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Abstract 

Denna kvalitativa studie syftade till att undersöka och få bättre förståelse för om, och i så fall 

hur, aktivt deltagande i estetisk verksamhet kan påverka och förändra livskvalitén hos 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Materialet har samlats in genom fem 

semistrukturerade intervjuer med skådespelare på en teaterverksamhet för personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Med hjälp av en innehållsanalys har intervjuerna 

analyserats och tolkats. Resultatet visar att deltagandet i teaterverksamheten har försett 

skådespelarna med personliga resurser som kan hjälpa dem att hantera sina egna 

livssituationer. Sett ur ett empowermentperspektiv och med social kognitiv teori som 

utgångspunkt dras slutsatsen att denna typ av teaterverksamhet kan bidra till en förbättrad 

upplevd livskvalitet hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

 

Nyckelord: empowerment, social kognitiv teori, self-efficacy, intellektuella 

funktionsnedsättningar, teater, estetisk verksamhet, livskvalité.  



Förord 

Först och främst vill jag tacka teaterverksamheten som tagit emot mig och skådespelarna som 

deltagit i mina intervjuer. Utan er skulle denna kandidatuppsats inte finnas till. Jag är väldigt 

tacksam att ni välkomnade mig med öppna armar och med en positiv inställning. Det 

underlättade enormt mycket i genomförandet av denna studie.  

Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Birgitta Forsberg som har väglett mig 

genom forskningsprocessen och hjälp mig att färdigställa denna uppsats genom att ge 

konstruktiv kritik och stöttning. 

Tack!  

Lina Kardin 

Östersund HT17 
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1. Inledning 

År 2008 ratificerade Sverige konventionen för personer med funktionsnedsättningar (Hallberg 

& Hallberg, 2015). Denna konvention innefattar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

som personer med funktionsnedsättningar har. Artikel 30 i konventionen presenterar rätten till 

deltagande i kulturliv, rekreation, fritid och sport. Vidare framkommer att alla 

konventionsstater ska erkänna rätten för personer med alla typer av funktionsnedsättningar att 

delta på lika villkor som andra i kulturlivet. Konventionsstaterna ska därmed vidta lämpliga 

åtgärder för att möjliggöra att personer med alla typer av funktionsnedsättningar ska kunna 

utveckla och använda sin kreativa, konstnärliga och intellektuella potential (United Nations, 

2006).  

Hallberg och Hallberg (2015) menar att personer med olika typer av funktionsnedsättningar 

lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än människor utan funktionsnedsättningar. De kan 

uppleva ångest, ängslan och oro oftare än andra, samt vara särskilt utsatta för att utveckla 

depressioner eller ett antisocialt beteende på grund av att de ofta isoleras från samhället 

(ibid.). Duvdevany och Arar (2004) menar att personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar ofta känner sig ensamma på grund av denna isolering och att det kan 

bidra till att de upplever att mår sämre än andra gör. Aktivt deltagande i estetisk verksamhet 

har visat sig ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan och upplevelsen av livskvalitén 

(Secker, Spandler, Hacking, Kent & Schenton, 2007). Vidare förklarar Faigin och Stein 

(2015) hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar ofta möter utmaningar i form 

av att sträva efter att hitta sin roll i samhället i relation till samhällets inställningar och 

fördomar. Teaterverksamheter för denna målgrupp syftar ofta till att öka medvetenheten i 

samhället genom att ge dem större utrymme och uppmärksamhet, vilket därmed bidrar till att 

förhindra konflikter och social frustration. Detta innebär att teaterverksamhet för personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar kan ses både ur ett empowerment perspektiv eller 

perspektiv att främja social rättvisa (ibid.)  

Målgruppen som denna studie inriktar sig på, personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar, är en klientgrupp som socialarbetare möter på olika arenor inom det 

sociala arbetets praktik. Det är relevant att få ökad kunskap om denna målgrupps livsvillkor 

genom att få en djupare förståelse för vad den enskilde individen ser för möjligheter och 
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svårigheter i att ta ansvar över sin egen livssituation. Ökad kunskap om denna klientgrupp kan 

begränsa eventuella generaliseringar och fördomar som de kan möta i sina vardagliga liv.  

Denna studie avgränsas till ett mikroinriktat perspektiv där teaterverksamhetens betydelse för 

individens utveckling och livskvalité ligger i fokus. Estetisk verksamhet för personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar har visat bland annat ökat självförtroende och utveckling 

av sociala färdigheter hos deltagarna (Keglon, 2011). Det är därför av vikt att undersöka hur 

enskilda individer upplever ett sådant deltagande i estetisk verksamhet, samt om och hur deras 

livskvalitet påverkas av det.   

1.1  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och få bättre förståelse för om och hur aktivt 

deltagande i estetisk verksamhet kan påverka och förändra livskvalitén hos personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar. 

1.2  Frågeställning 

▪ Hur upplever personer med funktionsnedsättningar ett aktivt deltagande i estetisk 

verksamhet?  

▪ Om, och i så fall hur, påverkas livskvalitén hos personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar genom aktivt deltagande i estetisk verksamhet?  

▪ Vad kan en eventuell ökad livskvalitet genom aktivt deltagande i estetisk verksamhet 

innebära för personer med intellektuella funktionsnedsättningar?  

▪ Hur upplever personer med intellektuella funktionsnedsättningar förutsättningar och 

begränsningar i att delta i estetisk verksamhet? 

1.3  Begreppsdefinition 

Intellektuell Funktionsnedsättning – Intellektuell funktionsnedsättning innebär att en person 

har svårt att förstå och lära sig vissa saker. De har en nedsatt intelligens, men ska också ha 

sämre förmåga i minst två av följande områden: teoretisk förmåga, social förmåga och 

praktisk förmåga. Teoretisk förmåga innebär hur en person klarar av att läsa, skriva och räkna. 

Social förmåga innebär hur en person kan samspela med andra människor. Praktisk förmåga 

innebär hur en person klarar att utföra aktiviteter i det vardagliga livet. Det finns tre olika 

nivåer av intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna: lindrig, måttlig och svår. Lindrig nivå 

innebär att personen klarar det mesta själv men kan behöva hjälp med vissa praktiska saker, 

exempelvis ekonomiska frågor. Måttlig nivå innebär att personen oftast kan tala och förstå 
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enkla saker som hör ihop med vardagslivet men behöver mer omfattande stöd och hjälp med 

till exempel mat, kläder, tider och ekonomi. Den svåra nivån innebär att en person inte kan 

prata utan uttrycker vad de känner och vad de vill med kroppen, rösten och ansiktsuttryck 

(Touminen, 2016). Denna studie innefattar personer med lindrig och måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning.   

Estetisk Verksamhet – Denna studie utgår från att estetiska verksamheter är verksamheter som 

erbjuder aktiviteter där målgruppen får möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, 

konstnärliga och intellektuella potential (United Nations, 2006). Den möjligheten finns genom 

bland annat teater, musik, dans, konst, olika typer av hantverk och poesi. I denna studie 

inriktar sig den estetiska verksamheten främst på teater och skådespeleri. 

Livskvalité - Studien utgår från de fyra centrala domäner som Hallberg och Hallberg (2015) 

menar kan spela stor roll i upplevelsen av livskvalité: ”aktivitet”, ”social interaktion”, ”god 

självkänsla” och ”existentiella faktorer”. Domänen ”aktivitet” innefattar hur mycket en 

individ är engagerad i sina intressen, samt att det finns möjlighet att utveckla sina personliga 

talanger och uppfylla sina önskemål och drömmar. ”Social interaktion” innebär att enskilda 

individer behöver ha tillgång till nära relationer med andra människor. ”God självkänsla” 

innebär att individer behöver känna att de har nödvändiga förutsättningar för att kunna hantera 

sin livssituation på ett lämpligt sätt och med ”existentiella faktorer” menas att individer ska 

kunna vara öppna och mottagliga för nya saker och intryck, samt känna sig säker, lycklig och 

tillfreds med livet. Dock är livskvalitet en subjektiv upplevelse och alla människor har olika 

uppfattningar om vad ett gott liv innebär (ibid.). Denna studie har sin utgångspunkt i 

respondenternas subjektiva uppfattning om upplevelser kopplade till ett deltagande i estetisk 

verksamhet. 
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2. Tidigare Forskning 

2.1  Intellektuella Funktionsnedsättningar och Livskvalité 

Psykisk ohälsa i form av ångest, ängslan, oro och depressioner är vanligt förekommande 

bland personer med olika typer av funktionsnedsättningar (Hallberg & Hallberg, 2015). Det 

innefattar även personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Park, Ukchan, Beop-Rae 

och Yeongmin (2017) hävdar till och med att funktionsnedsättningen i sig är en riskfaktor för 

självmord som följd av psykisk ohälsa. Hallberg och Hallberg (2015) bekräftar detta när de 

förklarar att självmordstankar och självmordsförsök är mer vanligt förekommande bland 

personer med funktionsnedsättningar än hos andra.  

Vidare finns det forskning som menar att personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

upplever sitt välbefinnande och sin mentala hälsa som sämre än personer utan 

funktionsnedsättningar (Ruddick & Oliver, 2005; Vos, De Cock, Van Den Noortgate & Maes, 

2010). Detta visar också på att denna målgrupp upplever sig ha sämre livskvalitet än vad 

andra upplever sig ha (Vos, et al., 2010). Duvdevany och Arar (2004) menar att den sämre 

upplevda livskvalitén bland annat kan bero på att personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar ofta känner sig ensamma. Personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar isoleras ofta från samhället (Hallberg & Hallberg, 2015), vilket kan 

vara en orsak till svårigheterna att utveckla sociala relationer. 

2.2  Estetisk Verksamhet och Livskvalité 

Det finns en mängd tidigare forskning som undersöker om och hur deltagande i estetisk 

verksamhet påverkar livskvalitén hos människor. Heenan (2006) presenterar bland annat en 

kvalitativ studie där djupintervjuer och fokusgrupper använts för att undersöka deltagarnas 

uppfattning och erfarenhet av ett program som använder konstterapi för att främja psykisk 

hälsa. Resultatet visar att deltagandet har bidragit till en förbättrad livskvalité. Även Secker, et 

al. (2007) menar att deltagande i estetisk verksamhet har positiv påverkan på den upplevda 

livskvalitén. De har genomfört en undersökning där man genom sex kvalitativa fallstudier 

visar att livskvalitén hos personer som lider av psykisk ohälsa kan höjas med hjälp av estetisk 

verksamhet. 

