppen hade spelat föreställningen för olika instanser som tog beslut om de intagnas 

liv och deras mål var att påverka rättssystemet så att den intagna fick ett tidbegränsat straff. 

Ledaren för gruppen berättar att de tagit upp flera av fångarnas problem genom TO men att det 
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problem som blev mest akut att lösa var det som handlade om säkerhetsåtgärderna. I realiteten 

betyder det att fången kan bli kvar mycket längre än vad den fått för straff. Det finns de som 

kommit hit för att avtjäna två år men som blir kvar i 15 år3. Vissa personer har inget nätverk 

utanför murarna, ingen familj eller vårdkontakt som ser till att personen får komma ut härifrån. 

Så de gjorde den här föreställningen om problemet och spelar den utanför fängelset. 2008 var 

första gången de fick komma utanför fängelset med teatergruppen och då spelade de den på ett 

stort möte om mental hälsa och mänskliga rättigheter. Efter det har gruppen fått spela på flera 

olika evenemang och seminarier på temat. De vill själva säga något i den här debatten för att 

kunna förändra samhället och det som tas upp i scenen säger ledaren. En deltagare berättar: 

 

När vi spelar pjäsen representerar vi inte bara oss utan alla rättspsykiatriska fängelser och alla 
som är drabbade av byråkratin. Inte bara i psykvården. När vi visade den för byråkraterna 
började de se saker klarare och uppmärksamma oss mer. Och vi tänker fortsätta till dess dom 
är övertygade om att patienterna skall få sin behandling och släppas fria när deras straff är 
över.  

 

Se till att lagar följs 

Vissa grupper ville istället för att förändra de redan existerande lagarna eller skapa nya helt enkelt 

uppmärksamma lagar som finns men som inte följs.  

 

En grupp visar mig en föreställning där två barn måste hjälpa sin mamma att få ihop pengar 

genom att tigga. Deras klasskompisar kommer när de står på gatan och tigger och det uppstår en 

konversation där klasskompisarna rackar ner på de två barnen och hotar med att kontakta 

socialen. I slutet av scenen kommer de hem till sin mamma men pengarna de lyckats få ihop 

täcker knappt brödbehovet för kvällen.  

 

Det är en grupp barn som har gjort föreställningen och den bygger på en av barnkonventionerna, 

nämligen den att alla barn skall få leka, gå i skolan och ha ett normalt barnliv. Ledaren för 

gruppen berättar att de har visat den för organisationer, lärare och andra som är intresserade av 

frågan de tar upp. Målet är att stärka barns rättigheter och att den lag som finns för att skydda 

barn och unga skall följas säger ledaren.   

                                                
3 Det fungerar på liknande sätt även på svenska rättspsykiatriska fängelser.  
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Verktyg i aktivism 

Vissa av personerna jag möter under min resa är uttalat aktivister. En grupp jag besöker berättar 

om sitt politiska engagemang och vilken roll forumteater har i det. De har en lång tradition av att 

kämpa tillsammans med olika sociala grupper för att uppmärksamma olika samhällsproblem. De 

berättar att de använder sig av forumteater som en politisk aktion. De vill kritisera samhället och 

gör det med hjälp av teater och ibland humor. De berättar hur de spelat teater på ockuperad mark 

med sina grannar som bor där, under blockader, demonstrationer, med fackföreningar, arbetare 

och studenter. De utgår från folks erfarenheter för att de skall kunna förändra sin situation 

berättar de. De arbetar inte bara med forumteater men tycker att det är ett bra verktyg för dem. 

De beskriver det som ett konstnärligt sätt att analysera och solidarisera sig. De berättar om hur de 

en gång hade blockerat en väg och polisen skulle precis gå till angrepp. Då använde de sig av 

forumteater för att analysera om de skulle lösa upp blockaden eller inte. De säger att i deras kamp 

är teatern ett verktyg bland andra som blockader och strejker. Men forumteater är ett väldigt 

viktigt verktyg för sociala rörelser lägger de till. 

 

En annan person jag intervjuar säger att för henne är forumteater framför allt ett redskap till 

direktaktion. Det är ett snällare sätt än att göra en vägblockad. Självklart fortsätter jag att blockera 

vägar säger hon, men det har blivit viktigare för henne att hitta nya strategier. Forumteater är ett 

sätt att nå fram med sina berättelser så att den andra verkligen förstår och kan sympatisera med 

konfliken.  

 

Men det verkar inte vara alla som kombinerar forumteatern med annan aktivism. En av 

grupperna jag träffar säger att deras aktivism är helt enkelt deras arbete som konstnärer och att 

göra teater.  

En del i en politisk rörelse: 

I Brasilien finns en pågående psykiatrireform mot psykvården så som den sett ut med stora 

stängda institutioner och aggressiva behandlingsmetoder. Den poängterar likheter mellan 

behandlingsmetoder som elchocker4 och tortyrmetoder som användes i diktaturen. Men även 

andra paralleller till diktaturen dras så som att kontrollera människor och bestämma vem som är 

annorlunda. Rörelsens mål är att stänga de stora psykiatriska sjukhusen och hitta andra alternativ. 

På ett ställe jag besöker som är en del av denna rörelse har vården decentraliseras och bedrivas 

                                                
4 Elchocksbehandling (ECT) är en erkänd om än omtvistad behandling som används även i Sverige och är givetvis 
inte bara av ondo som det låter i texten.  
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som öppenvård istället. Man arbetar mycket med patienternas nätverk och alternativa metoder 

där forumteater blir en del av behandlingen.  

Påverka i konkreta sakfrågor 

Många av de grupper jag besöker drevs av att lyckas påverka samhället i specifika och konkreta 

sakfrågor. Ämnen som jag mötte var till exempel: Barns rättigheter till fritid och skola, juridiska 

frågor för fångar, rättigheter för patienter under behandling, arbetsplatskonflikter, polisens 

bemötande vid anmälan om våld i hemmet, sexuella trakasserier på arbetet. 

Peka på övergripande oriktigheter: 

Men ibland var målsättningarna mer övergripande. En person jag intervjuar pratar om att vi lever 

i en kapitalism och att det är företagen som skapar ojämlikheten som i sin tur skapar 

uppdelningen mellan förtryckare och förtryck. Det är alltså de stora företagen som är orsaken till 

ojämlikheten menar han. Men också staten lägger han till. Den kan visserligen säga sig vara 

socialistisk och måna om medborgarnas intressen men samtidigt kan det pågå korruption inom 

den. Då kan man använda TO för att peka på samhällets ojämlikheter och oriktigheter.  

 

Andra övergripande teman som grupper jag mötte jobbade med var fördomar, diskriminering, 

genus och kvinnofrågor. 

Sammanfattning 

Utövarna har en målsättning som handlar om politisk förändring. Där vissa arbetar för lag eller 

praxisförändringar arbetar andra för att lagar som redan finns skall följas. Utövarna vill poängtera 

problem för att skapa förändring och spelar för olika instanser och berörda personer i samhället. 

