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Mental illness in various shapes and forms is the new national disease. It’s increasing among 

young adults and is more commonly occurring among university students than the rest of the 

population. Studies show a correlation between mental illness and lesser study results and 

interruption of studies. Studiehälsan are overburdened and it can take a while before you get 

help; a preventive intervention is needed to combat the strains of studiyng. The aim of this study 

was to investigate the impact of the creative process in theatre in relation to students’ mental 

health and studies to see if theatre can be used in social work as a preventive intervention of 

mental illness. The method chosen for this study was qualitative interviews with five young 

adult students (18-29 years old) studying at university and participating in theatre in their spare 

time. In analysing the results, I applied two theories: KASAM – Sense of Coherence as well as 

the Six criteria of psychological well-being which help to understand well-being. These 

illustrate the complexity of the relation between the creative process and the students’ mental 

health and ability to study. This study found that students’ participation in the creative process 

of theatre had positive effects on their mental health and studying abilites. This study has 

attempted to highlight the importance of using art, specifically theatre, as a preventation in 

social work.  
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”Just as the health of the body demands that we breathe properly, so, whether you like it or not, 

the health of the mind requires that we be creative.”  (Bohm 2004). 

 

”Hjärnan är en muskel som blir starkare ju mer den tränas, 

precis som alla andra muskler. Ju mer vältränad hjärna, desto bättre hälsa, och kulturella 

aktiviteter är den viktigaste träningsformen. Därför bör kultur vara en del i 

läkarvetenskapens verktygslåda...” (Bjursell 2015)  
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1. Problemformulering  

Psykisk ohälsa bland unga vuxna ökar. Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister 

(2016) uppger att ca 10 procent av unga män och 15 procent av unga kvinnor lider av någon 

form av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2017). I Socialstyrelsens (2017) publikation 

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna konstateras att det är sannolikt att 

psykisk ohälsa kommer att fortsätta öka en tid framöver och att depression och ångestsyndrom 

är de diagnoser som särskilt bidrar till ökningen. Orsaken till ökningen av psykisk ohälsa bland 

unga är okänd men Socialstyrelsens publikation tyder på att den bottnar i ungas livsvillkor 

generellt, exempelvis inträde på arbetsmarknaden, skolperioden eller vuxenlivet (Ibid.). 

Psykiska besvär är vanligare bland högskole- och universitetsstudenter än övrig befolkning, och 

rapporteras i högre grad av studenter än av yrkesverksamma i samma ålder enligt den nationella 

folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” (Folkhälsomyndigheten 2018). En undersökning som 

genomfördes bland studenter i USA och Storbritannien visade att det finns ett samband mellan 

psykiska besvär och sämre studieresultat och studieavbrott (Ibid.). Enligt 

Högskoleförordningen (SFS 2018:1883) ska alla högskolor erbjuda studenter hälsovård, 

framförallt förebyggande hälsovård för att främja den fysiska och psykiska hälsan. Behovet av 

stöd och hjälp för studenter med någon typ av psykiska besvär är ett högst aktuellt och angeläget 

område för socialt arbete. Psykisk ohälsa i dess olika former är den nya folksjukdomen och har 

vuxit till den största kostnaden för samhället och individen (Bjursell 2015, s.87).  

 

Forskning visar att ett sätt att förbättra vår hälsa är genom kultur, då den kan vara till hjälp i vår 

återhämtning och bidra till ett längre liv med högre livskvalitet (APPGHW 2017). Kultur kan 

även vara en hjälp i att möta stora utmaningar i hälso- och socialt arbete: åldrande, långvariga 

tillstånd, ensamhet och psykisk hälsa. I rapporten Creative Health: The arts for Health and 

Wellbeing framkommer att kulturengagemang förbättrar psykologiskt, socialt och emotionellt 

mående bland människor i alla åldrar (Ibid.). Kultur och kreativitet kan stärka individens 

förmåga att hantera psykosociala aspekter exempelvis genom uppbyggnad av uttrycksförmåga, 

självförmåga, självkänsla, nya färdigheter, hantera stress och ilska samt avkoppling (Griffiths 

2003). I en analys av en stor norsk befolkningsstudie framhölls att både aktivt och passivt 

kulturdeltagande hade ett signifikant samband med psykisk hälsa det vill säga god 

livstillfredställelse, god självupplevd hälsa och låg ångest- och depressionsnivå (Theorell & 

Ullén 2015, s.24). I artikeln Creativity and mental health care framkommer att kultur i 
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hälsofrämjande aktiviteter kan bidra till en fördelaktig terapeutisk effekt; dock är det inte klinisk 

baserad terapi (Gillam 2013).  

 

Studentlivet erbjuder ett flertal olika kulturaktiviteter för studenter att engagera sig i. Trots tung 

studiebörda väljer många studenter att engagera sig i en kulturaktivitet även om det kan 

innebära ett stort engagemang och ansträngning både i form av tid och energi. Teater är en 

vanlig kulturaktivitet inom studentlivet och olika spex samt studentteaterföreningar kan ha 

intensiva produktionsveckor med flera föreställningar under terminens gång. Det är dock inte 

nödvändigtvis negativt att arbetet med en föreställning är omfattande, tids- och energikrävande, 

utan sammanhanget kan bidra med fler positiva faktorer i studentens liv. Teater är en konstform 

som kan användas för flera olika ändamål och har flera olika former exempelvis underhållning, 

forumteater, psykodrama med mera. Psykodrama kan används exempelvis inom en terapeutisk 

verksamhet som ett verktyg för att förstå sig själv och andra (Stiftelsen Psykodrama Akademin 

2018). I artikeln Drama – Creative Play with Health-Giving Power skriver författarna att teater 

som en dynamisk och förkroppsligad aktivitet stärker viljan att lära sig mer, men ses även som 

en handling som involverar hela människan (Mattson-Lidsle, Koskinen & Nyström, 2015). 

Teatern ger på så vis möjlighet till en djupare förståelse av sig själv, självkännedom och 

utveckling som människa. Teater kan ge styrka och mod att ta steget mot det som är nytt och 

göra nya saker i livet, vilket i sin tur kan ge en tro på sig själv och stolthet över att vara kapabel. 

Genom att åstadkomma något nytt i livet växer självförtroendet. När ens styrka utvecklas 

skapas möjlighet att diskutera svåra ämnen (Ibid).   

 

Socialt arbete har mycket att vinna på att utveckla fler interventioner med teater som grund. 

Det finns olika kriterier och definitioner för socialt arbete vilka kan se olika ut i olika delar av 

världen. Den globala definitionen enligt International Federation of Social Workers är:  

 

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar 

för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för 

utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser. /…/ Med utgångspunkt 

i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap 

strävar professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, för att 

möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet. (Akademikerförbundet SSR 

översättning u.å.)  
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Humaniora är en av utgångspunkterna i teorier för socialt arbete och infattar estetik vilket 

omfattar olika estetiska uttryck. Med hjälp av bland annat humaniora ska socialt arbete sträva 

efter att involvera människor för att möta utmaningar och öka välbefinnande. Teater erbjuder 

flera olika strategier att hantera negativa känslor och möta utmaningar, vilket ökar 

välbefinnandet. Eftersom trycket på studenthälsan är högt och den psykiska ohälsan förväntas 

öka finns ett behov av förebyggande interventioner som kan erbjuda stöd och hjälp för studenter 

att hantera negativa känslor som uppkommer i samband med studiesituationen. Teater är en bra 

plattform att utgå ifrån. 

 

Det är därför högst relevant för socialt arbete att studera studenters egna upplevelser av hur den 

kreativa processen i teater kan verka förebyggande och hälsofrämjande för studenters psykiska 

hälsa och studieförmåga. Teater som konstform kan bidra med verktyg för att hantera 

motgångar, livshändelser och känslor som följer med dem.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad den positiva aspekten av den kreativa processen i teater 

upplevs betyda för studenter i relation till deras psykiska hälsa och studiesituation.   

 

1.2 Frågeställning 

- Vilka skäl anger studenterna till att delta i en teaterverksamhet?  

- På vilket sätt beskriver studenterna att den kreativa processen i teatern upplevs inverka 

positivt på deras psykiska hälsa?  

- På vilket sätt upplever studenterna att det kreativa sammanhanget i teater inverkar 

positivt på deras studieförmåga? 