Hur individernas livskvalitet förändras och utvecklas, med hjälp av estetiska verksamheter 

som syftar till att främja psykisk hälsa, varierar. Deltagandet kan bidra till att individerna 

upplever ett högre självvärde samt ett förbättrat självförtroende och en ökad självkänsla 
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(Yuen, Mueller, Mayor och Azuero, 2011; Heenan, 2006). Deltagarna kan med hjälp av dessa 

estetiska verksamheter också bekämpa känslor av hopplöshet och få inspiration (Secker et al., 

2007). Deltagandet kan på så sätt bidra till en förnyad känsla av motivation och mening med 

livet.  

Sammanfattningsvis visar forskningen att estetiska verksamheter som vill främja psykisk 

hälsa är tydligt kopplade till empowerment och att ett deltagande i sådana verksamheter bidrar 

till att uppmuntra och underlätta deltagarnas utveckling av personliga resurser (Heenan, 2006; 

Secker, et al., 2007; Yuen, et al., 2011). 

2.3  Intellektuella Funktionsnedsättningar, Estetisk Verksamhet och 

Livskvalité 

Beträffande målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar finns begränsad 

mängd tidigare forskning. Men även här visar forskning en förbättrad psykisk hälsa och 

livskvalitet (Barnet-Lopez, Pérez-Testor, Cabedo-Sanromá, Oviedo & Guerra-Balic, 2016; 

Keglon, 2011). Det har genomförts studier som undersökt individens utveckling under 

deltagande vid olika program eller verksamheter. Bland annat presenterar Keglon (2011) ett 

program där studenter med olika intellektuella funktionsnedsättningar deltagit i ett 

sommarläger där det erbjudits kurser i bland annat drama, dans och musik. Bedömningar av 

lägret visar att deltagarna utvecklat sociala färdigheter och bättre självförtroende (ibid.). 

En stor del av den tidigare forskningen om ämnet inriktar sig på terapi av olika slag. 

Musikterapi, konstterapi, rörelseterapi etc. Även om terapeutiska estetiska verksamheter inte 

är specifikt vad jag vill undersöka i denna studie kan det vara av intresse för att få en 

grundläggande kunskap om hur olika estetiska aktiviteter kan påverka målgruppen. 

Deltagande i musikterapi har till exempel visats främja både utvecklingen av självförtroende 

och självkänsla, samt gett personer med intellektuella funktionsnedsättningar möjlighet att 

utveckla och upprätthålla vänskapsrelationer (Pavlicevic, O’Neil, Powell, Jones & 

Sampathianaki, 2013). Deltagandet motverkar på detta sätt social isolering. Dans- och 

rörelseterapi påverkar också personer med intellektuella funktionsnedsättningar positivt 

(Barnet-Lopez et al, 2016). Även denna typ av terapi utvecklar deltagarnas självkänsla och 

självförtroende, samt förbättrar förmågan att identifiera känslor, vilket indikerar en förbättring 

av det emotionella välbefinnandet och därmed också en förbättrad upplevd livskvalité. I detta 

fall är det förbindelsen mellan kropp och sinne som dans aktiverar, som främjar integrationen 

av individens känslomässiga, kognitiva och fysiska dimensioner (ibid.).  
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Keglon (2011) förklarar att program som genom kreativitet och estetiska utföranden vill 

främja personlig utveckling är viktiga för personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

eftersom fokus inte läggs på de begränsningar funktionsnedsättningen kan medföra, utan på 

vilka möjligheter som finns genom estetisk verksamhet och kreativa aktiviteter. Personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar möter ofta ständiga utmaningar i sina liv, bland annat i 

form av en strävan efter att hitta sin roll i samhället och i relation till samhällets inställningar 

och fördomar (Faigin & Stein, 2015). Faigin och Stein (2015) har undersökt effekterna av ett 

deltagande i en teatergrupp för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. De menar 

att teaterverksamheten i detta fall syftar till att öka medvetenheten i samhället och arbetar för 

att hindra sociala frustrationer och konflikter. Detta gör att teaterverksamheter av detta slag 

både kan ses ur ett empowerment perspektiv och som en metod att främja social rättvisa.  
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3. Teoretiska Perspektiv  

Teorier är nödvändiga för att se det insamlade materialet ur en viss kontext. De kan jämföras 

med ett par glasögon som gör att vissa aspekter blir tydligare och andra hålls i bakgrunden. 

Teoretiska perspektiv brukar oftast syfta till ett sätt att beskriva, förklara eller förstå ett visst 

fenomen (Ahrne & Svensson, 2015). De teoretiska perspektiv jag utgår från i denna studie är 

social kognitiv teori och teori om empowerment.  

3.1  Social Kognitiv Teori (SCT) 

I och med att det i dagens samhälle riktas ett stort fokus på medicinska lösningar på ohälsa av 

olika slag, ökar trycket på hälso- och sjukvården samt välfärden (Bandura, 2004). Detta har 

resulterat i höga kostnader som alltid måste beaktas i välfärdsarbetet. I och med det har 

välfärden blivit en klassfråga eftersom det i många fall kostar att ta del av dess tjänster. Detta 

begränsar tillgängligheten av hälso- och sjukvårdsrelaterade insatser. Som svar på detta 

förespråkar SCT att individen själv ska ta större ansvar över sin egen hälsa (ibid.).  

Folkhälsomyndigheten (u.å.) presenterar SCT som en teori som handlar om sambanden 

mellan individ, omgivning och beteende. Främst inriktar sig teorin till att främja fysisk 

aktivitet, men Bandura (1997) presenterar även forskning som visar att denna teori likväl går 

att tillämpa i relation till psykisk hälsa. Teorin utgår från att förändring ska göras i enskilda 

individers livssituation. 

SCT handlar om hur individens övertygelser sammanfaller med målsättningar, förväntningar 

av resultat, upplevda hjälpmedel och hinder samt relationen mellan motivation, beteende och 

välbefinnande (Bandura, 2004). Målsättningar innebär individens egna uppsatta mål och en 

konkret strategi för hur de ska uppnås. Resultatförväntningar däremot handlar mer om vilka 

förväntade kostnader och förmåner förändringen kommer resultera i. Upplevda hjälpmedel 

och hinder innefattar både personliga och strukturella hinder och möjligheter som kan hjälpa 

eller stjälpa vid individens väg mot målsättningen. Dessutom är kunskap om vad den 

kommande förändringen innebär en förutsättning för motivation som i sin tur är en 

förutsättning för förändring (ibid.).  

Den återkommande och avgörande faktorn när det gäller att skapa personlig förändring är 

individens upplevda tro på sig själv. Detta benämns med termen self-efficacy och är den mest 

studerade delen av SCT (Bandura, 2004). Self-efficacy innebär individens upplevda förmåga 

att påverka sin egen livssituation. Det handlar inte om vilka egenskaper individen besitter, 
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utan vad denne upplever att den kan åstadkomma med de egenskaper och förutsättningar den 

har (Boslaugh, 2008). Boslaugh, (2008) menar att det är de avsiktliga handlingarna mot ett 

uppsatt mål som lägger grunden för individens tro på sig själv och möjligheten att påverka sin 

livssituation. Om den enskilda individen inte tror att sin handling kan producera ett visst 

resultat eller uppnå en viss målsättning, kommer denne förmodligen inte ens att försöka utföra 

handlingen. Bandura (1997) förtydligar att det är stor skillnad på saker som sker genom att 

individer lägger kraft på för att förändra sin situation och saker som sker på grund av 

mekanismer i samhället. 

Self-efficacy påverkas av erfarenheter likväl som av tankar och föreställningar om sig själv 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.). En individs uppfattning om den egna förmågan är starkt 

kopplat till tidigare erfarenheter inom samma ämne. Har individen positiva erfarenheter blir 

dennes self-efficacy bättre och vid negativa erfarenheter försämras tron på den egna förmågan 

och dennes self-efficacy blir sämre. Detta är en bidragande faktor till varför det är viktigt att 

sätta realistiska mål som inte är ouppnåbara, eftersom det kan leda till en sämre self-efficacy 

(ibid.).   

3.2  Teori om Empowerment 

Askheim och Starrin (2007) presenterar tre viktiga utgångspunkter i teori om empowerment. 

För det första ska alla människor ses som kapabla bara de ges rätt förutsättningar och villkor. 

För det andra ska alla individer ses som lika mycket värda och ha samma rättigheter. För det 

tredje måste maktstrukturer i samhället synliggöras och förändras så att de uttrycker respekt 

för alla människor. Askheim och Starrin (2007) menar att många marginaliserade grupper inte 

upplevt detta i sina dagliga liv.  

Teori om empowerment utgår från att olika svårigheter kan hindra människor att uppnå sina 

sociala mål. Svårigheterna består främst av de maktskillnader som finns i samhället som gör 

att olika sociala grupper har olika förutsättningar att eftersträva sina personliga mål. 

Statsvetenskap och politisk sociologi menar att makt handlar om hur politiska och sociala 

grupper har möjlighet att uppnå sina mål trots ett motstånd från andra gruppers intresse. Idéer 

om maktrelationer och dominans mellan olika sociala grupper grundas ofta i antaganden om 

att människor har bristfällig förståelse för sin sociala situation. Detta innebär att människor 

också kan övervinna sociala hinder genom en förbättrad förståelse för vilka begränsningar och 

möjligheter det finns för att skapa förändring i sitt eget liv. Teori om empowerment vill bidra 
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till att samhället ska se makt ur en positiv infallsvinkel, att makten finns tillgänglig i samhället 

för att människor ska använda den (Payne, 2015).  