Vissa av de grupper jag träffade var en tydlig del av ett organiserad politisk rörelse där 

användandet av metoden i sig också var en konkret förändring de ville uppnå. En del grupper 

använder TO i sin aktivism och utövarna är tydliga med att TO bara är ett av alla verktyg som 

finns för att organisera sig i den kampen. Gemensamt för grupperna var att TO var ett tydligt 

verktyg för att uppnå en vision om ett annat samhälle. Oavsett om det gällde sakfrågor eller mer 

övergripande oriktigheter.  
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Att gräva där man står 

Medan vissa grupper var en del av en etablerad social verksamhet och därigenom finansierade var 

andra rent ideella grupper som gjorde det utifrån sitt engagemang på sin fritid. Sen fanns det 

också de som var professionella skådespelare som försökte försörja sig genom metoden.  

Reflektera utifrån sin verklighet: 

En grupp jag besöker har själva startat ett socialt center i sitt grannskapsområde. De berättar att 

de arbetar där för att de bor där. Vi ville inte ta hit kulturen utan producera den själva säger en av 

ledarna. Här har de olika lektioner för alla i området helt gratis. Det är aktiviteter som våra unga i 

området annars inte får tillgång till säger de. Systemet är tyvärr inte uppbyggt så att 

arbetarklassungdomar skall få tillgång till bibliotek och kulturella uttryck lägger de till. De hjälps 

åt i centret och delar med sig av det de kan. Här finns läxhjälp för barnen och konstnärliga 

aktiviteter för alla åldrar. De använder sig av teater för att uppmärksamma samhällsproblemen 

som finns. De säger att de är arbetare som kämpar ihop med sina grannar. De vill visa sin 

verklighet säger de och därför arbetar de med det som händer dem och skapar utifrån sin 

verklighet både i barn och i vuxengrupperna.  Inte sällan blir det samma teman som dyker upp i 

de olika grupperna. De utgår från någon problematik och vill skapa tankar hos publiken. Deras 

fokus är alltså att göra teater som belyser och visar något - från början visste de inte ens att det 

var TO de höll på med. De arbetar i sitt område men kämpar gärna tillsammans med andra 

arbetare, studenter, fackföreningar eller sociala rörelser också. I vuxengruppen har de jobbat med 

frågor som hälsa, våld mot kvinnor, utbildning, och polisrepression. I barngruppen med teman 

som barns rättigheter, våld i familjen, diskriminering i skolan, och problematik med barn som 

måste tigga. TO är för dem ett verktyg att analysera och reflektera över problem de har. De 

berättar att de vill att de unga i området skall reflektera över vad som händer dem. I forumteatern 

reflekterar publiken eftersom den känner igen sig. Skådespelarna kan spela äkta för att det är 

något som händer dem. De berättar om en gång de hade spelat en föreställning om 

polisrepression och en högt uppsatt i Rotary hade kommit. Han tyckte att man skulle hävda sina 

rättigheter, ett förslag som absolut inte fungerade. Det visade hur långt ifrån den verkligheten han 

levde. En kille från området fick förklara att i den här situationen har man inga rättigheter. Det 

visar hur svårt det är att förstå det man inte lever i.  

Belysa vardagliga förtryck som alla är med om 

De grupperna jag träffade hade väldigt olika bakgrund och det speglades också i vad för ämnen 

de valde att arbeta med. En fri teatergrupp jag träffade som verkade ha en medelklassbakgrund 
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berättar för mig att de gjorde en pjäs om genus. De ville på så sätt belysa några vanliga 

diskriminerande beteenden, förtryck i relationer - de vardagliga förtrycken. De berättar vidare att 

de tror att det är viktigt att undersöka de förtryck alla är med om och har gemensamt som t.ex. 

förtryck på jobbet. Idén till deras pjäs om genus kommer från verkligheten men de tror inte man 

måste ta exakt upplevda situationer utan snarare metaforer för något man upplevt.  

 

En person i samma grupp berättar att deras mål är att visa ett system som stoppar personer från 

att säga och göra det de vill. Han pratar om relationstrauman och att uttrycka sig genom 

symboliska begränsningar som har att göra med dessa. Det tycker han är förtryck säger han.  

Från det lilla till det stora - det privata är politiskt 

Flera av grupperna jag möter tycker att det är svårt att tänka på stora samhällsförändringar men 

tror att om man börjar i det lilla följer det andra med.  

 

En grupp beskriver hur deras mål är att förändra samhället men att det blir svårt att tänka så 

stort. De lägger till att om man tittar på de stora förändringarna i historien så börjar de med små 

förändringar. Ledaren berättar att för henne är det stort att se hur det når fram till ungdomarna 

och att de får tillgång till det här verktyget. Hon säger att det är en förändring. Man kan se i deras 

ansikten att det gör något de njuter av säger hon. Hon beskriver vidare: 

 

Verkligheten för barnen som kommer hit är tuff. Arbetslöshet och barnmisshandel men du 

kan ändå känna dig som en individ, för du kan skådespela, du kan klättra upp i ett tyg och 

vara akrobat. (…) Vår grej är att visa att du har möjligheter att göra andra saker. För mig är 

det ett revolutionärt sätt att ändra situationen. Med glädje försöker vi göra det här. 

 

En annan person jag intervjuar säger att forumteater för henne blir ett verktyg att arbeta med sina 

personliga problem och konflikter för att sedan ta det till en global nivå. Från det lilla till det 

stora.  Från det privata till det politiska säger hon. 

 

En person berättar att han är pessimistisk vad gäller att förändra samhället men att han tror på att 

förändra i det lilla. Då vi börjar ifrågasätta, tänka tillsammans och skapa mening där vi är – då kan 

vi förändra något säger han. Han är inte nöjd med samhället som det ser ut lägger han till. Hade 

han kunnat tänka stort hade han velat ha en socialistisk revolution men i det lilla tror han att all 

förändring och ifrågasättande är bra. Att bryta med förnuftet och det som står skrivet i sten. Det 
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blir bara idealistiskt att tänka sig ett idealsamhälle säger han. Deras grupp vill ha ett samhälle för 

alla och försöker förändra det samhälle de redan har.  

Om att spela upp andras verklighet  

En grupp med skådespelare som spelar en forumteaterpjäs om diskriminering i skolmiljön 

berättar att deras första forumteater var ett beställningsjobb. De har nu spelat samma pjäs under 

flera år på massor av olika ställen runt om i Argentina. De har spelat på skolor, festivaler och på 

gatan säger de. När de skulle skriva pjäsen fick de ett videomaterial av från uppdragsgivaren att ha 

som underlag. Materialet visade olika skolsituationer som de tittade på och analyserade för att 

skriva manus. Pjäsen byggde alltså inte på någon av skådespelarnas erfarenheter.  

Olika sätt att se på förtryck och förändring. 

De olika grupperna hade olika syn på vad förtryck var och vad de ville förändra även om deras 

retorik och ordval kunde likna varandra mycket. Det var inte självklart att grupperna menade 

samma sak då de pratade om förtryck, förtryckare och förändring. Här beskriver jag två gruppers 

bild av förtryck och förändring för att exemplifiera olika sätt att tänka.  

 

En grupp beskriver att det tycker att förtryck är att frånta någon rätten att fatta sina egna beslut. 