 

1.3 Avgränsning  
 

Då psykiska besvär är vanligare bland högskole- och universitetsstudenter än övrig 

befolkning har jag valt att avgränsa studien till att omfatta unga vuxna studenter. Definitionen 

av unga vuxnas ålder varierar allt från 15-25 år, 20-27 år eller 18-29 år beroende vart en 

vänder sig. I snitt börjar studenter i Sverige att studera vid 24års ålder och den genomsnittliga 

åldern för en kandidatexamen är 28 år (Isabelle Galte Schermer 2019). Därför har jag valt att 

avgränsa unga vuxna till att omfattas av åldrarna 18-29 år. Enligt Högskoleförordningen (SFS 

2018:1883) ska högskolor erbjuda förebyggande hälsovård och Socialstyrelsens (2017) 
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publikation tyder på att den psykiska ohälsan bottnar i ungas livsvillkor generellt, exempelvis 

inträde på arbetsmarknaden, skolperioden eller vuxenlivet. Därför har jag valt att fokusera på 

vad som kan utgöra ett sammanhang för studenter under skolperioden som kan bidra med 

hälsofrämjande faktorer för studenternas psykiska hälsa och studieförmåga. Då teatern kan ge 

möjlighet till en djupare förståelse av sig själv, självkännedom och utveckling som människa 

(Mattson-Lidsle, Koskinen & Nyström, 2015) anser jag att teatern kan utgöra ett sammanhang 

där studenter kan få möjlighet att bearbeta och hantera de känslor som uppkommer i samband 

med skolperioden.  

 

2. Kunskapsläge 

I följande kapitel presenteras den forskning som har tagits del av till studien. Sökmotorerna 

LUBcat och LUBsearch har använts vid litteratursökningen. Litteraturen är vald utifrån 

relevans för studiens forskningsfrågor med fokus på kreativitetens betydelse för den psykiska 

hälsan samt kreativitetens funktion i socialt arbete. Vid sökningar av litteratur har följande 

sökord använts i olika kombinationer: kreativitet, mental hälsa, kultur, kreativitet i socialt 

arbete, teater och hälsa. Vid sökning av internationell forskning och litteratur har följande 

sökord använts: creativity, mental health, social work, art, drama and health. Den presenterade 

forskningen i följande kapitel utgår från tre centrala teman: Kreativitet och hälsa, Kreativitetens 

funktion samt Teater. Vid sökningen av tidigare forskning har fokus främst varit att få en större 

förståelse för vilken positiv inverkan kreativitet kan ha på individens hälsa. Jag anser att det är 

viktigt att förstå kreativitetens funktioner då kreativitet är en viktig del i den skapande processen 

i teater liksom att teatern har många träffpunkter med kreativitet överlag. Därför kommer de 

första två avsnitten i kapitlet fokusera på kreativitetens betydelse för individens hälsa och det 

tredje avsnittet fokusera specifikt på teater.  

 

2.1 Kreativitet och hälsa  

Kreativa uttryckssätt kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa och förbättra välbefinnande 

(Brodin et al. 2014, s. 76). Kreativitet kan verka som en naturlig strategi för att hantera negativa 

känslor som uppstår i samband med stress, exempelvis frustration och ängslan (Brodin et al. 

2014, s. 71). Ångest kan balanseras och ventileras genom skapandet i en kreativ process (Ibid.) 

Genom att använda sin kreativa potential kan individen öva upp en god tolerans för oro och 

ångest, vilket forskning har påvisat sannolikt leder till att kreativa individer lär sig att leva med 

negativa känslor (Brodin et al. 2014, s. 72).  
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En individ som har möjlighet att vara kreativ, som känner delaktighet och finner mening och 

sammanhang i livet kan enklare klara av utmaningar i vardagen (Janlert 2015, s.79). Förmågan 

att möta och hantera olika situationer i vardagen, både fysiskt och mentalt, har inverkan på 

individens mående då individens tolkning av och reaktion på situationer påverkar vilka 

biokemiska och fysiologiska processer som sätts igång (Bojner 2014 A, s.53-54). I en studie 

visade sig att personer med låg kreativitet gav signifikant fler svar som gick ut på att bete sig 

aggressivt eller att dra sig undan för att hantera problemsituationer, till skillnad från kreativa 

individer som tenderade att hantera problemsituationer med aktiva copingstrategier och se med 

humor på situationen (Brodin et al. 2014, s.72).  

 

En individs mående påverkas inte enbart av verkliga situationer, utan stressreaktioner kan även 

sättas igång genom att individen föreställer sig olika oroväckande scenarier (Bojner 2014 A, 

s.48). Oavsett om det är ett verkligt hot eller ett hot som individen föreställt sig på ett socialt 

och psykologiskt plan är den stressreaktion som skapas i kroppen och hjärnan i princip 

densamma (Bojner 2014 A, s.47). Hotet kan röra sig om farhågor kring framtiden, exempelvis 

att förlora jobbet, att inte kunna betala hyran, etc. - eller så kan hotet handla om tankar och oro 

kring det som har varit (Bojner 2014 A, s.47-48). Det är inte endast individens medvetna tankar 

och känslor som påverkar hen psykologiskt och fysiskt utan även hens omedvetna tankar och 

känslor (Bojner 2014 A, s.53-54.). Genom eget eller andras skapande i kulturaktiviteter där 

flera modaliteter används, kan individen få möjligheter och nya vägar till att uppleva och 

härbärgera känslor och upplevelser samt få perspektiv på dessa, även preverbala och omedvetna 

sådana (Bojner 2014 A, s.60). Vilket kan leda till att individen lättare förstår vad de olika 

upplevelserna är kopplade till hos sig själv (Ibid).  

 

De erfarenheter som uppstår när en individ är kreativ och skapar alternativ till verkligheten och 

leker med sina representationer är lika viktiga som de erfarenheter i individens 

representationssystem som kommer från den verkliga världen (Brodin et al. 2014, s. 305). En 

kreativ person är ofta mer lekfull än en person med låg kreativitet och en studie visar att det 

finns ett starkt samband mellan psykologisk hälsa och välbefinnande och en lekfull personlighet 

(Brodin et al. 2014, s. 536-537). Vår mentala flexibilitet stimuleras av leken då individen med 

hjälp av leken kan föreställa sig nya situationer, nya förhållanden och ny information som inte 

finns i verkligheten – begräsningen av den nuvarande verkligheten blir mindre (Brodin et al. 

2014, s. 540). Detta innebär alltså att leken vidgar perspektiv och övar upp fantasin (Brodin et 

al. 2014, s. 540). 



6 

 

 

En kreativ handling är inte enbart den enskilda individens utövande, utan inbegriper även att 

uppfatta och uppleva andra människors kreativa skapande, exempelvis konst eller musik (Rollo 

2002, s.19). Både aktivt deltagande och passivt upplevande av kulturaktiviteter har i olika 

vetenskapliga undersökningar påvisats ha en positiv inverkan på hälsan (Bojner 2014 A, s.70). 

Dels påverkar kulturaktiviteter biologiska variabler, exempelvis puls, blodtryck samt stress- 

och välbefinnandehormoner, i en hälsofrämjande riktning. Dels har kulturaktiviteter en 

psykologisk inverkan på så vis att de kan påverka: ”välbefinnande, sinnesstämning, kreativitet, 

fantasi, sömn och hjärnbalans genom skapande av utvecklingsrum där tankar tillåts flöda fritt 

utan krav på effektivitet” (Ibid.).  

 

Fördelarna med kultur och kreativitet är många, men känslor som uppstår i samband med kultur 

är inte nödvändigtvis helt okomplicerade; kultur låter oss få tillgång till en mängd känslor som 

inrymmer vånda, kriser och smärta (APPGAHW 2017). En kreativ individ tenderar att ha starka 

känslor som både är negativa och positiva (Brodin et al. 2014, s.71). Den kreativa handlingen 

är inte enbart positiv utan kan även uppfattas som ett hot mot det trygga, det välkända och det 

bestående eftersom en grundförutsättning för skapande är att något gammalt raseras 

(Rasmussen 2016, s. 46-47).  

 

2.2 Kreativitetens funktion  

Kreativitetens funktioner är många, inte enbart rörande hälsa, och den har många olika 

funktioner för olika individer. Dock menar somliga att kreativitet i huvudsak har två funktioner: 

1) skapande av den enskilda individens konstnärliga uttryck samt att 2) skapa förbättring 

avseende samhällets funktioner (Brodin et al. 2014, s. 11-12).  