Empowerment syftar till att stärka enskilda individer genom att förse dem med personliga 

resurser för att själva övervinna de svårigheter och hinder de möter (Askheim & Starrin, 

2007). Payne (2015) menar att kontroll och definition av det egna behovet och möjlighet till 

inflytande i beslut som rör en själv, stärker individens personliga resurser genom att utveckla 

bättre självförtroende och självkänsla. Detta kan bidra till att förverkliga både personliga 

målsättningar och mer grundläggande mål om jämlikhet, rättvisa och kontroll (Askheim & 

Starrin, 2007). En empowermentinriktad praktik hoppas därför kunna hjälpa människor att få 

större förståelse för sin situation. Enskilda individer ska få kraft att fatta egna beslut, samt 

möjligheten att agera utifrån dessa, genom att förbättra förmågan och självförtroendet att 

använda den makt de besitter och på så sätt ta kontroll över sina egna liv (Payne, 2015). Även 

Kruger (2000) menar att empowerment ska hjälpa klienter att göra egna förändringar som ska 

leda till ökad tillfredsställelse i livet och en ökad känsla av självkontroll. Vidare förklarar 

Payne (2015) att omvandlingen från utsatthet till kontroll endast kan ske när människor ser 

alternativen till sina för tillfället problematiska situationer.  

Lee (2001) presenterar tre centrala infallsvinklar av empowerment. Utveckling av en mer 

positiv och starkare syn på sig själv, utveckling av den kunskap och förmåga som krävs för att 

få ett kritiskt perspektiv på sociala och politiska realiteter, samt tillämpning av resurser, 

strategier och kompetenser för att uppnå personliga och kollektiva mål. Empowerment 

inriktad på individen handlar i första hand om att främja en berikad vardag genom minskad 

social isolering, ökat socialt stöd och daglig sysselsättning (ibid.). Detta kan ha positiv 

påverkan på såväl hälsa som självförtroende och självkänsla, vilket i sin tur bidrar till 

uppfattningen om en meningsfull vardag (Askheim & Starrin, 2007).  

En viktig del av empowermentpraktik är självhjälpsgrupper och grupper som ömsesidigt 

stöttar varandra för att utvecklas. Det innebär att professionella ordnar olika grupper av 

klienter med samma problematik för att komma samman och hjälpa varandra (Payne, 2015). 

Perkins och Zimmerman (1995) hävdar också att empowerment innefattar arbete tillsammans 

med andra för att enskilda individer ska uppnå sina mål.  



 

10 

 

Teori om empowerment och empowermentinriktat arbete tillämpas främst i arbete med utsatta 

grupper, exempelvis personer med olika funktionsnedsättningar (Payne, 2015), vilket gör 

teorin relevant för denna studie. 
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för vetenskapsteoretisk positionering, metod, materialinsamling, urval 

och vilka etiska överväganden som gjorts i studien. 

4.1  Vetenskaplig Positionering 

Vilken vetenskapsteoretisk positionering en studie har avgörs av vilket syn på kunskap 

studien förutsätter. Kvalitativa metoder är starkt kopplade till hermeneutiken och 

fenomenologi som förenklat innebär att kunskap är något subjektivt, där varje människa tolkar 

världen på ett individuellt sätt (Starrin & Svensson, 1994). Att ha en vetenskapsteoretisk 

positionering som grundar sig i ett hermeneutiskt och fenomenologiskt perspektiv är att 

föredra i denna studie, eftersom det är av vikt att se kunskap som något som kan se olika ut 

för varje individ. 

4.2  Metodval och Ansats 

Bryman (2011) förklarar att kvalitativ forskningsdesign är att föredra om man vill få 

fördjupad förståelse för den sociala verkligheten som studiens deltagare lever i. Med detta 

som grund har jag valt att använda en kvalitativ forskningsdesign i denna studie.  

Det finns olika typer av kvalitativa metoder vid insamling av material. Den vanligaste 

metoden, och den jag använt mig av i denna studie, är intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2014) förklarar den kvalitativa forskningsintervjun som en metod att söka kvalitativ kunskap. 

Målet med den kvalitativa intervjun är att få nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 

aspekter av intervjupersonens livsvärld (ibid.). Intervjumetoden jag har valt att använda mig 

av i denna studie är den semistrukturerade intervjun. Bryman (2011) förklarar den 

semistrukturerade intervjun som en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som 

ska besvaras, men frågornas ordningsföljd kan variera. Möjligheten att ställa följdfrågor finns 

i den semistrukturerade intervjun vilket innebär att intervjuprocessen är flexibel (ibid.).  

4.3 Urval 

Min avsikt var att intervjua personer med intellektuell funktionsnedsättning som deltar i 

någon typ av estetisk verksamhet. I det geografiska område jag avsåg att genomföra mina 

intervjuer fanns en daglig verksamhet som erbjöd teaterverksamhet för personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Jag tog kontakt med verksamhetsansvarig på 

teaterverksamheten och skickade ut en inbjudan (Bilaga 1) på mail. Eftersom jag själv valde 

ut en verksamhet med direkt koppling till mina forskningsfrågor betyder det att jag använt ett 
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målinriktat urval (Bryman, 2011). Efter att jag tagit kontakt med verksamhetsansvarig för 

teatergruppen kom jag och presenterade mig för skådespelarna. Min ambition var att intervjua 

alla sex skådespelare som närvarande vid presentationen, eftersom intervjuernas säkerhet ökar 

ju fler intervjuer som genomförs genom att materialet blir relativt oberoende av enskilda 

individers personliga uppfattningar (Ahrne & Svensson, 2015). Jag förklarade kortfattat vad 

studien skulle handla om och vad ett deltagande skulle innebära för dem, samt att det inte var 

obligatoriskt att delta. Jag delade även ut medgivandeblanketter (Bilaga 2) som deltagarna 

fick läsa igenom och skriva under om de ville delta i studien. Fem av sex skådespelare valde 

att delta. Eftersom det var frivilligt att delta i studien och skådespelarna fick tacka nej utan att 

behöva förklara varför undersökte jag inte anledningen till att den sjätte personen valde att 

avstå.   

4.4  Litteratursökning 

Till en början behövde jag få grundläggande kunskap om mitt forskningsområde, vilket gjorde 

att jag studerade litteratur om intellektuell funktionsnedsättning, empowerment och social 

kognitiv teori. Denna litteratur fann jag genom Primo som innefattar Mittuniversitetets 

biblioteks databaser. För att sedan fördjupa mig i mitt forskningsområde gjorde jag sökningar 

i ProQuest Social Science, som innefattar sju olika databaser (ERIC, PILOTS, 

PsycARTICLES, PsycINFO, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts och 

Worldwide Political Science Abstracts). För att hitta relevant forskning behövde sökningarna 

innefatta alla olika aspekter av min forskningsfråga. Det var viktigt att sökningen innefattade 

intellektuella funktionsnedsättningar, estetisk verksamhet och påverkan på livskvalitén. Jag 

valde att göra sökningar som endast bestod av vetenskapligt granskade artiklar för att kvalitén 

på de utvalda artiklarna skulle kunna säkerställas. Följande sökord har använts: dance, 

theater, arts, creative activities, quality of life, well-being, mental health, intellectual 

disability, psychiatric disability och empowerment. Sökorden har använts i olika 

kombinationer för att täcka bredden av ämnet. En stor del av sökresultatet bestod av artiklar 

som undersökte hur deltagande i estetisk verksamhet kan påverka andra målgrupper än den 

jag valt att fokusera på. Vanligast var studier som riktade sig mot psykisk ohälsa, men även 

studier inriktade på specifika diagnoser inom både fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar förekom. På grund av den begränsade mängd forskning inriktad på 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar var jag tvungen att se över forskning som 

riktade sig till andra målgrupper också. Dock valde jag helt att utesluta artiklar med fokus på 
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fysiologisk påverkan på individen, eftersom det är påverkan och förändringen av livskvalitén 

jag vill undersöka i denna studie. 

4.5  Intervjuguide  

Under intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide (Bilaga 3) med frågor som jag 

formulerat i förväg. Jag anpassade frågornas ordning efter hur intervjun artade sig och ställde 

följdfrågor om det var någonting som behövde förtydligas eller utvecklas. Detta bekräftar att 

jag använde mig av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). 

Intervjuerna genomfördes i enrum på intervjupersonernas arbetsplats på teatern. Intervjuerna 

varierade i längd men varade mellan 5 och 20 minuter och spelades in med hjälp av en 

ljudinspelningsfunktion på mobiltelefon. Detta resulterade i utskrifter på sammanlagd 18 A4 

sidor. Samma intervjuguide har använts under samtliga intervjuer men deltagarna 

uppmanades att svara utifrån sina egna tankar och erfarenheter. 

4.6  Analysförfarandet 

Det insamlade materialet i denna undersökning har analyserats med hjälp av innehållsanalys. 

Bryman (2011) förklarar denna analysmetod som ett sökande efter bakomliggande teman i ett 

insamlat material. Innehållsanalysens syfte är att generera data genom att “dra slutsatser 

utifrån en objektiv och systematisk beskrivning och specifikation av det karaktäristiska i olika 

budskap” (s. 282, Bryman, 2011). Starrin och Svensson (1994) menar att analys- och 

tolkningsarbetet av intervjuer går att genomföra i fyra faser. Den första fasen är att bekanta 

sig med det insamlade materialet och skapa ett helhetsintryck. Den andra är att på ett mer 

systematiskt och konkret sätt hitta skillnader och likheter i intervjupersonernas upplevelser 

och uttalanden. Den tredje fasen är att kategorisera uppfattningarna och uttalandena i 

beskrivningskategorier för att sedan i den fjärde fasen studera den underliggande strukturen i 

kategorisystemet (ibid.). 

Med detta som utgångspunkt har analysförfarandet sett ut på följande vis. Det transkriberade 

materialet har lästs ett flertal gånger för att ge en helhetsbild av innehållet. Relevanta 

meningar och fraser uppmärksammades för att sedan förkortas och sammanfattas till 

kondenserade meningar som kopplats samman med teman. Dessa teman uppkom under 

genomgången av det transkriberade materialet och grundar sig i innehållet i intervjuerna. 