Så när de visar en scen av förtryck är det för att den som tittar skall kunna gå in i scenen och 

repetera inför det verkliga livet på hur man tar beslut. Han beskriver förtryck som allt det som 

begränsar ens möjligheter, ens frihet. Som inte låter mig som individ ta mina egna beslut. Och det 

finns överallt, på gatan, på jobbet och i hemmet. Han exemplifierar genom att berätta om en pjäs 

de gjort där en som blir utsatt för mobbing i slutscenen tar en pinne för att slå sina kamrater. Han 

säger att det är här de säger stopp! Han beskriver det som att den förtryckta gör ett dåligt val och 

att de skall göra om det så att den förtryckta skall göra ett bättre val för att situationen inte skall 

uppstå och reproduceras.  

 

En annan grupp jag träffar har en helt annan syn. De tycker att TO är ett analysverktyg i deras 

kamp. Vi vill frigöra oss och inte längre vara förtryckta säger de och för att göra det måste man 

förgöra förtryckaren. Dessutom måste man göra uppror mot förtryckaren man har inom sig 

lägger de till.  

 

Medan den första gruppen lägger skulden på den förtryckta och dennes dåliga val pratar den 

andra gruppen om att resa sig och förgöra förtryckaren. Tillbaka till den första gruppen och dess 

analys om orsak till förtryck 
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Gruppen beskriver förtryckskedjan de visar i deras pjäs. En man blir förtryckt på sitt jobb, går 

hem och tar ut alla sina aggressioner på sin familj. I tredje scenen tar hans son ut allt på sina 

kompisar. De vill visa på att den som förtrycker i en situation i nästa situation kan vara den som 

blir förtryckt. Detta sker inte av en slump utan av det faktum att den tidigare blivit förtryckt. 

Förtrycket ter sig alltså som en kedja i ett system och det gäller att förstöra förtryckskedjan för att 

stoppa det.  

 

Den andra gruppen pratar om ett förtryckande samhällssystem där inte alla människor ges samma 

möjligheter. De säger att de själva är en marginaliserad grupp arbetare som vill kritisera samhället 

med hjälp av TO. De pratar om ett system som förminskar en och som tycker ner ens självkänsla, 

där man inte är något värd. De berättar att de vill ha en samhällsförändring i värden.  

 

Det går tydligt att se att de två grupperna ser på förtryck på två helt olika sätt. Medan första 

gruppen lägger skulden på individuella relationer pratar grupp två om en förtryckande struktur i 

hela samhället. Medan grupp ett vill lösa konflikter mellan enskilda personer vill grupp två 

förändra samhället. De olika grupperna verkar ha helt olika analys och förståelse kring förtryck 

och vad det innebär.  

Sammanfattning 

De flesta grupperna jag träffade utgick ifrån sin verklighet när de arbetade. En grupp berättar hur 

de använder TO för att reflektera och analysera över sin situation och sätta det i ett större 

sammanhang. Eftersom grupperna utgick ifrån sin verklighet speglade gruppens bakgrund vilka 

ämnen de arbetade kring, men också vilka slutsatser de drog utifrån sitt arbete. Även om de flesta 

grupper försökte ta upp analysen på en samhällelig nivå och se förtrycken i en större kontext 

hade grupperna olika bakgrund och analys vilket gjorde att de drog olika slutsatser. Det fanns 

också de grupper som istället för att utgå ifrån sin egen verklighet arbetade med andras problem 

och de som istället för att ta upp analysen till en systemnivå såg förtrycket som en konflikt på en 

individnivå mellan två personer.  

 

Anpassning och terapi  

I vissa av de grupper jag besöker verkar en bakomliggande målsättning med att använda sig av 

TO vara anpassning till det rådande systemet. Framför allt märks det i de grupper som är en del 
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av ett etablerat socialt arbete och som använder forumteater som en del av en behandling eller i 

terapi.  

Minska frustration  

En av de jag träffar som arbetar i fängelser berättar att fängelsechefen ville ha TO som 

verksamhet på fängelset för att han sett hur goda resultat det gett på ett annat fängelse i närheten. 

Där hade internerna börjat ta mindre medicin, börjat delta i aktiviteter i högre grad, börjat arbeta, 

gift sig och börjat leva ett normalt liv på något sätt. När jag pratar med intagna på 

rättspsykiatriska fängelset jag besöker är det också detta de själva vittnar om.  En fånge berättar 

att den har mindre ångest nu, sedan den började med TO. Att den fått bättre tålamod, förstår 

saker bättre och att saker inte är som han såg det innan. Förut var han rastlös och ville att allt 

skulle ske direkt men så gick tiden och saker förändrades, nu är han mer rörlig som fånge. Han 

sover bättre och tar sina mediciner som han ska.  En annan fånge berättar att han har fått mycket 

bättre självförtroende av att vara med i föreställningen. Men det har också öppnat andra dörrar 

för honom.  Genom att vara med i teatern fick han ett förtroendeuppdrag att städa från 

personalen, vilket är mycket viktigt för honom. I framtiden vill vi ta den här pjäsen vidare säger 

han. Vi vill spela teatern på gatan. Att vara med här öppnade upp mitt sinne och jag har 

utvecklats. Och genom det fick jag börja städa lägger han till. En tredje fånge berättar att den här 

aktiviteten gör att de inte blir deprimerade. Teatern i sig gör att min mentala hälsa blir bättre säger 

han. Nu kan han se saker från ett annat håll. Byråkratin finns, och de straffande lagarna och 

domstolarna. Allt det finns men de måste vänta och han är nöjd med att få vara med i den här 

teatern berättar han. 

Bryta utanförskap 

Hand i hand med anpassning finns ett annat mål som är att med hjälp av det förtrycktas teater 

bryta utanförskap. En patient på en öppenvårdsmottagning som använder sig av TO säger att det 

betyder mycket för henne. Det är ett sätt att komma ut ur sin situation av utanförskap och 

förtryck säger hon.  Hon berättar att förutom att hon är beroende av droger så är hon också 

bipolär och hon tycker att samhället diskriminerar människor med psykiska sjukdomar. TO blir 

för henne ett sätt att se en väg ut. Det blir ett sätt för dem att arbeta med situationen där de 

känner sig förtryckta och hitta olika möjliga vägar ut ur förtrycket säger hon. Hon beskriver hur 

de arbetar med frågor som ligger dem nära, som deras sjukdom, och när de gör detta genom 

teatern blir det ett sätt att arbeta med sina problem.  Hon beskriver hur det blir en stimulerande 

aktivitet att gå till. Något som gör att hon tar sig upp ur sängen på morgonen. Jokern och ledaren 

för gruppen berättar att det är viktigt för patienterna att bli sedda och det blir de här. Hon 
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beskriver att det blir som att ta tillbaka en plats i samhället de inte haft tidigare. De är en 

marginaliserad grupp i samhället men här kan de få möjlighet att berätta det de har att säga. Hon 

berättar vidare att de blir glada och nöjda av att vara här. De växer som personer och utvecklas.  

Skillnaden mellan terapi och de förtrycktas teater 

En utövare som också jokrar förklarar skillnaden mellan terapi och TO såhär:  

Arbetet är terapeutiskt men inte nödvändigtvis terapi. I terapi arbetar man med varje enskild 
persons problem. I TO vill man inte gå så djupt in i en person utan istället utifrån 
personernas berättelser ta upp problemen på en samhällsnivå så att man utifrån det kan 
diskutera med andra som har samma problem. 