 

En tredje funktion som den kreativa processen kan ha är att utveckla individens förmåga att 

avläsa känslor exempelvis vid alexitymi, vilket innebär en oförmåga att sätta ord på känslor 

(Bojner 2014 B, s.30). Det är av stor vikt att en individ har förmågan att känna igen sina egna 

känslor då en oförmåga till detta innebär att individen inte kan känna igen känslor hos andra 

personer i sin omgivning (Ibid.). Kulturaktiviteter kan ge en förbättrad förmåga att identifiera 

och differentiera olika känslor inte enbart hos sig själv utan även hos andra (Bojner 2014 A, 

s.60). Upplevelsen av eller deltagandet i en skapande process kan även bidra till ökad 

medvetenhet om egna utmaningar och behov samt styrkor och källor till kraft, som på ett verbalt 

och analyserande plan annars kan vara svårt att nå då det kan finnas blockeringar (Ibid.).  
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Kreativiteten kan även ha en terapeutisk funktion. Katarsis är ett begrepp som myntades av 

Aristoteles och innebär att teateråskådaren renas känslomässigt (Bojner 2014 B, s.10). Detta 

sker genom att åskådaren känner medlidande och fruktan när hen konfronteras med tragiska 

öden och lidanden som spelas upp på teaterscenen. Genom denna konfrontation får åskådaren 

en djupare förståelse av vad det innebär att vara människa och tragedin som spelas upp ger 

åskådaren själslig jämnvikt och skapar en känsla av allmängiltighet (Ibid). Dock är katarsis ett 

omdiskuterat begrepp som kan ha olika innebörd; exempelvis beskriver Psykologiguiden (u.å.) 

hur Sigmund Freud använde begreppet inom psykoanalysen för att beteckna befrielse från 

bortträngda känslor.  

 

Kulturaktiviteter kan även förbättra den sociala samhörigheten genom olika kulturella 

aktiviteter och upplevelser som kan fungera som ett socialt kitt kring det man deltar i ett 

gemensamt utvecklingsrum – det blir ett temporärt kollektivt medvetande (Bojner 2014 A, 

s.70). Kulturaktiviteter kan bidra till en ökad känsla av sammanhang; en allmänmänsklig 

gemenskap där individen inte behöver känna sig ensam i sina upplevelser då hen påminns om 

att det finns många andra med liknande känslor, utmaningar och glädjeämnen i livet (Bojner 

2014 A, s.61).  

 

2.3 Teaterns funktion  

I följande text presenteras två exempel på teaterns funktion för en individs utveckling. Dessa 

två exempel var vad som hittades under litteratursökningen, därför skiljer de sig ganska mycket 

och har inte någon röd tråd mer än de båda handlar om vilken funktion teatern kan ha.  

 

Magret Lepp (2016, s.194) skriver i Kultur och hälsa i praktiken om dramapedagogik, vilket är 

en metod som bygger på upplevelser som stimulerar deltagarnas känslor, fantasi och tankar. 

Deltagarna kan i dramat få bekräftelse och träning i att läsa av och få feedback på sin egen och 

andras verbala och -icke verbala kommunikation. Med hjälp av dramapedagogik kan deltagarna 

träna sig på att lösa uppgifter i vardagslivet genom ett reflekterande förhållningssätt. Dramat 

kan lära deltagarna att hantera svåra situationer på ett mer konstruktivt sätt än det som är invant 

och kan bidra med fördjupad kunskap, igenkännande och aha-upplevelser (Ibid.). I en 

utvecklande lärandeprocess genom pedagogiskt drama möjliggörs en integrering av känsla, 

tanke och handling, vilket erbjuder individen kunskap om hur dessa samverkar och påverkar 

varandra i en specifik kontext (Lepp 2016, s.195).  
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Julia Romanowska, forskare vid Karolinska institutet, har utformat Schibbolet - en 

ledarskapsutveckling med ett scenkonstbaserat koncept (Bojner 2014 B, s.14). Konceptet består 

av litterära texter som är sammanvävda med varandra i ett collage som interfolieras med musik 

och läses upp i ett dialogiskt samspel av en manlig och en kvinnlig skådespelare (Ibid.). I ett 

personlighetstest som genomförts på chefer som medverkat i Schibboletprogrammet gick det 

att se att deltagarna hade utvecklat sin förmåga till empati, altruism, omtanke och samarbete 

(Bojner 2014 B, s.17). Det gick även att se att deras psykologiska motståndskraft hade stärkts 

samt en ökad förmåga att hantera negativa känslor och osäkerhet (Bojner 2014 B, s.17 & 20).  

 

2.4 Kunskapsluckor   

Kultur och hälsa är ett område som det forskas allt mer kring. Dock finns det fortfarande 

kunskapsluckor där det behövs mer forskning. Ett av dessa områden är utbildning och kultur. I 

boken Art for Art’s Sake? skriver författarna om den forskning som gjorts hittills och vad vilka 

områden som det behöver forskas om fortsättningsvis (Winner, Goldstein & Vincent-Lacrin 

2013). Inom teater behövs bland annat mer forskning kring: hypotesen att teater förbättrar den 

empatiska förmågan, att undervisning i teater utvecklar positiv känsloreglering, fler 

experimentella studier som undersöker om undervisning av någon konstform kan öka 

akademiska prestationer och akademisk motivation hos elever, undervisning av konstformers 

effekt på förmågan att vara innovativ så som kreativitet, metakognition och färdigheter som 

främjar god kommunikation (Ibid.) 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Som teoretiska utgångspunkter för analysen av empirin används i uppsatsen begreppet 

KASAM, som utgår från det salutogena perspektivet, samt sex dimensioner av psykologiskt 

välbefinnande. Studien har en kvalitativ ansats med syftet att undersöka kreativa processers 

betydelse för studenters psykiska hälsa och studieförmåga därför är det salutogena perspektivet 

en lämplig utgångspunkt då det bland annat karaktäriseras av att identifiera och förklara 

skyddande faktorer och processer som bidrar till rörelse i riktning mot hälsa. KASAM betyder 

känsla av sammanhang och är en lämplig teori att utgå ifrån för att förstå skälen till att 

studenterna väljer att delta i kreativa sammanhang och vilken betydelse sammanhanget har för 

studenternas psykiska hälsa och studieförmåga. Sex dimensioner av psykologiskt 

välbefinnande är en lämplig teori att använda för att få större förståelse för hur teater kan bidra 

till studenters psykiska hälsa och välmående. Antonovskys begrepp och Ryffs sex dimensioner 
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av psykologiskt välbefinnande överlappar varandra till viss del. Dock kommer Antonovskys 

begrepp främst användas utifrån ett bredare perspektiv där Ryffs sex dimensioner av 

psykologiskt välbefinnande kan komplettera genom att ge möjlighet till att fördjupa analysen 

kring enskilda ”områden”.  

 

3.1 KASAM  

KASAM är ett begrepp som myntades av Aron Antonovsky och betyder känsla av sammanhang 

(Antonovsky 2005, s.17). KASAM utgår från ett salutogenetiskt perspektiv, vilket innebär att 

fokus ligger på hälsofrämjande faktorer och på att hantera livets svårigheter (Antonovsky 2005, 

s.31). KASAM främjar hälsa och motverkar ohälsa då det bidrar till att lösa upp spänningar och 

förhindra att det omvandlas till stress (Antonovsky 2005, s. 182).  

 

3.1.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet  

KASAM har tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky 2005, s. 43). Den första komponenten begriplighet handlar om i vilken 

utsträckning inre och yttre stimuli upplevs som förnuftsmässigt gripbara. Förnuftsmässigt 

gripbar innebär att informationen är sammanhängande, ordnad, tydlig och strukturerad istället 

för oordnad, kaotisk, slumpmässig, oförklarlig eller oväntad (Antonovsky 2005, s. 44). En 

individ med en hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som hen kommer att möta 

i framtiden är förutsägbara eller i de fall det kommer som en överraskning går att ordna och 

förklara (Ibid.). Den andra komponenten hanterbarhet handlar om i vilken grad individen 

känner att det står resurser till hens förfogande som kan hjälpa hen att möta de krav som ställs 

av stimuli (Antonovsky 2005, s. 45). Det handlar inte bara om vilka resurser som står under 

individens kontroll, utan även resurser som kontrolleras av behöriga andra exempelvis en 

partner, vänner etc. En person med hög hanterbarhet känner sig inte som ett offer för 

omständigheterna eller att hen blir orättvist behandlad av livet - det kommer att ske olyckliga 

saker i livet men det kommer att ordna sig och hen kommer inte sörja för alltid (Ibid.). Den 

tredje komponenten meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning individen känner att livet 

har en känslomässig innebörd (Antonovsky 2005, s. 46). Detta sker genom delaktighet i 

processer som engagerar och som individen anser är viktiga – utmaningar som är värda ett 

känslomässigt engagemang och investering (Antonovsky 2005, s.45-46). Alla komponenterna 

är viktiga men meningsfullhet tycks vara den viktigaste, då vaken begriplighet och hanterbarhet 

blir särskilt långvariga utan meningsfullhet (Antonovsky 2005, s.50) .  
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3.2 Sex dimensioner av psykologiskt välbefinnande  

Välbefinnande är ett omfattande och mångfacetterat begrepp (Ryff 1989a). Carol Ryff har 

utvecklat en teori om sex dimensioner som bidrar till en individs psykologiska välbefinnande, 

lycka och tillfredställelse. Dessa sex dimensioner är: självacceptans, positiva relationer till 

andra, autonomi, kontroll av miljön, syfte med livet samt personlig utveckling.  