Vidare bildade de olika temana sex stycken kategorier: upplevelse, personlig utveckling, 

meningsfullhet, målsättning, förutsättning och begränsningar samt förändring. 
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Tabell 1 

 

4.7  Kvalitetsbedömning 

I kvalitativ forskning finns det svårigheter att applicera begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Kvale och Brinkmann (2014) presenterar dock alternativa definitioner av 

dessa begrepp som gör dem lämpliga för kvalitativ forskning och intervjustudier.  

Kondenserade meningar Tema Kategori 

Det är kul att träffa kompisar. Positiv Upplevelse Upplevelse 

Jag är på bra humör när jag är på scenen och 

spelar. Det är roligt.  

Man får vara den man är och behöver inte 

göra sig till. 

Jag blir stressad ibland. Negativ Upplevelse 

”Jag är inte så mycket för make-up”. ”Jag har 

svårt att acceptera vissa klädesplagg.” 

Ögonkontakt, prata med personer hade jag 

svårt med innan, komma överens med andra. 

Social Kompetens Personlig 

Utveckling 

Jag känner mig mer social. Jag är mer den 

blyga typen om man säger så. 

Jag kan prata med bra dialekt Självförtroende 

Man har ju lärt sig att hantera saker. För att 

lära sig manus i sista minuten det är inte bra. 

Ansvarstagande 

Det är roligt att vi kommer på de olika 

föreställningarna själva 

Delaktighet Meningsfullhet 

Många frågar om det blir någon del två eller 

om föreställningen ska sättas upp igen någon 

gång. 

Stolthet 

Jag vill bli mer självständig och våga göra 

mycket mer olika saker. 

Personliga mål Målsättning 

Spela mer teater och mera olika föreställningar 

Innan var jag med i ”…” men det var ingen 

riktig teaterverksamhet utan mer hobbyinriktat, 

inte så hög nivå. 

Innan deltagande i 

teatergruppen VS. 

Deltagande i 

teatergruppen 

Förändring 

Om man försöker det man kan. Förutsättningar Förutsättningar 

och 

Begränsningar 
”… kommun är ganska öppen med det” 

Det är ju ganska svårt när man har en diagnos, 

när man har någon slags funktionsnedsättning. 

Begränsningar 
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4.7.1 Validitet 

Validitet avser studiens giltighet och innefattar om en metod undersöker det den påstår sig 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). I en intervjustudie handlar validitet främst om 

forskarens trovärdighet och därmed forskarens förmåga att teoretiskt tolka, ifrågasätta och 

kontrollera resultatet i studien (ibid.). 

För att säkra studiens validitet har valet av metod anpassats till det som avsetts undersökas. 

Jag har strävat efter att få fram kvalitativa data i form av personliga upplevelser och 

erfarenheter från ett relativt litet urval, vilket är anledningen till att jag valt att genomföra 

enskilda intervjuer. Intervjupersonerna tillhör den målgrupp som studien syftar att undersöka, 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar som har egna erfarenheter av deltagande i 

estetisk verksamhet.   

4.7.2 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär oftast att forskningsresultatet behandlas i relation till frågan om resultatet 

kan reproduceras av andra forskare. I en intervjustudie innefattar det främst om 

intervjupersonerna skulle förändra sina svar om det var en annan intervjuare, samt om de 

skulle förändra sina svar beroende på hur intervjun leds. En central del av reliabiliteten i 

intervjustudier handlar om att hur intervjufrågorna ställs kan påverka svaret. Ledande frågor 

är ett exempel på en aspekt som kan påverka resultatet, även om det är oavsiktlig (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Under denna studies intervjuprocess är det därför viktigt att vara tydlig med att svaren på 

intervjufrågorna ska besvaras utifrån skådespelarnas egna erfarenheter och tankar. 

Intervjuguiden formuleras därför på ett sätt som möjliggör för skådespelarna att svara utifrån 

sina egna upplevelser. Det är även centralt att inte ställa ledande frågor eftersom det kan 

skapa ett resultat som är färgat av mina förhoppningar på resultatet. Kvale och Brinkmann 

(2014) varnar dock för att en allt för stark tonvikt vid reliabiliteten kan motverka intervjuarens 

kreativitet och variationsrikedom, vilket gör att flexibiliteten som semistrukturerade intervjuer 

kräver kan hämmas. 

Bryman (2011) förklarar hur pålitligheten i kvalitativ forskning kan motsvara reliabiliteten. 

Det är därför viktigt att presentera en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen. Detta har jag eftersträvat genom att tydligt redogöra för hur urval, 

datainsamlingsmetod och analysmetod har valts och använts i denna studie.  
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4.7.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär i detta fall om resultatet av en intervjustudie kan överföras till andra 

undersökningspersoner, kontexter och situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna studie 

utgår från ett relativt litet urval där intervjupersonerna berättar om sina egna personliga 

upplevelser och åsikter, vilket gör resultatet svårt att generalisera. En generalisering av 

resultatet har inte heller varit min avsikt att göra. Däremot kommer resultatet visa hur dessa 

specifika personer upplever teaterverksamhet för personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar, vilket kan leda till ökad kunskap om och fördjupad förståelse för just 

denna typ av verksamhet.  

4.8  Etiska Överväganden 

I denna studie har jag utgått från de forskningsetiska riktlinjerna om samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Det är viktigt att eftersträva största möjliga konfidentialitet genom att intervjupersonerna blir 

informerade om vad ett deltagande i studien innebär, vad studien ska användas till och vilka 

som kommer ha tillgång till intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare förklarar 

Bryman (2011) vikten av att inte obehöriga ska kunna få tag i exempelvis personuppgifter. 

Det är därför viktigt att det inte går att koppla intervjuerna till någon särskild individ eller 

verksamhet. För att inga utomstående ska få vetskap om vilka intervjupersonerna är har jag 

valt att benämna dem med nummer istället för fingerade namn och inte ge ut några detaljer, 

exempelvis kön eller ålder, på intervjupersonerna. För personer som arbetar inom 

verksamheten skulle det kunna bli enkelt att identifiera vissa individer om denna information 

gavs. Riktlinjen om konsekvenser har fokus på att inte orsaka skada eller lidande hos någon av 

intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Det har krävts ett noga övervägande om 

vilka konsekvenser ett deltagande i studien inneburit för intervjupersonerna. Jag kan inte se 

några konsekvenser som skulle kunna vara skadliga för deltagarna. Riktlinjen om forskarens 

roll innebär att forskaren strävar efter att uppnå högsta möjliga vetenskapliga kvalitet på 

kunskapen som erhålls genom studien (ibid.). Detta innefattar att jag behövt förhålla mig så 

objektiv som möjligt under hela forskningsprocessen. Till exempel har det varit viktigt att 

intervjufrågorna inte varit ledande, samt att analysen av det insamlade materialet inte 

påverkats av mina förhoppningar av resultatet.  

Den etiska riktlinje som har haft störst fokus under genomförandet av denna studie har varit 

den om samtycke. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att denna riktlinje innebär att man 
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informerar personerna som bjuds in att delta i undersökningen om studiens allmänna syfte, 

hur den är upplagd och vad det innebär att delta. Vidare förklarar de att deltagande i 

undersökningar är frivilligt och att det måste framgå att ingen är tvingad att vara med. Det var 

därför av största vikt att jag förmedlade att deltagandet i undersökningen sker helt frivilligt 

och att deltagarna när som helst kan avsäga sig sin medverkan utan att behöva förklara varför. 

Detta gjorde jag genom att skapa ett medgivandeavtal där deltagarna fick skriva under att de 

fått information om studien, att de förstått vad ett deltagande innebär och att det var frivilligt 

att delta. Bryman (2011) menar att fördelen med ett sådant formulär är att deltagarna redan 

från början har möjlighet att få information om studien och vad ett deltagande innebär i 

skriftlig form. Vidare kan det också vara en fördel om någon längre fram skulle ha något att 

invända eller kritisera när det gäller riktlinjen om samtycke i den aktuella studien (ibid.). Vid 

formuleringen av medgivandeavtalet använde jag ett enklare språk för att det inte skulle 

finnas några tvivel om att deltagarna förstod innehållet.  

4.9  Metodsvårigheter 

I den här studien har det varit av största betydelse att intervjupersonerna har förstått 

innebörden av studien och vad ett deltagande inneburit, samt förstått intervjufrågorna. Med 

detta i beaktning formulerades medgivandeavtalet och intervjufrågorna. Komplicerade 

begrepp och otydliga formuleringar har medvetet uteslutits. Det faktum att en person valde att 

inte delta i undersökningen kan visa att informationen om att studien var frivillig verkligen 

nådde fram. 

Intervjuerna tog kortare tid än vad jag hade räknat med. Skådespelarnas svar på 

intervjufrågorna blev kortare än vad jag hade förväntat mig, vilket bidrog till detta. Min 

förväntning var att en intervju skulle ta mellan 30–60 minuter så när de endast tog mellan 5-

20 minuter blev jag orolig att jag inte skulle få tillräckligt med insamlat material. Dock har 

jag, under genomgång av materialet, bedömt att jag har nog med underlag för att få svar på 

frågeställningarna och för att analysera det utifrån de valda teoretiska perspektiven, trots de 

relativt korta intervjuerna. Det bör förtydligas att skådespelarna fick möjlighet att utveckla 

sina svar, men de ansåg sig själva vara färdiga med sina uttalanden.  
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5. Resultat och Analys 

Här presenteras resultatet utifrån de fem intervjuer som gjordes med skådespelarna på en 

teaterverksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Resultatet 

presenteras genom de sex kategorier (upplevelse, personlig utveckling, meningsfullhet, 

målsättning, förändring samt förutsättningar och begränsningar) som vuxit fram under 

analysprocessen. I resultatet kopplas kategorierna samman med de fyra centrala domänerna 

om livskvalitet (aktivitet, social interaktion, god självkänsla och existentiella faktorer), samt 

analyseras utifrån teori om empowerment och social kognitiv teori. Jag har valt att benämna 

intervjupersonerna med nummer istället för fingerade namn för att inte röja könet på 

deltagarna. Detta har gjorts för att en presentation av deltagarnas kön skulle göra det enklare 

att identifiera specifika intervjupersoner.  