 

En patient bekräftar den bilden genom att säga att det inte är som gruppterapi, utan att de arbetar 

med svårigheter i samhället som hela den här gruppen har.  Ett problem många som är beroende 

av droger har är svårigheten med jobb. Inte bara att hitta ett jobb utan att behålla det. Det är ett 

problem både hon och de andra i gruppen haft och som de också gjort forumteater om.  

Bearbeta trauman 

Vissa av grupperna jag träffade använde forumteater som en del av ett terapeutiskt arbete. En 

kvinna som är under behandling berättar att passen med TO blir en plats för eftertanke där hon 

söker inom sig för att bearbeta trauman som hon upplevt. Här känns det som om hon hade ett 

nytt liv, som att hon kan ta ett nytt steg i sitt liv, som att hon kan glömma det förflutna och bygga 

en bra framtid säger hon. Psykiskt hjälper det dem mycket i arbetet att göra sig fria från strukturer 

och skapa ett nytt liv beskriver hon. 

Vill skapa en bro mellan den inre världen och scenen 

En av personerna som arbetar med en grupp inom det etablerade sociala arbetet berättar hur de 

med hjälp av TO vill skapa en bro mellan den inre världen och scenen. De låter patienterna ta 

med sin inre värld upp på scenen för att kunna hantera den på ett bättre sätt, men också för att 

kunna kommunicera den till andra.  Han berättar om en situation med en man som i sin inre 

värld hade en skyddsängel som följde honom vart han än gick. Han brukade småprata med sin 

skyddsängel, lugna och trevliga samtal. Det var ju såklart ingen annan som såg vem det var han 

pratade med. Så en dag blev han och skyddsängeln osams och började diskutera och bråka med 

varandra vilket medförde att han plötsligt störde sin omvärld. Vad de då gjorde under 

forumteaterworkshopen var att de tog upp skyddsängeln på scenen och genom teatern fick 

mannen möta sin skyddsängel så att de kunde fortsätta ha en fungerande relation som inte störde 
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omvärlden.  Istället för att försöka säga till mannen att skyddsängeln inte fanns så gjorde de så att 

mannen kunde gå tillbaka till det fungerande. 

Sammanfattning 

I denna kategori berättade utövarna att de genom att använda TO ville bryta utanförskap och 

minska frustrationen hos utövarna. Att det var ett sätt att anpassa personen till det rådande 

systemet vilket gjorde att personen mådde bättre i den verklighet den befann sig i. Metoderna 

användes också i ren terapi för att arbeta med personers individuella trauman och mentala 

problem. Men också på ett mer strukturellt plan där man tar upp problemen på en generell nivå 

som gäller alla i gruppen.  

 

Personlig utveckling 

Flera av utövarna jag träffar pratar om att de med hjälp av TO vill arbeta med sig själva. Detta var 

gemensamt för alla grupper jag träffade men på olika sätt.  

Att sätta sig in i andras situation och förändra sig själv 

En av intervjupersonerna säger 

Jag gör det här för att bli en bättre människa. Jag vill förändra välden men för att kunna göra 
det måste jag förändra mig själv. 

 

En grupp ungdomar jag träffar berättar att de gillar TO, att det blir ett sätt att få ur sig lite 

aggressioner. De menar på att man med hjälp av TO kan uppnå acceptans och stoppa 

diskriminering. De säger att innan la de inte märke till om de själva diskriminerade någon men nu, 

i och med TO kan de sätta sig in i den andres situation. Man kan reflektera över sitt beteende och 

ändra det säger de och anger skolsituationer som exempel.   

 

En ledare berättar för mig hur de arbetat med fångvaktare för att dessa genom TO skall bli 

medvetna om sin förtryckande position. Inte sällan i detta arbete visar det sig att fångvaktarna 

tidigare själva blivit förtryckta. För en fångvaktare som tidigare hade blivit torterad blev det under 

workshopen uppenbart för honom att han själv som fångvaktare också arbetade med tortyr.  

Ledaren poängterar att det är viktigt när man arbetar med personer i förtryckande positioner att 

man gör klart för sig varför man gör det jobbet man gör.  
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Att utvecklas, frigöra sig och släppa fram känslor 

En kvinna berättar att TO hjälper henne att kunna hjälpa sig själv, men också andra kvinnor som 

befinner sig i liknande situationer. Hon berättar hur det känns som att vara på en öppen plats 

ämnad för en själv. Här kan man öppna och frigöra sig säger hon. Här konkretiseras drömmar 

hon hade för länge sedan som hon och de andra aldrig hade möjlighet att förverkliga lägger hon 

till. 

 

Flera personer pratar om att TO bidragit till att de släppt fram mer känslor. En ung kvinna 

berättar att hon fick prova TO och hon tyckte om det. Hon gillade det för att det kunde få fram 

saker som annars inte kommer fram, känslor, aggressioner och bra saker. Hon lägger till att det 

har förändrat henne. 

 

En annan kvinna berättar att hon hade blivit tipsad om att delta, att det skulle förända hennes liv. 

Själv tyckte hon mest det lät galet och trodde inte en sekund på det. Men hon började i alla fall 

komma på träffarna och det förändrade hennes liv. Hon beskriver hur det löst upp saker, gamla 

saker som hon gått och burit på, aggressioner och osäkerheter. Hon berättar att hon alltid haft en 

bild av sig själv som bitter men att det visade sig att det inte var så. Hon berättar att hon känner 

sig accepterad och att det fungerar bra att vara i den här gruppen. Hon säger att hon vill lära sig 

mer och fortsätta låta det plocka fram saker ur henne.  

 

Det är många som tycker att de fått bättre självkänsla av att delta i det förtrycktas teater. En ung 

tjej som är en del av en verksamhet där de bland annat jobbar med TO beskriver hur de blir 

huvudroller och slutar titta på. I en värld där man känner sig värdelös, som att man inte är något 

värd blir det en plats där man blir trodd på, där man får frihet att uttrycka kultur som var och en 

av oss bär inom sig säger hon. 

Förändra sin värld och göra en inre revolution 

En kvinna säger under vår intervju att om inte detta kan förändra världen så vet hon inte vad som 

kan det. Om inte den styrka, energi, reflektionsnivå, de glädjetårar och allt skratt kan förändra 

den. Som de skrattar, som de tänker, som de gråter och svär lägger hon till. Då vet hon inte vad 

som kan förändra värden. Men detta förändrar vår värld berättar hon. 
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Målet med varje forumteater borde vara en inre revolution hos var och en i publiken berättar en 

utövare för mig. Idag är systemet för stort för att göra revolution och förändra något över en 

natt. Men med en inre revolution kan vi förändra mycket.  

Sammanfattning 

Att arbeta med sig själv var en målsättning som fanns hos många av utövarna. Vissa ville 

utvecklas, frigöra sig och lyckas släppa fram mer känslor. Andra förändra sig själva genom att 

sätta sig in i den andres situation. Gemensamt var personlig utveckling.  

 

Styrkan i att arbeta i grupp 

En viktig ingrediens i TO är att man arbetar tillsammans med andra. Det är flera utövare som 

framhåller hur viktigt detta faktum är.   