Självacceptans anses vara det viktigaste kriteriet i psykologiskt välbefinnande (Gül & Çaglayan 

2017). En person med hög självacceptans har en positiv attityd gentemot sig själv (vilket 

inbegriper självförtroende och självtillit), erkänner och accepterar ett flertal aspekter av jaget 

inberäknat både bra och dåliga kvaliteter samt känner sig positiv över sitt förflutna (Ryff 

1989a). Positiva relationer med andra innebär att individen har varma, tillfredställande och 

pålitliga relationer, bryr sig om andras välmående, är förmögen till en stark empati, tillgivenhet 

och närhet samt förstår givandet och tagandet i den mänskliga relationen (Ryff 1989a). En 

förmåga att kunna relatera på ett medkännande och passande sätt till en annan människa utgör 

ett kriterium för mognad (Ryff 1989b). Birren och Renner konstaterar att: "To be mentally 

healthy a person of any age needs the ability to respond to other individuals, to love, to be loved, 

and to cope with others in give- and-take relationships" (Ryff 1989a). Autonomi innebär att 

individen är självbestämmande och självständig, är kapabel att stå emot sociala påtryckningar 

kring hur en individ ska tänka och agera, kan reglera sitt eget beteende och värderar sig själv 

utifrån egna mått (Ryff 1989a). Individuation ses som en frigörelse från konventioner, då 

individen inte längre klamrar sig fast vid kollektiva rädslor, övertygelser och regler skapade av 

massorna (Ryff 1989b). Självreglering är en process som involverar regelbundna och tydliga 

ansträngningar för att uppnå långsiktiga mål i lika hög grad som personliga åstadkommanden 

genom dagliga aktiviteter (Gül & Çaglayan 2017). Kontroll av miljön innebär att individen har 

en känsla av bemästring och kompetens i att hantera miljön, kan kontrollera en varierad samling 

av externa aktiviteter, utnyttjar effektivt möjligheter i omgivningen samt kan välja eller skapa 

passande miljöer utifrån personliga behov och värderingar (Ryff 1989a). Syfte med livet innebär 

att individen har mål i livet och en känsla av riktning, känner att det finns en mening med livet 

både i nuet och i det förflutna, har övertygelser som ger livet mening samt ett syfte och ett mål 

(Ryff 1989a). Personlig utveckling innebär att individen har en känsla av att ständigt utvecklas, 

ser sig själv växa och blomma ut, är öppen för nya upplevelser, kan förstå sin egen potential, 

ser förbättringar av sitt jag och sitt beteende under en tid samt förändras på ett sätt som speglar 

högre självförståelse och effektivitet (Ryff 1989a).  
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3.3 Svårigheter   

Både KASAM och sex dimensioner av psykologiskt välbefinnande är skapade utifrån syftet att 

mäta, vilket passar bättre att använda i en kvantitativt studie. I min analys har jag inte försökt 

mäta eller värdera empirin utan varit intresserad av studenternas upplevelse och att få större 

förståelse för teaterns betydelse. Därför skulle det kunna bli problematiskt att använda KASAM 

och sex dimensioner av välbefinnande i en studie med en kvalitativt ansats, då jag inte har varit 

intresserad av att göra en mätning. Även om båda teorierna utgår från att mäta har det inte 

utgjort en begränsning i analysen av empirin, tvärtom har det fungerat väl att använda sig av. 

Genom tillämpandet av teorin på empirin har jag fått större förståelse för respondenternas 

upplevelser samt kunnat tolka detta.  

 

4. Metod och metodologiska överväganden  

Syftet med studien är att undersöka vad den kreativa processen i teater upplevs ha för positiv 

betydelse för studenter i relation till deras psykiska hälsa och studiesituation. Därför har jag 

valt en kvalitativ ansats då kvalitativ data kan ge nyansrika och mångfacetterade beskrivningar 

av det som ska studeras (Lind 2014, s.126). Eftersom att jag är intresserad av att undersöka hur 

betydelsen av den kreativa processen i teatern varierar för studenterna har jag i studien valt att 

använda mig av en tvärsnittsdesign. I en tvärsnittsdesign samlar forskaren in empiri från mer 

än ett ”fall” dvs i den här studien flera olika intervjuer (Bryman 2018, s.88). För att skapa denna 

variation har jag därför valt att intervjua fem studenter som sysslar med teater på fritiden. Ett 

kvalitativt dataunderlag är nyansrikt och mångfacetterat och därav tids- och resurskrävande 

(Lind 2014, s.126), därför har jag begränsat intervjuerna till fem stycken.  

 

Till intervjuerna har jag använt mig av en semistrukturerad intervjuguide som är uppbyggd i 

fyra olika delar med två specifika teman: teater i relation till hälsa samt teater i relation till 

studieförmåga. Intervjuguiden inleds med (1) bakgrundsfrågor som handlar om tidigare 

erfarenheter av teater, (2) berör temat psykisk hälsa och teater, därefter (3) temat studiesituation 

och teater samt (4) två avslutande övergripande frågor om teater (bilaga 2). En fördel med en 

semistrukturerad intervjuguide är flexibiliteten - respondenten ges frihet att utforma svaren och 

tonvikten ligger på respondentens uppfattning och tolkning av frågorna och skeenden (Bryman 

2018, s.563). I en semistrukturerad intervjuguide behöver inte frågorna komma i den ordningen 

som de skrivits och det ges även möjlighet till att ställa frågor som inte är med i intervjuguiden 

om det är något intervjuaren vill anknyta till som respondenten sagt (Ibid.). Ytterligare en fördel 

med en semistrukturerad intervju, jämfört med exempelvis en ostrukturerad intervju, är att det 
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går att ta sig an specifika frågeställningar och hålla ett relativt tydligt fokus under intervjun 

(Bryman 2018, s.564). De öppna frågorna i en semistrukturerad intervjuguide kan vara 

kompletterande till de slutna frågorna då de ger möjlighet för intervjupersonen att ge 

oförutsedda eller ovanliga svar eller reaktioner (Bryman 2018, s.315). En nackdel med att 

använda en semistrukturerad intervjuguide är att det finns en risk för att respondenten pratar 

länge kring en öppen fråga och ”svävar ut”, vilket kan leda till att samtalet börjar handla om 

ämnen som inte är aktuella för vad studien vill undersöka (Bryman 2018, s.316). Intervjuarens 

möjlighet att ställa spontana följdfrågor kan vara både en fördel och en nackdel. Nackdel på så 

sätt att det finns en risk att följdfrågan kan bli ledande, vilket ska undvikas i största möjliga 

mån (Bryman 2018, s. 325). Ytterligare en nackdel med öppna frågor är att det finns en risk för 

att transkriberingen av intervjun bli omfattande (Bryman 2018, s.216).    