5.1  Upplevelse 

Hur intervjupersonerna presenterade sina upplevelser i teatergruppen varierar. Dock är 

majoriteten av berättelserna av positiv karaktär. Alla intervjupersoner förmedlade en glädje 

för att få spela teater. Just intresset för teater var den vanligaste anledningen till varför de valt 

att delta i teatergruppen.  

”Jag gillar mycket med teater, ända sedan jag var liten i skolan så höll jag 

på med sånt. Jag höll alltid på med någonting under skolavslutningar, så 

hittade vi alltid på något.” Intervjuperson 2 

”Jag får göra det jag älskar och stå på scen.” Intervjuperson 5 

Domänen ”aktivitet” innebär just hur mycket individen är engagerad i sina intressen och kan 

alltså bidra till att upplevelsen av livskvalitén förbättras (Hallberg & Hallberg, 2015). 

Samtliga intervjupersoner berättade att de på ett eller annat sätt tycker att det är roligt att delta 

i teatergruppen. Exakt vad de tycker är roligt varierade. Exempelvis nämnde intervjuperson 3 

möjligheten att träffa vänner genom teatergruppen. ”Social interaktion” är en central del när 

det kommer till upplevd livskvalité och det innefattar att enskilda individer behöver ha 

tillgång till sociala relationer med andra människor. Detta är alltså en bidragande faktor till att 

livskvalitén kan upplevas som bättre (ibid.). Teaterspelandet framkallade också vissa känslor 

hos deltagarna. Alla intervjupersoner uttryckte att de känner positiva känslor när de spelar 

teater.  

”Jag känner mig glad, eller lycklig kanske mer.” Intervjuperson 5 
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”… också är jag på bra humör när jag är på scenen och spelar.” 

Intervjuperson 1 

Även detta visar på att ett deltagande i teatergruppen främjar att individen engagerar sig i sina 

intressen vilket bidrar till en bra livskvalité (Hallberg & Hallberg, 2015). En annan positiv 

aspekt som nämndes var att teatergruppen gett individerna möjlighet att få vara sig själv. 

”Man får vara den man är och man behöver inte göra sig till.” 

Intervjuperson 4 

Fortsättningsvis visar detta att ett deltagande i teatergruppen bidragit till en självacceptans 

som vidare kan bidra till ökat självförtroende och bättre självkänsla. Med detta som grund kan 

teaterverksamheten ses ur ett empowermentperspektiv genom att deltagarna utvecklar 

personliga resurser, till exempel ökat självförtroende, som gör det möjligt för dem att 

övervinna hinder som de själva möter i sina vardagliga liv (Askheim & Starrin, 2007). Detta 

går även att koppla till domänen ”god självkänsla” som innebär att individer behöver känna 

att de har nödvändiga förutsättningar för att hantera sin livssituation på ett lämpligt sätt 

(Hallberg & Hallberg, 2015).  

Vissa av intervjupersonerna har genom egna initiativ tagit kontakt med verksamheten för att 

undersöka möjligheten att delta i teatergruppen, medan andra har blivit inbjudna eller 

tillfrågade av verksamhetsledningen. Någon har också glömt hur det gick till när de blev en 

del av teatergruppen. Initiativtagandet kan ses ur ett empowermentperspektiv då det innefattar 

att klienter aktivt skapar egna förändringar i sina liv, vilket kan leda till ökad tillfredsställelse 

och en ökad känsla av självkontroll (Kruger, 2000). Den upplevda känslan av självkontroll 

kan vidare bidra till en förbättrad self-efficacy, som innebär hur individen upplever förmågan 

och möjligheten de har att påverka sin egen livssituation (Boslaugh, 2008).  

Det presenterades också enstaka mindre bra upplevelser. Vissa berättade att de ibland kunde 

känna sig stressade i och med deltagandet i teatergruppen. De uttryckte att denna stress 

smyger sig på ibland när premiären för en föreställning närmar sig. Att lära sig manuset 

utantill var bland annat ett exempel på en stressfaktor. Att råka göra fel under en föreställning 

var också någonting som ett par av intervjupersonerna oroade sig för. 

”Det har hänt att jag kommer av mig när jag läser, eller pratar för fort så 

kommer jag av mig det jag skulle säga.” Intervjuperson 1 
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Dock tolkar jag detta mer som en slags nervositet inför uppträdandet, vilket är en vanlig 

reaktion hos många som ska uppträda inför publik. En annan mindre bra upplevelse som 

nämndes var att skådespeleri ibland kräver ett visst utklädande. Både vissa klädesplagg och 

mycket make-up har av ett par intervjupersoner setts som en aning jobbigt. Detta verkade 

dock inte vara något som vägde tillräckligt tungt för att det inte ska vara värt att delta i 

teatergruppen. Däremot kan det ses som en negativ påverkan på individens self-efficacy, 

eftersom de eventuellt kan uppleva att de inte har möjlighet att påverka under vilka 

förutsättningar de står på scenen.   

5.2  Personlig Utveckling 

Samtliga deltagare uttryckte på ett eller annat sätt att de har utvecklats sedan de började i 

teatergruppen. En återkommande positiv utveckling var det faktum att deltagandet har 

resulterat i en utveckling av intervjupersonernas självförtroende. Intervjuperson 3 berättade 

exempelvis att dennes förmåga att prata med dialekter är bra, vilket ibland kan vara en fördel 

när man spelar olika roller under teaterföreställningarna. Även om denne person själv inte 

uttryckte sig ha utvecklats så mycket var det under intervjun tydligt att det fanns ett 

självförtroende som grundade sig i teaterspelandet. Detta uttrycktes bland annat genom 

kroppsspråk och ansiktsuttryck som enligt mina tolkningar visade en stolthet och glädje över 

känslan att vara duktig och prestera bra. Intervjuperson 1 berättade att teatergruppen bidragit 

till att denne numer vågar göra mer saker än tidigare, vilket är en utveckling av 

självförtroendet och därmed en del av både empowerment och self-efficacy. Payne (2015) 

förklarar hur empowerment utgår från att enskilda individer ska ta vara på den makt de har att 

bestämma över sina egna liv. Som tidigare nämnt har detta en stark koppling till individens 

egna uppfattning om möjligheten till att påverka sin egen livssituation och bidrar till en 

förbättrad self-efficacy (Boslaugh, 2008).  

Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de genom teatergruppen på olika sätt har 

utvecklats i sitt sociala samspel med andra.  

”Ögonkontakt och prata med personer hade jag svårt med innan, komma 

överens med andra.” Intervjuperson 4 

En förbättrad förmåga att lyssna på andra samt en förbättrad förmåga att anpassa sig till större 

grupper nämndes också som individuella steg i den sociala utvecklingen. Detta kan vara en 

del av domänen ”social interaktion” som bidrar till bättre livskvalitet, eftersom det ger 
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förutsättningar för att utveckla och bygga relationer med andra människor (Hallberg & 

Hallberg, 2015).  

”Man har ju lärt sig att hantera saker… Dom brukar släppa manus i 

ganska tidigt stadie. Om vi säger att premiären är i mars så måste man 

kunna manuset i januari… För att läsa manus i sista minut det är inte bra.” 

Intervjuperson 2 

Citatet ovan är också ett exempel på individuell utveckling då individen fått möjlighet att 

utveckla planeringsförmåga och ansvarstagande. Ur ett empowermentperspektiv är detta ett 

exempel på hur individerna får hjälp att stärka sina egna resurser för att både för tillfället och 

senare i livet kunna hantera svårigheter och hinder som de kan tänkas möta.  

5.3  Meningsfullhet 

Det märktes tydligt att samtliga intervjupersonerna var stolta över sitt deltagande i 

teaterverksamheten och över sitt skådespeleri. Bland annat uppmärksammade två av 

intervjupersonerna vikten av att skådespelarna själva varit med och påverkat verksamheten, 

till exempel vad föreställningarna ska handla om.  

”Det som är så roligt är att vi kommer på de olika föreställningarna själva, 

tillsammans med ... [verksamhetsansvariga]” Intervjuperson 2 

”Det är … som skriver manus, men vi får vara med och skriva.” 

Intervjuperson 4 

Delaktigheten och möjligheten att kunna påverka vilka föreställningar som ska sättas upp och 

vad de ska handla om är en stark bidragande faktor till förbättrad self-efficacy. Denna stolthet 

och möjligheten att påverka kan ses som ett sätt att ge motivation och inspiration, vilket 

Secker et. al. (2007) menar är en förutsättning för en förbättrad livskvalitet. Vidare förklarar 

Payne (2015) att möjlighet till inflytande stärker den enskilda individens personliga resurser 

genom att utveckla självförtroende och självkänsla. Några av skådespelarna valde att berätta 

om tillfällen när de presterat bra eller tillfällen de var stolta över, exempelvis när de haft en 

huvudroll. Detta visar också på ett självförtroende och en stolthet över att vara en del av 

teaterverksamheten. 

”Många frågar om det ska bli någon del två eller om det ska sättas upp 

igen någon gång.” Intervjuperson 2 
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Self-efficacy påverkas mycket av erfarenheter vilket betyder att individens uppfattning av den 

egna förmågan är beroende av personliga upplevelser av tidigare händelser 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.). Ovanstående citat är exempel på positiva tidigare erfarenheter 

vilket alltså bidrar till att individen upplever en ökad tro på sig själv och den egna förmågan.  

5.4  Målsättning 

Majoriteten av intervjupersonerna hade tydliga mål med sitt deltagande i teatergruppen. De 

vanligast förekommande målen var att utvecklas inom teater och skådespeleri.  

”Att spela mer teater och mera olika teaterföreställningar.”    

Intervjuperson 1 

”Mitt mål är att bli riktig skådespelare på film och så.” Intervjuperson 5 

Ovanstående uttalanden visar att deltagarna tror på sig själva och sin egna förmåga, samt att 

de har ambitionen att utvecklas. Detta är avgörande faktorer i SCT och speciellt när det gäller 

self-efficacy, eftersom en persons self-efficacy beror på vad den upplever sig kunna 

åstadkomma under sina förutsättningar (Boslaugh, 2008). Även en annan typ av målsättning 

nämndes. 