Metoden är oviktig 

Exakt vilken metod som är vilken må vara viktigt i teorin men utövarna själva använder det som 

fyller deras syfte och blandar som de vill. En grupp säger till mig: 

 

Vi låser oss inte i TO´s tekniker utan använder teatro communitario för att vi gör det här 
med folk från området, teatro social för att vi gör en samhällskritik, forumteater för att 
förändra något, osynlig teater för att vi gjort det på tåg 

 

De blandar alltså helt fritt mellan metoderna inom TO och andra metoder som finns.  

 

En utövare förklarar att metoden egentligen är oviktig i förhållande till det faktum att man arbetar 

tillsammans med andra.  Han säger att han tror att förändringen sker i relation med andra 

människor. Att alla människor har fördomar som bottnar i okunskap och att det är först i mötet 

med andra som dessa kan förändras. Han säger att han hade kunnat göra detta på andra sätt än 

genom just teater. På fester eller genom att vara med i olika organisationer men att han väljer att 

göra det genom konstnärliga uttryck för att han tycker det är ett kraftfullt sätt. 

 

En ledare berättar att i dag befinner hon sig i det läget att det måste till mer än TO. Hon säger att 

hon arbetar i fängelser och där räcker det inte med TO. Så idag tror hon att det finns fler verktyg, 

att TO är fantastiskt men att det finns mer verktyg, mer sätt att organisera sig på, mer former, 

men att nyckeln är att göra det tillsammans.     
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Att förändra tillsammans: 

En utövare berättar att hennes liv förändrades av upptäckten av TO. Då sa hon till sig själv att 

om det kan förändra mitt liv så kan det vara ett verktyg som kan förändra även andras liv. Det var 

bra att kunna använda kroppen i situationerna berättar hon. Hon säger att hon har upptäckt att 

det finns smärtor som inte bara är hennes. Många gånger tänkte hon att oavsett hur mycket 

medelklass hon än var född till var hon själv i denna smärta, förnedring och det våld hon var med 

om. Helt själv. Hon berättar hur den borgliga teatern lät henne ”gråta ut” detta medan TO lät 

henne förändra det. Det hjälpte henne att lägga märke till att det är föränderligt och att det är 

tillsammans med andra personer man kan förändra.  

Att lära sig att vara i grupp: 

En kvinna berättar om hur hon aldrig gillat att vara i grupp. Hon säger att hon alltid varit och 

försökt att vara ensam. Att hon inte tyckt om grupper på grund av alla konflikter. Men hon tycker 

verkligen om att komma hit säger hon. För här bråkar hon med alla och tar fram sina dåliga sidor. 

Hon berättar att hon lär sig att vara i grupp här, något hon inte kunde innan. Det är jättejobbigt 

men hon lär sig att dela med sig till de andra och hon tycker om det lägger hon till.  

Övervinna individualiseringen 

En ung tjej framhåller under vår intervju att deras verksamhet för henne handlar mycket om att 

vara i grupp. Det uppstår en mängd konflikter som de måste lösa och tillsammans undersöker de 

och lär sig att jobba i grupp. Hon beskriver hur det i deras verksamhet är ett konstant 

utforskande och undersökande kring hur de kan skapa revolutionen i sin vardag. Att övervinna 

individualiseringen är också en övning säger hon.  

Olika åldrar kan mötas och alla kan 

En grupp pratar om hur TO är en form där alla kan mötas. Det finns ingen uppdelning mellan 

nybörjare och avancerade och de berättar om hur de har haft workshopar med blandade åldrar. 

De vuxna fick hoppa in och ta barnperspektivet i en scen som barnen gjort om en flicka som var 

tvungen att tigga och därför inte kunde dansa. Det blev väldigt givande för alla inblandade och 

alla kunde lära av varandras scener. Alla kan göra TO säger gruppen.  
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Sammanfattning 

Metoden i sig är enligt utövarna inte så viktig som att man i TO arbetar tillsammans. De berättar 

hur de lär sig av varandra, stärks av att vara tillsammans, drivs av att lära sig samarbeta och vill 

övervinna individualiseringen.  

 

Drömkarta 

För att tydliggöra de målsättningar jag har hittat har jag här gjort en tankekarta. 

 
Figur 2. Tankekarta. Varje moln i tankekartan symboliserar en målsättning och därmed också dröm som 

utövarna har.  

 

Målsättningar på samhällelig och individuell nivå 

När jag studerat målsättningarna hos utövarna av TO har jag sett att det finns olika nivåer i deras 

arbete. Jag hade också kunnat använda ordet perspektiv men har valt att kalla det nivåer för att 

det inbjuder till parallell användning.  Det var främst två övergripande nivåer jag kunde se att 

utövarna ville förändra på. På den samhälleliga nivån och på den individuella nivån. Det är långt 

ifrån vattentätt mellan de två nivåerna och utövarna arbetade oftast med dem samtidigt eller 

växelvis. Varje utövare hade sin unika målsättning och varje grupp sitt fokus men det gick också 

att hitta många likheter grupperna emellan. Vissa grupper hade tyngdpunkten på ena nivån, andra 

på någon annan.  

 

De målsättningar jag redovisat i min resultatdel går alltså att koppla till två olika nivåer. 

Samhällsnivån och individnivån. Om man tittar på till exempel målsättningen politisk förändring så 

verkade den på en tydligt samhällsförändrande nivå. På vilket sätt de ville förändra samhället 

skiljde sig dock. Medan vissa arbetade med att försöka ändra lagar och påverka makten arbetade 

!
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andra mot det rådande systemet och använde forumteater som ett verktyg i sin aktivism. 

Däremot om man tittade på till exempel målsättningen personlig utveckling så verkade den på en 

tydligt individuell nivå. Flera av målsättningarna verkade dessutom på båda nivåerna, som 

målsättningen skapa forum som både syftade till att förändra på en samhälls och en individnivå. 

De båda nivåerna hängde på många sätt samman och flera av utövarna uttryckte att de var 

beroende av varandra. Gemensamt för alla grupper var att de gärna diskuterade samhället och 

samhällsproblem. 

 

De nivåer jag kommit fram till verkar rimliga då de bekräftas på ett flertal ställen i litteraturen. I 

boken Playing Boal (1994) bekräftas mina nivåer redan i deras undertitel theatre, therapy, 

activism.  I introduktionen beskrivs metoden som en övning inför en personlig och social 

förändring.  O´Sullivan (2001) resonerar i sin artikel om social eller individuell revolution. Även 

Österlind (2008) resonerar kring och knyter samman dessa två nivåer i sin artikel. Till sist är 

nivåerna också tydliga i Boals böcker där hans tidiga verk har en tydligt samhällsförändrande 

inriktning medan de senare mer handlar om personlig frigörelse.  Alltså verkar de nivåer jag 

kommit fram till stämma väl överrens med teorin.  

 

Sammanfattande resultat 

Som också illustreras i drömkartan har jag i min undersökning kommit fram till att utövarnas 

målsättningar kan delas in i sex olika kategorier.  

 

• Skapa forum 

• Politisk förändring 

• Att gräva där man står 

• Anpassning och terapi 

• Personlig utveckling 

• Styrkan i att arbeta i grupp 

 

Vidare när jag studerat vad det är utövarna vill förändra finns det två nivåer de verkar på. 