 

4.1 Urval  

Målgruppen för studien är unga vuxna (18-29 år) som studerar vid ett universitet (vad som 

studeras har ingen betydelse) och har teater som fritidssysselsättning. Det är viktigt att försäkra 

sig om att den empiri som samlas in utgör ett rikt och relevant underlag i förhållande till studiens 

forskningsfrågor (Lind, s.130). Jag har använt mig av ett målinriktat urval i studien, dvs att 

urvalet har skett utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman s.434). Urvalet av respondenter skedde med målgruppen i åtanke 

för att de i största möjliga mån skulle vara relevanta i förhållande till forskningsfrågorna, detta 

i ett försök att skapa överenstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet (Bryman 2018, 

s.498). Kriterierna för urvalet dvs unga vuxna studenter i åldern 18-29 år som sysslar med teater 

på fritiden, fastställdes i början av studien ett så kallat a priori-urval. Ett a priori-urval innebär 

att kriterierna är utformade att ge svar på forskningsfrågorna och kommer inte att utvecklas 

under studiens genomförande (Ibid.). Kontaktuppgifter till fem personer som överensstämde 

med målgruppen för studien förmedlades till mig från en egen kontakt. Jag är inte själv 

involverad i den teaterförening som kontakten förmedlade från. En risk med att låta en kontakt 

bestämma vilka personer som får möjlighet att delta i intervjun är att det kan bli ett vinklat 

urval. En fördel med att begränsa studien till en teaterförening är av praktiska skäl då det inte 

är lika tidskrävande och svårt som att hitta studenter från flera olika teaterföreningar. En 

nackdel med detta kan vara att empirin riskerar att inte bli så mångfacetterad. Olika föreningar 

kan ha olika förhållningssätt, perspektiv och upplevelser av teater.  
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4.2 Genomförande  

Studiens empiri har samlats in genom intervjuer, vilket har varit ett framkomligt 

tillvägagångssätt att besvara studiens forskningsfrågor. Under intervjuerna har det funnit 

möjlighet att ställa ytterligare frågor om det skulle behövs för att få relevant information till 

studien. Intervjupersonerna kontaktades via mail med ett medföljande informationsbrev som 

förklarade syftet med intervjun och studien (se bilaga 1). Totalt har fem personer intervjuats 

vid fem olika tillfällen. Tid för intervju har anpassats efter intervjupersonerna och majoriteten 

av intervjuerna har hållits på neutral plats dvs en plats varken respondenten eller jag har någon 

särskild koppling till som skulle kunna påverka intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes 

under ca en veckas tid och spelades in i syfte att kunna bearbeta och analysera materialet. 

Materialet transkriberades ordagrant. Kodningen av empirin påbörjades så tidigt som möjligt 

för att få en ökad förståelse; jag läste igenom materialet flera gånger och letade efter nyckelord, 

ämnen och teman. Därefter utgick jag från ett kodningsschema med elva olika teman: 

sammanhang, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, salutogent perspektiv, empati, 

rolltagande, teaterns betydelse, psykisk hälsa, studieförmåga samt självbild. Dessa elva teman 

blev sedan fem huvudteman som analysen utgår ifrån: Att ta av masken, Roller – två sidor av 

ett mynt, Ensemblen – en extra familj, Plats på scen samt När ridån har gått ner. I analysen har 

jag vävt teori, forskning från kunskapsläget och empiri med varandra.  

 

4.2.1 Förförståelse  

Min egen förförståelse av ämnet är relevant att belysa. Jag har personlig erfarenhet av att arbeta 

som frilansande kulturarbetare med teater som konstform. I de jobb jag tillsammans med 

kollegor gjort har vi använt teater som ett verktyg för att skapa dialog och bygga broar där 

kommunikationen brister. Detta gör att jag befinner mig väldigt nära studien både 

känslomässigt och kunskapsmässigt med en positiv inställning till vad teater kan bidra med till 

samhället. Vid analysen av empirin har jag strävat efter att ha ett öppet förhållningssätt till 

materialet och inte välja empiri utifrån mina egna förväntningar som passar med min 

förförståelse, fördom och uppfattning om ämnet. Teorin kan här vara till hjälp från att låta min 

förförståelse färga tolkningen av analysen. Genom att vara medveten om att det inte går att vara 

helt fördomsfri har jag försökt förhålla mig till detta faktum och förhoppningsvis minskat risken 

för att materialet blir färgat av min egen förförståelse.  

 

4.3 Metodens tillförlitlighet  
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4.3.1 Trovärdighet och pålitlighet  

Förutsättningen för att det ska vara möjligt att göra ett ställningstagande till studiens 

trovärdighet och pålitlighet är att genomförandet av forskningsarbetet kan granskas (Lind 2014, 

s.135). En granskning av studiens pålitlighet fodrar en fullständig redogörelse där 

forskningsprocessens alla faser görs tillgängliga (Bryman 2018, s.469). Därför är det av stor 

vikt att studien ges transparens genom att inte dölja någon del av studien utan inkludera alla 

delar (Ahrne & Svensson 2015, s.25). I studien har inte enbart det lyckade som bekräftar 

forskningsfrågan lyfts fram, utan även möjliga tvivel och eventuella svagheter i studiens 

forskningsdesign. Ytterligare ett sätt att öka studiens pålitlighet är att låta en kollega vara 

granskare av processen (Bryman 2018, s.469).  

 

4.3.2 Respondentvalidering  

Respondentvalidering innebär att forskaren återkopplar till respondenten så att denne kan 

bekräfta att den beskrivning som förmedlats är korrekt (Bryman 2018, s.466). En återkoppling 

skapar möjligheter för respondenten att ge synpunkter på studiens resultat, en möjlighet att 

relatera till och känna igen vad forskaren har kommit fram till i undersökningen samt en 

möjlighet för respondenten att tillföra ytterligare data som kan berika och nyansera studien 

(Ahrne & Svensson 2015, s.26). Respondentvalidering av studien har upprättats genom att 

transkriberingarna av intervjuerna skickats till respondenterna som då getts möjlighet till 

återkoppling.  

 

4.3.3 Överförbarhet  

En kvalitativ undersökning fokuserar på bredd och djup, på det kontextuellt unika och på 

meningen eller betydelsen av det sociala fenomen som studeras (Bryman 2018, s.467-468). 

Eftersom kvalitativ data är mycket svårt att generalisera uppmuntras forskaren att ta täta 

beskrivningar av detaljer i en kultur som i sin tur kan genera en databas som kan hjälpa andra 

att bedöma hur överförbart resultaten är på en annan miljö (Ibid.). Vid intervjuerna till studien 

har täta beskrivningar som besvara forskningsfrågorna skapats i den mån det gått. 

Förhoppningsvis har det genererat en någorlunda bra databas av studien.  

 

4.3.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Forskaren kan säkerhetsställa att hen har agerat i god tro genom en medvetenhet om att det inte 

går att få en fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning, samt att inte tillåta egna 

värderingar eller teoretiska inriktningar påverka utförandet eller resultatet av undersökningen 

(Bryman 2018, s.470). Det är viktigt att vara medveten om hur en eventuell maktrelation i mötet 
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med respondenten kan påverka att utföra studien optimalt (Ahrne & Svensson 2015, s.30). 

Under studiens utförande har jag försökt ha en så öppen inställning som möjligt. Jag har försökt 

förhålla mig till mina egna värderingar och de teoretiska begrepp jag fördjupat mig kring som 

skulle kunna begränsa analysen. Jag har övervägt den eventuella maktrelation som kan uppstå 

under intervjuerna. Då jag liksom respondenterna är student har jag bedömt att risken för att en 

eventuell maktrelation ska påverkar studien är liten, då vi befinner oss i samma ”livsposition”.  

  

4.4 Forskningsetiska överväganden  

Studiens frågeställningar anser jag vara etiskt försvarbara då det inte inkräktar på 

intervjupersonernas privatliv på ett skadligt sätt eftersom att studien främst handlar om kreativa 

processers betydelse för studenters psykisk hälsa och studieförmåga. Intervjupersonerna väljer 

själva vad eller hur de svarar, om de vill svara, och väljer själva vilka upplevelser de delar med 

sig av. Frågorna i intervjuguiden är inte styrda mot känsliga upplevelser eller psykisk ohälsa, 

utan är öppna frågor kring vilken betydelse/inverkan teater haft/har för respondenterna. Enligt 

Bryman (2018, s.170) minskar risken för att respondenten upplever obehag eller lider skada 

under intervjun när respondenten själv väljer om känslig eller privat information delges. Därav 

minskar även risken att inkräkta på privatlivet (Ibid.). Ingen information om studien har 

undanhållits respondenterna. Nyttan med studien är att förhoppningsvis kunna bidra med en 

större förståelse kring vilken betydelse och inverkan kreativa processer kan ha för studenter 

under studietiden.  

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra krav vilka är viktiga att ta hänsyn till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Lind 2014, 

s.133). Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studiens syfte och att 

respondenten ska får reda på vilka moment som ingår i studien (Bryman 2018, s.170). 