”Jag vill bli mer självständig och våga göra mycket mer olika saker.” 

Intervjuperson 1 

Detta mål handlar alltså inte om prestation eller skådespeleri utan snarare om personlig 

utveckling. Ovanstående citat tolkar jag som en målsättning som grundar sig i ett behov av att 

känna sig mer självständig. Payne (2015) förklarar hur definition av det egna behovet och 

möjligheten att vara delaktig och aktivt fatta beslut om sitt egna liv bidrar till att stärka 

individens personliga resurser. Vidare menar Askheim och Starrin (2007) att detta är 

avgörande för att människor ska kunna förverkliga sina personliga mål. I SCT är målsättning 

och vägen mot målen en central del för att individen själv ska kunna ta ansvar över sin hälsa 

(Bandura, 2004). Målsättning är också en central faktor i uppfattning om livskvalitet. 

Domänen ”aktivitet” innefattar inte bara hur mycket en individ är engagerad i sina intressen, 

utan också att det finns möjlighet att uppfylla sina önskemål och drömmar (Hallberg & 

Hallberg, 2015). Med detta som grund kan man se att teaterverksamheten även på detta sätt 

kan bidra till en förbättrad upplevelse av livskvalitén.  
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5.5  Förändring  

De flesta skådespelare beskrev sina tidigare sysselsättningar på ett nedvärderande sätt, eller på 

ett sätt som antydde på att de inte var nöjda med dem. Majoriteten av intervjupersonerna 

berättade om tidigare erfarenheter inom estetisk verksamhet. Dels berättade de om det 

individuella intresset för teater och musik, men också om verksamheter eller program som de 

tidigare deltagit i som erbjudits för personer med olika funktionsnedsättningar.  

 ”Innan var jag med i … men det var ingen riktig teaterverksamhet utan 

mer hobbyinriktat.” Intervjuperson 2 

”… men det var mest när man mimar till musik och sådär. Det var ganska, 

ja inte hög nivå.” Intervjuperson 4 

Det var tydligt att intervjupersonerna ville förmedla att det fanns en viss nivåskillnad mellan 

olika verksamheter och program. Det uttrycktes dessutom att den nuvarande teatergruppen har 

ett mer professionellt arbetssätt, vilket också bidrar till den uppfattningen. Detta tolkar jag 

som att deltagarna återigen känner en slags stolthet över att delta i teatergruppen.  

Ovanstående citat är också bevis på att individerna bytt från en verksamhet till en annan, till 

en som de verkar trivas bättre i. Att påverka och fatta beslut om sin egna livssituation är som 

tidigare nämnt en stor del av både empowerment och self-efficacy. Detta kan även kopplas 

både till domänen ”god självkänsla” och domänen ”existentiella faktorer” som Hallberg och 

Hallberg (2015) menar kan förbättra individers livskvalitet. Det faktum att deltagarna känt att 

de haft möjlighet att hantera sin livssituation bidrar till den goda självkänslan och att de är 

öppna och mottagliga för nya saker är en avgörande faktor när det gäller de existentiella 

faktorerna (ibid.).  

5.6  Förutsättningar och Begränsningar 

Vid frågan om förutsättningar och begränsningar för personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar att utöva estetisk verksamhet var uppfattningarna bland 

intervjupersonerna en aning varierade.  

”Det är ju ganska svårt när man har en diagnos, när man har någon slags 

funktionsnedsättning.” Intervjuperson 2 

I detta uttalande lades fokus på de begränsningar som en intellektuell funktionsnedsättning 

kan medföra. Men även detta har stark koppling till self-efficacy då det innefattar att det 
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egentligen inte är de egenskaper som individen besitter som avgör möjligheten att påverka, 

utan hur denne upplever sig kunna påverka sin situation utifrån de egenskaper och 

förutsättningar den har (Boslaugh, 2008). Jag tolkar det ovanstående uttalandet som ett 

exempel på ett mindre bra self-efficacy eftersom individen väljer att se svårigheter och 

begränsningar istället för möjligheter. Bandura (2004) förklarar att det är individens 

upplevelser om hjälpmedel och hinder som antingen hjälper eller stjälper individen på dess 

väg mot olika målsättningar. Det är därför viktigt att individen inte fastnar vid upplevda 

hinder och svårigheter utan istället försöker fokusera på de möjligheter som finns. 

Fortsättningsvis förekom även andra uppfattningar om detta. 

”För mig är det ju inga begränsningar, inte vad jag vet i alla fall.” 

Intervjuperson 5 

Denna person såg inga hinder med att ha en intellektuell funktionsnedsättning i detta 

avseende. Här lades istället fokus på möjligheter och några eventuella begränsningar att utöva 

estetisk verksamhet sågs inte. Detta skulle då kunna vara ett exempel på god self-efficacy 

eftersom individen upplever sig kunna göra vad den själv vill. Tidigare forskning hävdar att 

verksamheter som denna är viktiga för personer med intellektuella funktionsnedsättningar just 

för att fokus inte ligger på de begränsningar funktionsnedsättningen medför, utan snarare 

vilka möjligheter som finns genom estetiska verksamheter (Keglon, 2011). 

Intervjupersonerna presenterade flertalet verksamheter och aktiviteter med olika 

svårighetsgrader och nivåer som finns tillgängliga för personer med olika 

funktionsnedsättningar att ta del av i den aktuella kommunen. Bland annat den verksamhet 

som tidigare nämnts under rubriken ”Förändring”, som erbjuder mer musikinriktade 

aktiviteter, men också en annan typ av verksamhet där fokus istället ligger på målning och 

konst. 

På frågan om det finns tillräckligt med förutsättningar och möjligheter att utöva estetisk 

verksamhet som person med intellektuell funktionsnedsättning svarade ett par av 

skådespelarna att det finns det, bara man själv tar sitt ansvar och väljer att delta.  

”Om man försöker det man kan går det.” Intervjuperson 4 
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5.7  Sammanfattande Analys 

Helhetsintrycket av intervjuerna är att deltagarna är nöjda med teaterverksamheten. Det 

framkom vissa mindre bra aspekter av deltagandet i teatergruppen, exempelvis stresspåslag 

innan föreställning, men överlag uttryckte intervjupersonerna positiva upplevelser gällande 

deltagandet i gruppen. Det är anmärkningsvärt vilken glädje teaterverksamheten verkar bidra 

med i de enskilda individernas liv. Speciellt en av skådespelarna fullkomligt strålade när hen 

berättade om sina erfarenheter i teatergruppen. Jag fick till och med en del av en teater 

framförd för mig live under intervjun, då personen i fråga började skådespela och läsa repliker 

ur en av teatergruppens tidigare uppsatta teaterföreställningar. Denna persons glädje smittade 

även av sig på mig, vilket gav mig insikt i hur mycket lycka en teaterverksamhet som denna 

kan bidra med i enskilda individers liv. Skådespelarna uttryckte och visade också tydligt att de 

var stolta över att vara en del av den gemenskap som teatergruppen innebär. Det faktum att 

skådespelarna stolt presenterade att de brukar var delaktiga i utformandet av manus och 

föreställningar bidrar till uppfattningen om att det är viktigt med inflytande, vilket är en 

central del i empowerment (Payne, 2015) och self-efficacy (Bandura, 1997). Möjlighet till 

delaktighet och gemenskap verkar vara tungt vägande faktorer till varför skådespelarna valt 

att vara en del av teatergruppen. Det faktum att varje enskild skådespelare upplevs ha en 

viktig roll i teatergruppen kan bidra till att de känner sig betydelse- och meningsfulla på ett 

sätt som utvecklar självförtroendet.  

Det är värt att uppmärksamma att samtliga deltagare har utvecklats genom deltagandet i 

teatergruppen är att samtliga har utvecklats på ett eller annat sätt. Den mest centrala 

utvecklingen har jag tolkat som just utvecklingen av självförtroendet och självkänslan. Bara 

det faktum att skådespelarna kunde berätta för mig vad de blivit bättre på eller vad de anser 

sig vara bra på, går att tolka som att de flesta av dem har ett relativt bra självförtroende och 

god självkänsla. Att definiera positiva egenskaper hos en själv, och dessutom dela med sig av 

dem till andra, kan av många uppfattas som svårt. Eftersom gott självförtroende och god 

självkänsla är så starkt kopplat till både empowerment och self-efficacy, och därmed också till 

individens uppfattning om sig själv och sin handlingsförmåga, är det hoppfullt att dessa är 

egenskaper som framkommit genom deltagandet i teaterverksamheten. Teaterverksamheten 

har också stark koppling till social interaktion. Dels genom ett konkret sätt för individer att 

möta andra människor och bygga relationer, men deltagandet har också bidragit till en 

utveckling av skådespelarnas sociala färdigheter. En utveckling av sociala färdigheter kan 

bidra till att individen får större möjlighet att ansvara över sina egna liv.  
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Målsättning är också en viktig del av SCT eftersom tydligt uppsatta mål och vägen mot dem 

är centralt för att individer ska kunna ta ansvar över sin egen hälsa (Bandura 2004). Med detta 

som grund är det fördelaktigt att individer har tydliga mål som de vill uppnå, vilket de flesta 

skådespelarna har i denna teatergrupp. Det ger dem någonting att jobba mot och kan bidra till 

ökad motivation. Eftersom målsättning är en central faktor i uppfattning om livskvalitet 

(Hallberg & Hallberg, 2015) kan det vara fördelaktigt att lägga stort fokus på att försöka 

uppnå målen för att kunna uppleva en förbättrad livskvalitet. Dock är det viktigt att tänka på 

att det är de avsiktliga handlingarna mot ett uppsatt mål som lägger grunden för individens tro 

på sig själv (Boslaugh, 2008). Det krävs alltså att skådespelarna avsiktligt tar steg mot sina 

uppsatta mål för att det faktiskt ska bidra till en förbättrad self-efficacy och en förbättrad 

livskvalité. Det är stor skillnad på saker som sker genom eget initiativ med målet att förändra 

och saker som sker av en tillfällighet eller på grund av samhället mekanismer (Bandura, 

1979). Det är därför viktigt att det finns kunskap om vad som krävs för att de personliga 

målen ska uppnås och detta är något som jag tror kan behöva utvecklas inom den aktuella 

teaterverksamheten.  