• Den samhälleliga nivån 

• Individnivån 
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Tolkning och diskussion 
I det här kapitlet kommer jag försöka förstå de kategorier jag kommit fram till. I första delen med 

hjälp av O´Sullivan (2001) och Österlind (2008)s resonemang och i den andra delen utifrån min 

förkunskap som dramapedagog och forumteaterutövare i Sverige. Båda delarna har också en 

förankring i den övriga teorin. Till sist blickar jag även framåt och diskuterar vidare forskning.  

 

Kan de förtrycktas teater förändra något? 

Under resultatdelen har det blivit tydligt för oss vad utövarna drivs av och vill förändra. Den 

oundvikliga följdfrågan blir då ifall det är möjligt? Jag kommer nu att sätta utövarnas visioner och 

verksamhet i förhållande till O´Sullivan (2001) och Österlind (2008)s resonemang kring 

förändring för att närma mig svaret på den frågan. 

 

Till att börja med vill jag understryka att det spelar roll vad man lägger i ordet förändring. 

O´Sullivan (2001) menar en samhällsförändring utifrån ett marxistiskt perspektiv medan 

Österlind (2008) utgår ifrån Bordieus teorier. Varje utövare har sedan sin uppfattning om vad 

förändring är och vad de vill uppnå. I mitt resonemang nedan kommer jag att sammanfoga alla 

dessa uppfattningar och väga dem mot varandra.   

 

Utövarna har alltså en målsättning att förändra på en samhällelig och en individuell nivå. Dessa 

nivåer finner jag också i både O´Sullivan (2001) och Österlind (2008)s resonemang. Huruvida TO 

kan förändra på en individuell nivå råder det varken meningsskiljaktigheter eller tvivel om. Där är 

utövarna och teorierna överens om att TO kan bidra till en förändring. Om huruvida TO kan 

förändra samhället däremot råder det delade meningar om. Jag skall nu jämföra det som påstås i 

teorin med utövarnas upplevelser och tankar.  

 

O´Sullivan (2001) kritiserar Boal och hans metoder för att vara idealistiska på det viset att de bara 

skulle skapa idéer om förändring i enskilda individers liv istället för att bidra till en ökad förståelse 

för och faktisk förändring av samhället. Hon menar att metoden bara bidrar till ett utbyte av idéer 

på ett intellektuellt plan utan att dessa används i kampen för ett annat samhälle. Hon säger att 

utvecklingen av idéer och diskussionerna som sker under workshopen/ teatern sker i isolering 

och inte kan ta sig utanför scenen till människors liv. En stor målsättning hos utövarna är att 

skapa forum men när jag tittar på hur utövarna använder metoderna i det här hänseendet finns 

det inget belägg för O´Sullivan (2001)s kritik. Utövarna har ett stort fokus på att omvandla 

samtalen till praktik. De beskriver hur TO i allra högsta grad är ett konkret verktyg i kampen för 
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ett annat samhälle. Dessutom sker inte dessa enbart i isolering utan ofta tillsammans med just den 

verklighet utövarna vill förändra. Utövarna berättar flera exempel på när de mött samhället med 

sina föreställningar men också hur de rent konkret använt metoderna tillsammans med andra 

förtryckta för att analysera och sedan direkt handla i enhet med det de under teatern kommit 

fram till. Jag tänker på exemplet där en grupp mitt under en blockad använde sig av forumteater 

för att analysera huruvida de skulle lösa upp blockaden eller inte. Dessutom vittnar utövarna om 

konkreta förändringar i form av lagar, analysverktyg att använda i stridens hetta, nya 

behandlingsmetoder osv.  

 

Vidare menar O´Sullivan (2001) att metoderna genom sina regler och att de bara fokuserar på 

specifika situationer inte ger utrymme för utövarna att utforska den materiella verklighet där 

situationen äger rum eller de sociala relationer som finns i denna verklighet. Inte heller detta 

verkar stämma med flera av utövarnas praktik. Många har inte den överdrivna respekten för 

forumteaterns regler utan använder den i det syfte som passar deras målsättning. Alltså blandar de 

fritt både av metoder som ingår och inte ingår i TO. Dessutom gör de om de existerande 

metoderna så att de passar dem. Skulle man bara titta på Boals metodbeskrivningar och teori kan 

det hända att utrymmet begränsas men den verksamhet jag mötte utforskade både den materiella 

verkligheten och de sociala relationerna i sin verklighet grundligt. Utövarna berättar om hur de 

drar sin analys långt utanför forumteaterscenen och låter den bli ett underlag för en diskussion 

om samhällets strukturer. 

 

O´Sullivan (2001) hävdar också att det kan bli väldigt frustrerande för en individ som under en 

workshop har förändrat sina tankar när denne sedan möter en verklighet som är likadan som 

innan. Huruvida denna frustration infinner sig beror förmodligen på huruvida workshopen skett i 

den isolation som O´Sullivan (2001) tidigare nämnt. Den verksamhet jag besökte bedrivs ofta i 

nära relation och dialog med verkligheten, inte i isolation.  

 

Hon beskriver vidare hur metoderna också kan bidra till att individer lägger sin energi i scenen 

istället för att ta sin ilska i någon fråga och kanalisera den på ett mer socialt och politiskt 

produktivt sätt. Hon beskriver det som att energin går förlorad i en terapeutisk övning. Här finns 

det många tydliga exempel på att de utövare jag träffat inte använder metoden på det sättet utan i 

allra högsta grad kanaliserar sitt engagemang på ett produktivt sätt. Det kan hända att det 

förhåller sig annorlunda i de grupper som är mer inriktade på personlig utveckling och terapi. 
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O´Sullivan (2001) menar att Boal utelämnar en viktig logik i sitt resonemang (som för både Marx 

och Freire var självklar) att förhållandet förtryckare och förtryckt existerar enbart på grund av 

varandra. Istället för att utforska och öka förståelsen för de komplexa sociala och materiella 

relationerna i det kapitalistiska systemet vilket kan skapa en förändring i sociala relationer 

fokuserar Boal på skillnader mellan individer och ytliga lösningar av deras problem. Han kritiseras 

för att fokusera på personliga erfarenheter utan att sätta dessa i ett sammanhang. När man tittar 

på hur praktiken ser ut i detta avseende skulle jag säga att det helt beror på gruppens analys. 

Oavsett metodens teori och Boals analys finns det utövare som använder metoden för båda de 

ovan nämnda avseendena skulle jag säga. Förändringspotentialen beror snarare på utövarnas 

analys än metoden i så fall. O´Sullivan (2001) menar också att metoderna istället för att se ett 

förtryckande system som är exploaterande i sin natur konserverar bilden av ett samhälle med 

onda förtryckande individer i ett system som annars är rättvist. Också gällande detta påstående 

beror det på gruppens analys.  

 

Flera av utövarna delade uppfattningen om att det privata är politiskt och att om man börjar med 

att förändra i det lilla så följer det andra med. Vissa menade att genom att förändra sig själv tar 

man ett första steg mot en bättre värld. Detta är något som även Österlind (2008) tar upp. Hon 

skriver att det inte går att separera det personliga och det politiska, individ och samhälle utan att 

en förändring av människan är en förutsättning för en samhällelig förändring. Hon menar att 

människors inre strukturer gör att också samhällets strukturer bevaras. De individuella problemen 

visar sig ofta vara strukturella och i TO får personer chans att arbeta med sina problem vilket då 

kan förändra även strukturer. Hon menar att om den personliga frigörelsen kombineras med en 

social kontext kan TO vara ett kraftigt verktyg för förändring. Hon menar att om Boals metoder 

används enligt hans principer så kan de användas både till att bli medveten om och utöka sitt 

habitus vilket kan skapa en förändring både på ett individuellt som ett samhälleligt plan. 