Informationskravet har jag följt genom att skicka ett informationsbrev till respondenterna som 

förklarar syftet med studien och hur den är upplagd. Innan en intervju genomfördes 

informerades respondenterna ytterligare en gång och gavs utrymme att ställa frågor kring det 

som eventuellt kändes oklart. De informerades om att hela intervjun kommer att transkriberas 

men att informationen kommer avidentifieras (Bryman 2018, s.170). Samtyckeskravet innebär 

att respondenten har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. Innan en intervju 

påbörjades informerades respondenten om att hen har rätt att avbryta intervjun när som helst 

och att det inte finns något krav på att påbörja intervjun eller fullfölja den om hen skulle ångrar 

sig (Lind 2014, s.133). Respondenterna blev även informerade om att de kan välja att inte svara 
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på vilken fråga som helst som ställs under intervjun, samt att transkriberingen av intervjun 

kommer att skickas till respondenterna och att de inom en tvåveckorsperiod kan bestämma att 

information som de lämnat till studien ska uteslutas (Bryman 2018, s. 137). 

Konfidentialitetskravet handlar om att respondenternas uppgifter ska redovisas och bevaras 

med största konfidentialitet så att utomstående inte kan identifiera enskilda personer (Ahrne & 

Svensson 2015, s.29). Konfidentialitetskravet har följts genom att respondenterna har 

avidentifierats så att transkriberingen inte innehåller några riktiga namn samt genom att känslig 

information har förvarats på ett säkert ställe och att den information som inte behövs har 

förstörts (Bryman 2018, s.170). Allt material, både inspelningar och transkriberingar, kommer 

att makuleras när studien är klar. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har samlats in 

till studien endast används för forskningsändamålet (Ahrne & Svensson 2015, s.29). 

Informationen från studien har inte delgetts eller använts på något annat sätt än till 

forskningsändamålet.  

 

5. Resultat och analys  

Analysen innehåller fem avsnitt: I scenljuset utan en mask, Roller – två sidor av ett mynt, 

Ensemblen – en extra familj, Plats på scen och När ridån har gått ner. Varje avsnitt kommer 

inledningsvis presenteras genom en kort text med en analytisk poäng, sedan presenteras det 

empiriska utdrag som kommer att användas, efter det följer det empiriska utdraget och sedan 

en analytisk kommentar. Studiens respondenter har avidentifierats och anonymiserats genom 

att namnges med könsneutrala namn: Kim, Mio, Tintin, Alex och Charlie.  

 

5.1 I scenljuset utan en mask  

Teatermasken är en välkänd symbol från teatern. Teaterns värld associeras ofta med att ta på 

sig en mask, gå in i en karaktär och för en stund i scenljuset förvandlas till någon helt annan. 

Skådespelaren ges möjlighet att djupdyka i karaktären, utforska andras perspektiv, tankar och 

känslor. Dock handlar teater inte enbart om att ta på sig en mask; det kan även handla om att ta 

av sig en mask.  

 

Förväntningar och normer från samhället beträffande hur en person ska vara och agera mottas 

av individen dagligen. Om individen inte kan relatera till eller identifiera sig med de 

förväntningar och normer som mottas kan det leda till en känsla av att behöva upprätthålla en 

fasad eller att ha på sig en mask för att passa in. Teatern kan erbjuda ett sammanhang där 

individen uppmuntras till att öppna upp sig och vara sig själv. I empirin beskriver 

respondenterna på olika sätt hur teatern, likt Brodin et al. (2014, s. 536 & 540) beskriver, blir 
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en plats där de kan föreställa sig nya perspektiv och förhållanden samt vidga sina perspektiv - 

en kontext där individen kan ta ner fasaden utan krav på att det behöver vara perfekt, där det är 

okej att inte veta, att leka och utforska. 

 

Jag tror att teater skrapar bort allt det där tillgjorda […] vi är så mycket bland folk vi 

inte känner och vi är så mycket i situationer där man ska bete sig på ett visst sätt och 

vi har en diskurs som vi följer och saker som det är okej och inte okej att göra. Och 

i teater, inte bara i den övningen, utan i teatergrupper så har det en tendens att 

försvinna […] Det finns ju en diskurs i teater också […] som vi ska följa, men till 

skillnad från de flesta andra situationer så handlar denna om saker man... inte saker 

man ska lägga på utan man ska ta bort. Man ska låta bli att bete sig korrekt, man ska 

låta bli att hålla tillbaka saker man vill säga, man ska bara släppa allting. (Mio) 

 

Mattson-Lidsle, Koskinen och Nyström (2015) beskriver att teatern ger modet och styrkan att 

ta steget mot något nytt. Teater kan bli ett verktyg och en inspiration för individen att ta steget 

bort från vad som förväntas av hen. Det gör det möjligt att ”släppa allting” som Mio beskriver, 

att våga ta av sig masken och släppa fasaden för att utforska en ny egen väg att följa. Genom 

utrymme för att kunna ”låta bli att bete sig korrekt”, ”ta bort saker” och ”släppa allting” skapas 

möjlighet för individen att utforska och förstå vad individen själv tycker och vill. Enligt Ryff 

(1989a) kan en frigörelse från konventioner leda till individuation. Detta kan bidra till att 

individen klarar att stå emot sociala påtryckningar i högre grad och värdera sig själv utifrån 

egna mått (Ibid.), snarare än utifrån vad som förväntas av andra. Individens autonomi ökar, 

vilket bidrar till det psykologiska välbefinnandet. När individen har möjlighet att frigöra sig 

från konventioner kan teater, som Mio beskriver, ”skrapa bort det tillgjorda” och på så vis skapa 

ett sammanhang där oro över att framställas på ett visst sätt kan minska och istället uppmuntra 

till det motsatta -  att ”ta bort” ett lager.  

 

En inre trygghet kan utvecklas när individen inte behöver låtsas eller följa förväntningar som 

ställs på hen, när hen kan ta av sig sin mask och blir accepterad av andra. Genom en ökad 

trygghet i sig själv vågar vi visa mer av oss själva och ta plats med den vi är, vilket skapar en 

äkthet som kan vara svår att hitta eller uppnå i andra sammanhang.  

 

Teater är så... för att vara något som är fejk så är det väldigt äkta. (Mio)  

 

[om deltagarna i teater] Och människor som är äkta och vågar vara äkta och har lärt 

sig att vara äkta genom teater. (Mio) 
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Mio beskriver att i teaterns sammanhang vågar deltagarna vara äkta. För att våga vara äkta 

behöver individen även våga vara sårbar vilket förutsätter en miljö vilken hen känner sig trygg 

i samt att individen är trygg i sig själv. Teatern kan ge möjlighet för individen att utveckla en 

större trygghet i själv vilket kan bidra till att individen får en ökad positiv attityd gentemot sig 

själv. När individen öppnar upp, visar fler sidor av sig själv och tar av sig sin mask kan det 

hjälpa hen att erkänna och acceptera fler aspekter av sig själv. Detta är enligt Ryff (1989a) 

kriterier för en högre självacceptans som ökar det psykologiska välbefinnandet. Individens 

livssituation påverkas av en ökad inre trygghet hos individen; exempelvis kan det bidra till att 

det blir lättare att ta sig an olika utmaningar i vardagen. En ökad inre trygghet kan även leda till 

att individen får en större förståelse av sig själv.  

 

Äkthet handlar inte enbart om att våga vara sårbar utan innebär även att vara nära; att dela 

riktiga känslor och tankar i ett sammanhang där individen samtidigt lever genom sin karaktär i 

en imaginär värld. Teatern blir ett sammanhang där individen har möjlighet att leva ut olika 

sidor hos sig själv och dela det med andra i gruppen. Den närhet som kan uppstå skapar en 

meningsfullhet för individen. Teatern erbjuder ett sammanhang där individen kan slappna av 

och vara sig själv, vilket är av stor betydelse.    