I SCT är förändring en central del i och med att teorin utgår från att förändring ska göras i den 

enskilda individens livssituation (Bandura, 1979). Även om de flesta av skådespelarna kanske 

inte har förändring i fokus för tillfället kan man ändå tänka sig att de förmodligen hade det 

tidigare, innan de började i teatergruppen. Detta går att anta eftersom de berättat att de inte var 

helt nöjda med sin livssituation som den såg ut tidigare och därför har vissa aktivt valt att söka 

sig till den studerade teaterverksamheten. Initiativtagandet en central del av individens väg 

mot förändring vilket gör det otroligt viktigt i individens uppfattning om sin livskvalité.  

Self-efficacy handlar främst om hur individen upplever sig kunna utnyttja de egenskaper och 

förutsättningar de har (Boslaugh, 2008). Med detta påstående som grund går det att anta att de 

individer som upplever att förutsättningarna finns, de som väljer att se möjligheter i stället för 

svårigheter, har en relativt bra self-efficacy. Vidare går det också att anta att de individer som 

fokuserar på begränsningarna, som ser svårigheter framför möjligheter, har relativt dålig self-

efficacy. Det finns flera faktorer som avgör en individs self-efficacy, bland annat tidigare 

erfarenheter inom samma område (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Viktigt att notera är i och 

med detta att vissa skådespelares eventuellt sämre self-efficacy inte nödvändigtvis behöver 

vara direkt kopplat till, eller en konsekvens av, deltagandet i teatergruppen.  
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6. Diskussion  

Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till de utvalda vetenskapliga perspektiven, 

teori om empowerment och SCT. För att underlätta för läsaren har resultatdiskussionen delats 

upp genom att de fyra domänerna om livskvalitet (aktivitet, social interaktion, god självkänsla 

och existentiella faktorer) används som rubriker. Fortsättningsvis diskuteras metodvalets för- 

och nackdelar, samt förslag på vidare forskning inom området.  

6.1  Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka och få bättre förståelse för om och hur aktivt deltagande i 

estetisk verksamhet kan påverka och förändra livskvalitén hos personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Resultatet visar att deltagandet i den studerade teatergruppen 

genererat ökat självförtroende och självkänsla, samt förbättrade sociala färdigheter hos 

skådespelarna. Deltagandet har också resulterat i en stolthet hos skådespelarna, som dessutom 

genom verksamhetens arbetssätt fått möjlighet att utveckla bland annat sitt ansvarstagande 

och sin planeringsförmåga. Alla dessa faktorer har bidragit till deltagarnas förbättrade tro på 

sig själv och en uppfattning om att det är möjligt att påverka angelägenheter som rör de själva. 

Detta är en bidragande faktor till en förbättrad self-efficacy och därmed en ökad upplevd 

möjlighet för individen att ta ansvar över sitt egna liv, vilket är en utgångspunkt i SCT 

(Bandura, 2004). Empowerment, i sin tur, strävar efter att individen själv ska ta ansvar över 

makten att bestämma över sitt egna liv (Payne, 2015). Innehållet i intervjuerna visar att 

teaterverksamheten kan ses som en metod att förse deltagarna med personliga resurser, 

exempelvis ökat självförtroende, ansvarstagande och förbättrad social kompetens, för att göra 

just detta. Ovanstående faktorer bidrar till att skådespelarnas livskvalitet förbättras genom 

deltagandet i den studerade teatergruppen.  

6.1.1 Aktivitet 

Den studerade teatergruppen ger skådespelarna möjlighet att utöva sina intressen, samt ger 

dem förutsättningar att utveckla sina personliga talanger och uppfylla sina mål och drömmar. 

Detta är bidragande faktorer för en god livskvalitet (Hallberg & Hallberg, 2015). I och med 

resultatet att skådespelarnas livskvalitet påverkats positivt av deltagandet i teatergruppen, är 

det avgörande att det finns förutsättningar för personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar att delta i olika verksamheter som kan bidra till en ökad livskvalité. 

Detta förutsätter att det finns verksamheter, likt den som har studerats i denna studie, 

tillgängliga i samhället. Verksamheter som dels utmanar och ställer krav på individen, men 
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som också möjliggör för och tillåter personlig utveckling. Som Konventionen för personer 

med funktionsnedsättningar säger ska dessa individer ha möjlighet att utveckla och använda 

sin kreativa, konstnärliga och intellektuella potential (United Nations, 2006). 

Teaterverksamheten som studerats i denna studie är ett bra exempel på en tjänst som ger 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar möjlighet att göra just detta.  

Dock har den studerade teatergruppen ett begränsat antal platser och finns endast tillgänglig 

för en minimal del av alla människor som lever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Självklart är denna teatergrupp inte den enda som har ett liknande arbetssätt, men det krävs ett 

väldigt stort antal verksamheter som erbjuder aktiviteter som främjar livskvalitén hos 

målgruppen för att alla berörda ska ha möjlighet att delta. Detta faktum gör arbetet med 

utveckling av dessa verksamheter otroligt viktigt. Eftersom personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar är en riskgrupp för psykisk ohälsa (Park, et al., 2017) är dessa 

verksamheter och satsningen på dem avgörande i det sociala arbetets praktik.  

6.1.2 Social Interaktion 

Tillgången till relationer med andra människor är också en bidragande faktor till en god 

livskvalité. Ensamhet är starkt kopplad till en sämre upplevd livskvalité (Duvdevany & Arar, 

2004), vilket gör sociala relationer otroligt viktiga för enskilda individer. Den studerade 

teatergruppen har visat sig vara en plats för individer att mötas och utveckla dessa relationer. 

Trots verksamhetens bidrag att hjälpa några enstaka individer kvarstår fortfarande 

problematiken gällande social isolering hos personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar (Hallberg & Hallberg, 2015). Estetiska verksamheter för personer med 

funktionsnedsättningar kan även sträva efter att öka medvetenheten i samhället genom att ge 

målgruppen större utrymme och uppmärksamhet. Det bidrar till att förhindra konflikter som 

uppstår mellan olika sociala grupper (Faigin och Stein 2015). Detta skulle kunna bidra till att 

förhindra de svårigheter och hinder, som uppkommer på grund av orättvisa maktrelationer och 

fördomar, som påverkar personer med intellektuella funktionsnedsättningar negativt i deras 

vardagliga liv.  

Estetiska verksamheter för personer intellektuella funktionsnedsättningar bidrar till att 

målgruppen ställs inför utmaningar och krav som de kanske inte är helt vana vid i sina 

vardagliga liv. Med stöttning från de professionella yrkesgrupperna inom verksamheterna får 

de även möjlighet att uppnå sina mål. Detta är en viktig del i utvecklingen av individens self-

efficacy (Bandura, 2004). Att deltagarna vidare har förutsättningen att visa upp sig och 
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prestera framför utomstående genom en konstutställning, teaterföreställning eller liknande, 

kan ge dem bekräftelse från omvärlden som kan vara lika viktig för den enskilda individen 

som för personer med funktionsnedsättningar som utsatt grupp i samhället.  

6.1.3 God självkänsla 

För att uppleva en god livskvalitet behöver individer känna att de har nödvändiga 

förutsättningar och möjlighet att hantera sin livssituation på ett lämpligt sätt (Hallberg & 

Hallberg, 2015). Vissa av intervjupersonerna menade att det krävs ett eget ansvar för att delta 

i någon typ av estetisk verksamhet och att ett deltagande är möjligt bara man själv vill och 

beslutar sig för det. Att fatta ett sådant beslut är dock inte en självklarhet för alla individer 

med intellektuell funktionsnedsättning. Som tidigare nämnt kan personer med olika typer av 

funktionsnedsättningar ofta isoleras från samhället (ibid.), vilket kan bidra till att det är svårt 

för dem att själva hantera och ansvara över den egna livssituationen. Det går alltså att påstå att 

det finns en brist i tillgängligheten vad gäller estetiska verksamheter för personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Skådespelarna i den studerade verksamheten har på 

olika sätt fått privilegiet att delta i teatergruppen, men vad händer med de individer som inte 

har tillräcklig self-efficacy för att själv fatta beslutet att delta i någon liknande verksamhet?  

För att personer med intellektuella funktionsnedsättningar inte ska bli en klientgrupp där vissa 

individer faller mellan stolarna krävs ett socialt arbete som även fångar upp de som inte själva 

har förmågan att ta kontroll över sina liv. Empowermentinriktat socialt arbete kan därför vara 

en avgörande faktor för att dessa individer ska få uppleva en förbättrad livskvalité. Teori om 

empowerment utgår från att maktskillnaderna som finns i samhället gör att vissa sociala 

grupper har sämre förutsättningar att eftersträva och arbeta mot sina personliga mål (Payne, 

2015). Personer med intellektuella funktionsnedsättningar som inte har tillräcklig self-efficacy 

eller handlingsförmåga att hantera sina egna livssituationer är ett exempel på en social grupp 

som kan behöva stöttning och hjälp att utveckla sina personliga resurser. Detta kan ske genom 

empowermentinriktat socialt arbete och kan bidra till att målgruppen själv kan ansvara över 

sina liv och därmed ta större ansvar över sin psykiska hälsa, vilket är vad SCT ständigt strävar 

efter (Bandura, 2004).  