O´Sullivan (2001) delar inte den här uppfattningen utan belyser Boals övergång från att ha velat 

ha en radikal samhällelig förändring till att bli individuallist och sträva efter individuell 

enpowerment. Under kategorin personlig utveckling i resultatdelen är det mycket fokus på 

individen och varje människas möjlighet att förändra. När utövarna pratar utifrån den här 

målsättningen tycks det förtryckande systemet glömmas bort litegrann. En utövare säger till 

exempel att han vill förändra världen men för att kunna göra det måste han börja med sig själv. 

Denna fokusering på den egna personen kan jämföras med den förändring O´Sullivan (2001) ser 

hos Boal men också vid hela samhällets förändring mot ett mer individualistiskt synsätt vilket 
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speglas i utövarnas tankar. Vad är det egentligen som säger att man måste börja med att förändra 

sig själv istället för att direkt börja kämpa för en bättre värld? 

 

Österlind (2008) menar att Boals arbete kan uppfattas som individualistiska och terapeutiska 

eftersom man utgår ifrån en deltagares erfarenheter men att arbete på en personlig nivå alltid är 

politiskt på ett sätt. Eftersom de individuella problemen ofta visar sig vara strukturella arbetar 

utövarna på samma gång som de arbetar med sina individuella problem också med att förändra 

strukturer.  

 

Om man tittar på utövarnas perspektiv så tror de att TO har stor en stor potential att förändra 

både den egna personen och samhället. Resultatet sett utifrån Österlind (2008) och O´Sullivan 

(2001)s resonemang får mig att dra slutsatsen att på samma vis som Boals bakgrund och analys 

formade hans sätt att se på metoderna och använda dem formar utövarnas analys och bakgrund 

hur de använder sig av metoderna. Huruvida metoderna kan förändra samhället eller inte beror 

alltså på hur utövaren använder metoden inte på metoden i sig. Flera av utövarna jag träffade 

beskrev hur TO bara var ett av alla kampverktyg de hade i sin klasskamp. De likställde det med 

blockader och demonstrationer.  Detta visar hur utövarna har kvar det radikala perspektiv som 

Boal enligt O´Sullivan (2001) har gått ifrån. Om man skall dra någon slutsats av detta resonemang 

skulle metoden kunna ha potential att förändra samhället om den används som ett verktyg i 

kampen. Flera av utövarna framhåller också att vikten av att gå samman som förtryckta och 

kämpa är större än metoden i sig. Alltså delar de resonemanget att kampen är viktig. Men likaväl 

som att metoden kan bli ett farligt verktyg i klasskampen, kan det också bli ett led i en värld med 

en hela tiden ökande individualisering. Det beror helt och hållet på gruppen som använder 

verktyget.  

 

Man kan alltså inte lyfta metoden ur sitt sammanhang. Gruppens analys och mål är avgörande för 

metodens förändringsfaktor. Dessutom spelar gruppens bakgrund stor roll. Det är skillnad på om 

det är en professionell grupp, en ideellt fristående kraft eller om gruppen är en del av ett etablerat 

socialt arbete. Där den professionella gruppen också vill tjäna pengar på sitt arbete kan den ideellt 

fristående gruppen helt följa sitt engagemang medan gruppen som är en del av ett etablerat socialt 

arbete också måste inkludera övriga mål verksamheten har i sitt arbete.  

 

Utifrån den praktik jag studerat skulle jag slutligen säga att TO har potential att förändra inte bara 

individers liv utan också samhället men att det helt beror på utövarnas perspektiv. Utövarna 
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vittnar om förändringar både på individ och samhällsnivå vilket verkar lovande. Jag håller dock 

med Österlind (2008) om att det behövs mer forskning på området. Det saknas praktiknära 

forskning som inriktar sig på effekterna av TO och dramapedagogik.  

 

Det finns som jag tidigare nämnt en kritik att dramapedagogiken och TO anpassar människor till 

det rådande systemet istället för att frigöra dem från detsamma. O´Sullivan (2001) säger i sin 

kritik att TO i sin praktik underlättar för individerna att klara av att leva med förtrycken de utsätts 

för istället för att försöka förändra omständigheterna. Alltså att metoden syftar till anpassning. 

Denna kritik tycks på ett vis stämma. Utövarna berättar att de genom metoderna blivit mer nöjda 

trots den prekära situation de lever i. Å andra sidan verkar inte detta betyda att de inte också 

kämpar för att förändra sin situation då samma utövare som berättar om anpassning också 

berättar som sitt engagemang för förändring. Också Österlind (2008) resonerar kring anpassning 

eller frigörelse. Hon menar att en effekt av TO´s teknik Rainbow of desire skulle kunna vara 

anpassning lika väl som frigörelse. Hon resonerar också vidare över ifall förändring inte är en 

sorts anpassning till nya förutsättningar och kontexter. Hon beskriver hur Bourdieu menar att en 

illusion av självreglering egentligen är en lyckad anpassning. Om man tar fasta på det här 

resonemanget är allt arbete där effekten blir att man ändrat sitt eget beteende anpassning. Det 

skulle också betyda att alla grupper i min undersökning arbetar med anpassning.  

 

Hur kan man koppla det här till hur metoderna används i Sverige? 

Så, vad säger då detta oss i Sverige som lever i en verklighet långt bort från den som beskrivs i 

den här uppsatsen? Till att börja med vill jag att vi frågar oss hur långt bort vår verklighet 

verkligen ligger. Materiellt sett har vi en bättre standard än den som råder i Brasilien och 

Argentina men läget där ser inte längre ut som det gjorde när metoderna skapades. Dels är det 

rent materiellt bättre än då, men också på andra områden ser verkligheten annorlunda ut. Det 

råder inte längre diktatur där även om minnena från den tiden fortfarande är starka. Alltså liknar 

verkligheten här och verkligheten där varandra mer nu än då. Det är samma mekanismer och 

förtryckande system där som här. Jag tycker det är viktigt att poängtera att denna förändring mot 

mer liknande verkligheter har skett då jag har upplevt att utövare här tenderar att förminska de 

problem som finns här och sätta det i relation till en bild av hur det är där. Boal gör i sin teori 

skillnad mellan vad för typ av förtryck utövare upplevde i Europa och vad han var van vid från 

ett land i diktatur (Boal 1995). Dessa exempel tycks ha etsat sig fast på i alla fall Svenska utövares 

näthinnor. Den senaste tiden har dock klyftorna i Sverige och övriga Europa ökat och 

motsättningarna blivit större. Det verkar inte längre som att det går att blunda för problemen 
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som finns även här. Jag vill inte förminska problem som finns i Brasilien och Argentina, bara 

poängtera att också här finns strukturella förtryck, och sociala problem som absolut måste 

förändras.  