 

[teatererfarenheter i relation till mående] Men i allmänhet att det har varit.. eller en 

plats och ett sammanhang där jag har kunnat slappna av när annat i livet har känts 

jobbigt eller så (Tintin) 

 

Ja det betyder mening, lycka, gemenskap, tillhörighet... att få växa på många olika 

sätt både inom sitt yrke och sitt liv. En tillhörighet och där jag hittar mening i mitt 

liv. (Charlie)  

 

I teatern deltar och engageras respondenterna i processer som de anser är viktiga och värda en 

känslomässig investering, vilket ger en meningsfullhet till deras liv. Meningsfullhet är enligt 

Antonovsky (2009, s.45-46) en av komponenterna i KASAM och en viktig del av kärnan i 

förebyggande av psykisk ohälsa och förbättrande av den psykiska hälsan. Respondenternas 

beskrivningar visar att meningsfullhet är en viktig anledning till att de väljer att engagera sig i 

teatern. Teatern blir ett sammanhang där det går att dela med sig av en djupare bild av sig själv 

till andra personer – att vara äkta utan en mask.  
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5.2 En roll – två sidor av ett mynt  

Skådespelarens karaktärsarbete medför att förstå och fördjupa sig i rollens känslor, tankar, vilja 

och perspektiv. Karaktärsarbetet kan på så vis bidra med en ökad förståelse för andra människor 

såväl som för strukturer i samhället. Det är vanligt att förknippa karaktärsarbete med att lära sig 

att förstå en annan person, men det kan även handla om att få en djupare förståelse av sig själv.   

 

Karaktärsarbetet är dynamiskt då skådespelaren inte enbart kan arbeta med rollens tankar, 

känslor, viljor och perspektiv utan att arbeta med sig själv samtidigt. Som Mattson-Lidsle, 

Koskinen och Nyström (2015) skriver ses teater som en handling som involverar hela 

människan, en förkroppsligad aktivitet som stärker viljan att lära sig mer, och ger på så vis 

möjlighet till en utveckling som människa och en djupare självkännedom. Likt Bojner (2014 

B, s.30) skriver om i Teaterboken beskriver respondenterna i empirin teatern som ett hjälpande 

verktyg att förstå olika känslor hos sig själv. I teatern skapas ett utrymme där individen kan 

möta sig själv och ges möjlighet att bemöta svåra känslor.  

 

Jag har ju lärt mig så mycket om att finnas i de dåliga känslorna. Att inte bara skrapa 

undan dem utan: okej om jag faktiskt jobbar med den här känslan så kommer den, 

kommer jag komma förbi den, så kommer den att lösas upp. Och det vet inte jag om 

jag hade lärt mig, vet inte om någonsin eller definitivt inte såhär tidigt i mitt liv, den 

sortens mentala och känslosamma arbete. (Mio)  

 

I och med att teatern ger individen möjlighet att utforska känslor kan, likt Bojner (2014 A, s.60) 

beskriver, individens förmåga att identifiera och differentiera känslor förbättras. Individen kan 

få större förståelse och förberedelse för att hantera egna känslor vid en djupdykning och 

utforskning av en karaktärs känslor. Den utsaga som Mio gör om teatern beskriver både ett sätt 

att hantera och begripa sitt känsloliv. Enligt Antonovsky (2009, s.45) handlar hanterbarhet om 

att individen upplever att det står resurser till hens förfogande som kan hjälpa hen att möta 

kraven på stimuli, vilket Mio beskriver en förmåga till i ovanstående citat. Det går även att tolka 

det som att det finns en känsla av begriplighet vilket Antonovsky (2009, s.44) förklarar som att 

inre och yttre stimuli är förnuftsmässigt gripbara och att individen kan förvänta sig att stimuli i 

framtiden går att ordna och förklara. Genom att våga stanna kvar i ”dåliga känslor” som Mio 

beskriver, ges en möjlighet att bättre förstå hur dessa ”dåliga känslor” tar sig uttryck och hur de 

kan hanteras. Det leder alltså till en större begriplighet av vad som händer i situationen, vilket 

förbereder individen för liknande situationer i framtiden. Detta är med hjälp av vetskapen om 

att det går att vänta ut en dålig känsla för att den kommer att gå över – känslan kommer att 
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”lösas upp”. På så vis kan ökad hanterbarhet och begriplighet bidra med en ökad känsla av 

kontroll och minskad rädsla, och bidra på så sätt till att främja psykisk hälsa.  

 

Känslolivet är en del av en djupare förståelse av sig själv, liksom åsikter och värderingar.  

Karaktären kan utgöra ett bollplank eller en motpol till individen som kan få större förståelse 

för sitt eget synsätt när hen prövar karaktärens åsikter mot sina egna.  

 

Att kunna förstå andra personer och sådant där och att kunna definiera sig själv och 

olika situationer […] kan vara ett sätt att lära känna sig själv bättre på något sätt. 

(Alex)  

 

Att få leva lite olika liv och få förstå synvinklar och åsikter och andra människor 

bättre när man sätter sig in i en annan roll. För då måste man förstå den personen, 

man blir den personen, man tar av sina egna erfarenheter och sitt eget liv. Det handlar 

jättemycket om empati med teater. Du måste verkligen se de andra i ögonen, ta in 

varandra och lyssna och ”Hur påverkar detta mig? Och vad har jag för erfarenheter 

som jag kan relatera med?” (Charlie) 

 

Det krävs, precis som Charlie beskriver, empati i arbetet med karaktären och med sig själv. En 

djupare förståelse av sig själv och en empati för det individen utforskar och upptäcker av sig 

själv kan leda till en ökad självacceptans. Enligt Ryff (1989a) kan en djupare förståelse för 

tankar, känslor och handlingar från förr och nu bidra med en acceptans och positiv attityd 

gentemot sig själv vilket leder till psykologiskt välbefinnande. Under en repetition eller 

föreställning får skådespelaren direkt respons från medskådespelare, regissör eller publik på 

framförandet. Precis som Alex beskriver blir det en process som inte enbart handlar om 

karaktärens utveckling utan även om individens egen utveckling – ”att kunna definiera sig 

själv”. Charlie beskriver en likande reflektion med frågan ”Hur påverkar detta mig?”; en tanke 

som kräver förståelse för både sitt eget perspektiv och karaktärens.  

 

Respons i form av uppmuntrande tillrop, bekräftande skratt eller medkännande för karaktären 

från åskådarna kan inverka positivt på självförtroendet och självkänslan hos individen. Även 

vid motgång kan skådespelaren få stöd, hjälp och uppmuntran av medskådespelarna och 

regissören i det som är svårt. Till följd av att skådespelaren tar sig igenom och klarar det som 

känns jobbigt kan pålitligheten till den egna förmågan stärkas; något som beskrivs av flera 
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respondenter i empirin. Tro på sin egen förmåga kan i sin tur leda till ökat självförtroende och 

självkänsla hos individen, vilket kan ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan. 

 

[koppling mellan deltagande i teater och sitt mående] Att jag lär mig att jag har 

faktiskt kontroll över situationer. Det börjar spåra ur då kan jag ställa mig upp och 

säga att nu får alla vara tysta, nu löser vi det här ett steg i taget. Och när det funkar i 

verkligheten så känner man att det kanske kan funka i hjärnan också. [...] Den sortens 

pålitlighet till ens egen förmåga behövs för att må bra och för att jobba mot att må 

bra, och den bekräftelsen har jag ju fått från att jobba med teater. (Mio) 

 

Jag tror att jag skulle säga ett bättre självförtroende. Jag har behövt jobba med det 

även utanför teatern såklart och byggt på det på andra sätt, så tror jag att det är den 

största grejen som teatern har gett mig i mitt övriga liv att, ja men bara en mer 

självsäker person. (Tintin)  

 

Den pålitlighet, självförtroende och självkänsla som beskrivs i studenternas utsagor talar om en 

ökad självständighet och medvetenhet om sitt beteende, kriterier utifrån vilka Ryff (1989a) 

definierar autonomi. Till följd av individens åstadkommanden genom olika aktiviteter i teatern 

stärks självregleringen vilket i sin tur bidrar till en ökad autonomi. Samtliga studenter i studien 

beskriver även hur de genom teatern upplever en personlig utveckling likt Ryffs (1989a) 

beskrivning: en större självförståelse, ständig utveckling och att växa och blomma ut. 

Upplevelsen av eller deltagandet i en skapande process kan även bidra till ökad medvetenhet 

om egna utmaningar och behov, styrkor och källor till kraft som kan vara svår att nå annars 

(Bojner 2014 A, s.60). 

 

 

5.3 Ensemblen – en extra familj   

Ensemblen är ett lag som arbetar tillsammans. Ute på scenen är skådespelaren beroende av sina 

medskådespelare för att kunna driva handlingen framåt. Kemin mellan skådespelarna är viktig, 

nästan nödvändig, och ofta kan denna kemi uppmärksammas efter en föreställning av åskådare 

som kan säga: ”Det syntes att de hade roligt på scen!” eller ”Det var tydligt att de tyckte om 

varandra”. Är detta bara ett spel för gallerierna, en nödvändighet för föreställningen, eller finns 

det något med teatern som för skådespelarna närmare varandra?  