6.1.4 Existentiella Faktorer 

Att individen är öppen och mottaglig för nya saker och intryck, samt känner sig säker, lycklig 

och tillfreds med livet är avgörande för att livskvalitén ska uppfattas som god (Hallberg & 

Hallberg, 2015). Resultatet visar att teaterverksamheten skänker glädje och tillfredsställelse 
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till deltagarna, samt att de varit öppna för att testa nya saker genom att de faktiskt valt att delta 

i teatergruppen. Dock återkommer vi till problemet att alla inte har möjlighet eller 

förutsättningar att delta i dessa verksamheter. De som inte är öppna och mottagliga för nya 

upplevelser och intryck har mest troligt inte heller handlingsförmågan att ta sig ur den 

situationen på egen hand. Detta visar än en gång att empowermentinriktat socialt arbete är 

avgörande för att enskilda individer ska få möjlighet att bli nöjda med sin livssituation och sin 

livskvalitet. En viktig utgångspunkt i teori om empowerment är att alla människor ses som 

kapabla bara de ges rätt förutsättningar och villkor (Askheim & Starrin, 2007). Ett 

empowermentinriktat socialt arbete kan förse dessa isolerade individer med personliga 

resurser för att de själva i större utsträckning ska kunna ta ansvar och förändra sin 

livssituation. Det är dock viktigt att ha i åtanke att denna målgrupp möter strukturella hinder 

och svårigheter grundade i omgivningens okunskap och fördomar, vilket kan bidra till 

exempelvis social isolering (Faigin & Stein, 2015). Det kan alltså trots förstärka personliga 

resurser och hög self-efficacy vara problematiskt för denna målgrupp att till fullo kontrollera 

sin livssituation.   

6.2  Metoddiskussion 

Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna var svårare än jag hade förväntat mig. Det fanns 

en förhoppning om betydligt mer utförliga svar på intervjufrågorna än de som framkom. Svar 

som ”det är roligt” och ”det funkar väl bra” var vanligt förekommande och detta uppnådde 

inte de förhoppningar jag hade innan intervjuerna genomfördes. Flexibilitet var en central del 

av intervjuerna då jag behövde vara beredd att ställa följdfrågor, samt omformulera och 

förtydliga intervjufrågorna, för att få mer utvecklade svar. De enkla svaren var även en 

bidragande faktor till varför intervjuerna blev kortare än förväntat. Förväntningarna var att en 

intervju skulle ta mellan 30–60 minuter, men de tog tillslut endast 5–20 minuter. Dock har 

innehållsanalysen visat att intervjuerna är tillräckliga för att ge svar på studiens 

forskningsfrågor, vilket visar att semistrukturerade intervjuer var ett lämpligt metodval, även 

fast det inte gick helt som förväntat. Det hade eventuellt funnits vissa fördelar med att 

komplettera de enskilda intervjuerna med en fokusgrupp. Detta för att skapa diskussioner 

mellan skådespelarna och på så sätt få mer fördjupade och utvecklade svar. En 

kompletterande fokusgrupp kunde dock inte genomföras på grund av tidsbrist.  

Min bedömning är att enskilda kvalitativa intervjuer varit en lämplig metod att använda i 

denna studie, trots tidigare nämnda svårigheter. Intervjuerna har resulterat i fördjupade svar 
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som inte varit möjligt i till exempel en enkätstudie. De kvalitativa intervjuerna möjliggjorde 

också för följdfrågor av mig som intervjuare och omformulering av intervjufrågorna som i 

vissa var nödvändigt för att få ett relevant svar. 

Att de upplevelser som skådespelarna presenterade mestadels var av positiv karaktär är inte 

helt oväntat, för varför skulle de vara med en teatergrupp som de inte tycker om och inte trivs 

i? Det kan dock vara bra att ifrågasätta om skådespelarna främst presenterade de positiva 

sidorna av teaterverksamheten för att ge ett så bra intryck av den som möjligt till mig som 

utomstående. Detta kan i så fall ha påverkat resultatet. Det faktum att även upplevelser av 

sämre karaktär framkom var viktigt för att denna studie skulle kunna presentera en nyanserad 

bild av verksamheten. 

I bedömningen av studiens trovärdighet är det viktigt att beakta min roll som forskare. Den 

etiska riktlinjen om forskarens roll innefattar att forskaren ska sträva efter att vara så objektiv 

som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är dock omöjligt att förhålla sig helt objektiv 

under genomförandet och analysen av en kvalitativ intervju, eftersom jag som individ tolkar 

uttalanden och citat ur intervjuerna utifrån min egen livsvärld. Någon annan hade eventuellt 

tolkat och uppfattat samma uttalande på ett annat sätt än jag gjort. Dock har jag gjort mitt 

bästa för att förhålla mig så objektiv som möjligt genom att ifrågasätta mina egna fördomar 

och förutfattade meningar, samt inte låtit mina förhoppningar om resultatet påverka hur jag 

framställt skådespelarnas uttalanden och åsikter. 

6.3  Förslag på Vidare Forskning inom Området 

Det krävs mer kvalitativ forskning inom området för att få en fördjupad förståelse för om och 

hur deltagande i estetisk verksamhet kan påverka och förändra livskvalitén hos personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar.  

Istället för att undersöka om och hur individens livskvalitet utvecklas och förändras genom 

denna typ av estetisk verksamhet, skulle det även gå att analysera verksamheten ur ett 

perspektiv som främjar social rättvisa. Teaterverksamheter av denna form kan ses som ett sätt 

att öka medvetenheten i samhället genom att ge personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar större utrymme (Faigin & Stein, 2015). Det skulle vara spännande att 

undersöka om och på vilka sätt detta kan ske, samt vilka konsekvenser det kan få för 

samhället och individen. 
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Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka vad som händer med de individer med 

intellektuella funktionsnedsättningar som inte är tillfreds med sina liv, men som inte har 

tillräcklig self-efficacy för att aktivt fatta beslut som leder till förändring av den aktuella 

livssituationen.  
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8. Bilagor 

1) Inbjudan att delta i studien 

2) Medgivandeavtal 

3) Intervjuguide 

  



 

36 

 

 

 

Inbjudan till Deltagande i Intervjustudie 

 
Hej! 

Jag heter Lina Kardin och studerar termin 6 på socionomprogrammet i Östersund. Den här 

terminen ska jag skriva min kandidatuppsats, vilket är anledningen till att jag nu kontaktar er.  

Syftet med min studie är att undersöka och få fördjupad förståelse för om och hur aktivt 

deltagande i estetisk verksamhet kan påverka livskvalitén hos personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Jag söker därför intervjupersoner med egna erfarenheter av detta. 

Studien kommer bestå av enskilda intervjuer där deltagarnas egna upplevelser och åsikter är 

huvudfokus. Urvalet är målinriktat och baseras på intresset som väcktes hos mig när 

[verksamheten] presenterade sin verksamhet på [aktivitet] för ett par år sedan. Intervjuerna 

kommer genomföras på överenskommen plats 1 gång/deltagare och beräknas genomföras 

vecka 48. Intervjuerna kommer ljud inspelas. 

Studien eftersträvar största möjliga konfidentialitet genom att ingen obehörig kommer ta del 

av intervjuerna. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för mig som ledare av studien. 

I rapporteringen av resultatet, i form av en kandidatuppsats vid Mittuniversitetet Östersund, 

kommer deltagarna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda 

individer.  

Ett deltagande i studien är helt frivilligt. Det går därmed att avbryta deltagandet i studien när 

som helst utan närmare motivering.  

För ytterligare upplysningar eller frågor är ni välkomna att kontakta mig. 

Med Vänliga Hälsningar 

Lina Kardin, Socionomstudent  Handledare: Birgitta Forsberg 

Mittuniversitetet Östersund  Mittuniversitet Östersund 

E-post: lika1501@student.miun.se  E-post: birgitta.forsberg@miun.se  

Tel: 072-5659213   Tel: 010-142 85 82 
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Hej!  

Jag heter Lina Kardin och studerar på Mittuniversitetet i Östersund.  

Jag ska skriva en uppsats där jag gör en undersökning.  

Vill du vara med i undersökningen som handlar om din arbetsplats på teatern?  

Jag vill veta hur du tänker kring några frågor om dig på din arbetsplats. 

Jag kommer hit till din arbetsplats för att prata med dig, om du vill vara med.  

Intervjuerna kommer att ta mellan 30–60 minuter. 

 

Det är frivilligt att vara med i undersökningen 

och du bestämmer helt själv om du inte vill vara med längre, då är det bara att säga till.  

Du behöver inte tala om varför du i så fall inte vill vara med.  

 

Jag kommer respektera dig som individ både under intervjun  

och i skrivandet av uppsatsen.  

Jag kommer inte skriva något som du inte har sagt eller som är fel 

och jag kommer inte skriva något dumt om dig.  

Ditt namn kommer inte att vara med,  

så ingen förutom jag kommer veta att det är du som har sagt det som du säger. 

 

Dina åsikter är viktiga för att hjälpa mig förstå verksamheten bättre.  

 

Vänliga Hälsningar 

Min handledare och lärare heter 

Lina Kardin     Birgitta Forsberg 

Mailadress: lika1501@student.miun.se  Hennes mailadress är: 

birgitta.forsberg@miun.se 
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Medgivande 

 

 

o Jag har läst informationen 

och vill vara med i undersökningen. 

o Jag har förstått informationen  

och att jag inte behöver vara med 

om jag inte vill 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Ort och Datum   Namn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 



 

39 

 

Intervjufrågor   

Innan 

Hur länge har du varit medlem i teatergruppen?   

Vad gjorde du innan?  

Vad fick dig att börja spela teater? 

Hur gick det till när du började i teatergruppen? Var det du själv som tog initiativ eller någon 

annan som introducerade dig/bjöd in dig?  

 

Under 

Vad tycker du om att vara med i denna verksamhet?  

På vilka sätt tror du att det är bra att vara med i teatergruppen?  

På vilka sätt tror du att det är dåligt att vara med i teatergruppen?  

Hur tycker du att det är att arbeta i grupp?  

Hur mår du när du spelar teater? Hur får det dig att känna? Vilka känslor känner du?   

Vad är det bästa med att spela teater? 

Vad är det sämsta med att spela teater?   

Tycker du att du som person har utvecklats/förändrats någonting sedan du började i 

teatergruppen? På vilket sätt?  

 

Senare 

Vilka förväntningar har du på ditt skådespeleri?  

Har du några personliga mål med deltagandet? Vad vill du uppnå?  

Vad har du för åsikter om personer med funktionsnedsättningars möjligheter/förutsättningar 

att hålla på med/delta i estetisk verksamhet? Finns det några begränsningar och iså fall vilka?   

 

 

Är det någonting som jag glömt fråga som du vill att jag ska veta?  
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