 

Kanske finns det också en skillnad i vem som utövar TO här och där. Österlind (2008) menar att 

inre och yttre förtryck finns överallt men det beror på personens position i samhället och ser 

olika ut i olika delar av världen. I norr finns en tendens att arbeta mer med den personliga och 

psykologiska delen av TO skriver hon. Man kan tolka detta på ett liknande sätt som Boal gjorde, 

alltså att vi i Sverige lider mer av ett inre än ett yttre förtryck. Men det skulle också kunna betyda 

att utövare här har en bättre position i samhället än vad utövare där har. Jag menar att kanske är 

det inte de människor som upplever mest förtryck i det Svenska samhället som får ta del av 

metoden. Kanske säger detta synsätt mer om vilka som praktiserar forumteater i Sverige snarare 

än om vilka samhällsproblem som faktiskt finns här.  

 

I en av grupperna jag träffade fanns det två kvinnor som var uppvuxna i Europa och som nu 

deltog i och ledde TO i en kåkstad tillsammans med kvinnor där. Deras bakgrund var väldigt olik 

de andra kvinnornas då de båda kom från en medelklassbakgrund i Europa. Men trots att de hade 

så olika bakgrund berättar kvinnorna hur de förvånades över hur många likheter det fanns mellan 

förtryck som de och kvinnorna från kåkstaden utsatts för. De möttes i sin situation som kvinnor 

och därmed som förtryckta i ett patriarkalt samhälle. Samma förtryckande mekanismer utsätter 

kvinnor världen över. Skulle de två kvinnorna istället kommit från en arbetarklassbakgrund i 

Europa skulle det säkerligen funnits ännu mer beröringspunkter mellan dem. När jag arbetade 

som dramapedagog i Biskopsgården i Göteborg blev det väldigt tydligt för mig hur lika situation 

ungdomar här och ungdomar jag träffade under min resa har.  

 

Det verkar generellt som att gruppernas bakgrund spelade roll i val av ämnen. Medan 

medelklassutövarna gjorde föreställningar om t. ex genus och diskriminering i skolan gjorde 

arbetarklassen föreställningar om polisrepression och att inte kunna gå i skolan för att man måste 

tigga. Detta kan man se som en indikation på att de flesta grupper arbetar med den problematik 

som angår dem och som kommer från deras eget liv och som speglade deras verklighet. 

 

I Sverige är inte detta lika självklart. Här finns det många forumteatergrupper som arbetar med att 

göra forumteatrar om något som gruppen bedömer är ett aktuellt problem för en tänkt målgrupp 

för att sedan spela föreställningen för berörda och därmed arbeta med problematiken som tas 
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upp i pjäsen. Detta sätt att arbeta liknar det sätt som Boal beskriver att han arbetade på innan 

forumteatern blev till (Boal 1995). Också i Sydamerika mötte jag en grupp som arbetade på detta 

sätt. De beskriver hur de utifrån en video fick skapa en föreställning om förtryckssituationer i en 

skola. Videon hade de fått ifrån uppdragsgivaren som också hade en tydlig målsättning med att 

beställa föreställningen från gruppen. Detta sätt att arbeta skiljer sig tydligt från de andra 

grupperna som utgår från sin egen situation och sina egna problem. En av de viktigaste 

målsättningarna jag kommit fram till i min undersökning - att arbeta utifrån och för att förändra 

sin situation finns inte här. När jag något år efter min resa till Sydamerika fick besök av en av 

utövarna jag träffat där anordnade jag en workshop i forumteater för dramapedagoger och andra 

intresserade här. I diskussionen efteråt blev det tydligt att här fanns ett öppet sinne att arbeta med 

”andras problem” vilket förvånade min gäst. Det gick tvärt emot hennes uppfattning att 

forumteater är en metod att arbeta med och frigöra sig från sina egna problem och förtryck man 

utsätts för i samhället. De två sätten är således viktiga att skilja på då de har helt olika målsättning 

och dessutom också helt olika möjligheter och begränsningar.  

 

Under undersökningen pratade jag med en person som arbetade med de förtryckarna. Något som 

också förekommer i Sverige. Han framhöll att det är mycket viktigt att veta vad det är man gör 

och varför man gör det när man arbetar på detta sätt. I Sverige har jag också mött personer som 

arbetat så här och linjen har ibland känts svävande kring vems tjänst man gör. När metoden 

används med de förtryckande skulle den potentiellt sätt kunna motverka en förändring av 

samhället och istället stärka förtryckaren.  

 

På ett rent pedagogiskt plan liknar TO och dramapedagogiken varandra. När jag pratade med 

utövare där blev det tydligt att dramapedagogik inte finns på samma sätt som här. En stor 

målsättning hos utövarna var att använda en metod som erbjöd fokus på process och grupp likt 

flera andra metoder inom dramapedagogiken gör här. Där blev TO den metod som utövarna 

funnit för dessa pedagogiska syften. En botten i det här och viktig anledning för utövarna att 

använda just TO är alltså att metoderna är inriktade på process och grupp. Om det hade funnits 

fler tillgängliga och kända metoder där med samma fokus hade förmodligen dessa också dessa 

använts flitigt. De grupper som är mer insatta i fler metoder beskriver hur de blandar fritt mellan 

de metoder som fyller deras syften. Eftersom att de flesta grupperna hade med sig ett tydligt 

samhällsperspektiv blir dock TO ett naturligt val. Men för att förstå varför TO används kan detta 

vara en viktig anledning. I och med vår kunskap om dramapedagogik har våra pedagogiska 

valmöjligheter berikats.   
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Om man tittar bortom den pedagogiska, personlighets och samhällsförändrande biten lyfter 

utövarna fram en annan viktig anledning till att använda de förtrycktas teater. Nämligen att krossa 

individualiseringen. Detta är ett argument som lyfter sig över alla andra. De belyser hur viktigt det 

är att förändra tillsammans med andra. Att det är det som är det absolut viktigaste. De säger att 

egentligen spelar inte den exakta metoden någon roll utan bara att man gör det tillsammans. Att 

man vill förändra något tillsammans.  

 

Den kanske största skillnaden mellan här och där, vilket också var anledningen till att jag från 

första början åkte till Sydamerika är att jag inte upplevde samma tystnad där kring vad man vill 

förändra i samhället som jag ofta upplevt i Sverige. Där fanns en levande och engagerad 

diskussion om samhället som jag verkligen önskar vi kunde lära oss något av! 

 

Vidare forskning 

Den tidigare forskningen som gjorts på det här området har fokuserat på metoderna och 

teorierna bakom dem. Jag ville istället rikta blicken mot utövarna av metoden och deras tankar 

och praktik. Detta perspektiv skulle det behövas mer av. Det skulle vara intressant att gå in 

djupare på effekterna av TO och liknande förändringsinriktade metoder men att liksom jag gjort, 

ha ett utövarperspektiv istället för att fokusera på teorierna runt omkring.  

 

Andra områden som kom upp under mitt arbete som jag gärna hade fördjupat mig i är till 

exempel skillnaden mellan att arbeta kring sina egna eller andras problem. Vad ger de båda sätten 

för möjligheter och begränsningar. Vad finns det för motiv bakom det ena eller andra sättet och 

vad kan de olika sätten uppnå? 

 

Ytterligare en fråga som jag varit inne på och som hela tiden återkommer är den som handlar om 

anpassning. Det hade varit intressant att fördjupa sig kring TO och förändring kontra anpassning.  
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