 

Samtliga respondenter i studien lägger stor vikt vid att teatern är ett sätt att hitta ett nytt socialt 

sammanhang där det går att träffa likasinnade som delar samma intresse. Till en början är det 
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gemensamma intresset vad som förenar dem, men senare kan det komma att handla om något 

djupare. I ensemblen delar skådespelarna känslor, tankar och perspektiv med varandra och 

medskådespelarna kan komma att utgöra ett viktigt stöd och en trygghet för individen. 

Sammanhållning och lagarbete är en förutsättning i arbetet med föreställningen, vilket kommer 

från medvetenheten om att det inte går att sätta upp en föreställning själv. För att lyckas måste 

hela ensemblen vara med vilket resulterar i en anda där man stöttar och hjälper varandra för att 

nå målet tillsammans. En förutsättning för att den föreställning som sätts upp ska bli bra är att 

skådespelarna snabbt lär känna varandra - där följden kan bli att man kommer varandra nära. 

På så sätt kan starka relationer snabbt byggas upp.  

 

Det blir som - en familj är väl fel ord - men ett team i alla fall. Med skådespelarna 

och regissören och alla dem som är involverade. Man blir ett lag och man känner att 

det här är något vi gör tillsammans. Vi står och faller tillsammans. (Kim) 

 

[ensemblen] Som har sett en när man är som mest stressad, när man är som mest 

upprörd eller som lyckligast och där man har, jag har en vänskapskrets som består 

av starka känslor. Inte av finstilta, finstilt och socialt acceptabelt utan som består av, 

av det stora. Vilket också betyder att jag kan efter att ha känt en person i två veckor 

säga ”Hej, dålig dag”, jag kan.. de har redan sett det dåliga jag behöver inte dölja 

det. Man får ju ett nätverk som förstår stora känslor och som kan hjälpa en igenom 

stora känslor. (Mio)  

 

Ofta i en ensemble enligt mig så blir det som en liten familj och man börjar genuint 

på riktigt älska dessa människorna man jobbar med och man vill ha dem i sitt liv och 

det är så intensivt och intimt. (Charlie)  

 

Bojner (2104, s.70) skriver att kulturaktiviteter kan fungera som ett socialt kitt där upplevelser 

och aktiviteter blir ett gemensamt utvecklingsrum och skapar ett temporärt kollektivt 

medvetande. Sammanhanget bidrar med en gemenskap där man delar både det bra och det 

dåliga med sina medskådespelare. Kim beskriver ett kollektivt tänk i att gruppen står och faller 

tillsammans, vilket leder till en naturlig omtanke och vilja att hjälpa varandra, att lyfta varandra. 

Det handlar om att spela upp varandra på scen, att se varandra och vara inkännande gentemot 

den andra personen snarare än att en enskild individ ska vara en stjärna. Detta skapar 

förutsättningar för relationer som är varma, pålitliga, där man bryr sig om de andra i gruppens 

välmående och kan känna empati och närhet – som enligt Ryff (1989a) är kriterier för positiva 
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relationer med andra vilket leder till psykologiskt välbefinnande. Det genererar relationer med 

ett givande och ett tagande.  

 

Jag skulle säga att vi är väldigt duktiga på att lyssna på varandra och uppmuntra 

varandra till att prata om hur man mår (Kim) 

 

Kanske lite klyschigt men [det viktigaste jag har fått med mig från teatern är] trevliga 

människor som jag har lärt känna och att man har lärt känna dem på ett annat sätt än 

man hade i andra kontexter. Man lär känna dem väldigt väl när man jobbar fram en 

pjäs tillsammans (Alex) 

 

Det är ju helt ovärderligt i dagmåendet att man har den gruppen där man både kan 

gå för att glömma saker och för att lösa saker. (Mio) 

 

Kim ger beskrivningen av ensemblen som en grupp där deltagarna är lyhörda och uppmuntrar 

varandra till att prata om mående och känslor. Gruppen utgör på så vis en salutogen faktor som 

bidrar till psykisk hälsa. Likt Mio beskriver kan ensemblen vara till stor hjälp för individen i 

vardagen. Mio visar på en kompetens och bemästring i att kontrollera sin miljö genom att 

effektivt använda möjligheter till stöttning och hjälp samt välja en passande miljö utifrån det 

personliga behovet – vilket bidrar till psykologiskt välbefinnande.  

 

Den gemenskap som skapas mellan skådespelarna utifrån att det går att dela både lek och allvar 

i gruppen kan bidra till att sammanhanget får en känslomässig innebörd för individen – en 

meningsfullhet. Antonovsky (2009, s.45-46) menar att meningsfullhet uppstår när individen 

deltar i en process som engagerar och anses viktig, vilket samtliga respondenter på olika sätt 

beskrivit att teatern är. En känsla av meningsfullhet kan i sin tur bidra med att individen får en 

högre känsla av syfte med livet - vilket Ryff (1989a) definierar med att det finns en mening 

med livet både i nuet och i det förflutna, och att individen har ett mål och en känsla av riktning. 

Detta bidrar till det psykologiska välbefinnandet.  

 

5.4 Plats på scen   

Hade det inte varit bekvämt att likt Clark Kent kunna gå in i en telefonkiosk – förvandlas – och 

komma ut som Superman? När en skådespelare går ut på scen sker en förvandling, inte till en 

superhjälte kanske, men till någon annan vilket på sitt sätt kan ge skådespelaren krafter.  
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Samtliga respondenter i studien beskriver en form av stress kring sin studiesituation som de 

upplever påverkar dem negativt. Det handlar både om stress över att inte hinna med studier i 

nuläget och en stress över ovissheten om uppgiften/tentan kommer att bli godkänd eller inte. 

Enligt Bojner (2014 A, s.48) påverkas inte måendet enbart av verkliga situationer utan även 

genom att föreställa sig oroväckande scenarier, vilket kan sätta igång stressreaktioner. I empirin 

beskriver en respondent att det är jobbigare och att gå och vänta på ett studieresultat än att göra 

ett misstag på scen eller att ta sig an utmaningar som teaterdeltagandet medför. Den stora 

skillnaden mellan studiesituationen och teatern beskrivs vara den direkta respons som 

respondenten får från medskådespelare, regissör och publik på framförandet – det blir tydligt 

vad som uppskattas och vad hen behöver jobba mer på. Skådespelandet kan även bli ett verktyg 

för att ventilera och hantera negativa känslor kopplade till studiesituationen.  

 

Så man har ofta den upplevelsen av att man är trött eller har haft en jobbig arbetsdag, 

så kommer man till teatern och repeterar lite och har kul och går ifrån där med 

betydligt bättre humör än vad man anlände till, eller vad man kom dit med. Så det 

har jag upplevt ett par gånger att det har förbättrats mitt humör eller räddat dagen 

eller vad man ska säga. (Kim) 

 

De här ångestkänslorna som uppstår genom plugget kan ju bli utsöndrat i teatern,  

som man kan, man kan renas från dem lite och börja om på nytt. (Mio)  

 

Likt Brodin et al. (2014, s. 71) skriver om hur teatern kan verka som en naturlig strategi för att 

hantera negativa känslor som uppstår i samband med stress beskriver respondenterna i empirin 

hur de negativa känslorna kopplade till studiesituationen kan hanteras och bearbetas. Mio 

beskriver sin hantering och bearbetning av ångest genom teatern som en känslomässig rening. 

Denna terapeutiska funktion som teatern kan ha genom att individen renas känslomässigt 

kallade Aristoteles för katarsis (Bojner 2014 B, s.10). Det egna skapandet kan ge nya 

möjligheter och vägar till att uppleva och härbärgera känslor (Bojner 2014 A, s.60) och ångest 

kan balanseras ut och ventileras genom skapandet i en kreativ process (Brodin et al. 2014, s.71). 

Teatern blir en resurs för respondenten genom vilken hen kan få hjälp att möta det krav som 

ställs på stimuli; det vill säga att genom skådespelet kan individen hantera svåra känslor såsom 

stress, oro och nedstämdhet som uppkommer i samband med studiesituationen. I och med detta 

ökar individens känsla av hanterbarhet (Antonovsky 2009, s. 45). Enligt Brodin et al. (2014, s. 

72) kan individen med hjälp av sin kreativa potential öva upp en god tolerans för oro och ångest, 

vilket är en salutogen faktor som kan bidra till en ökad psykisk hälsa. I sin studiesituation 
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uppvisar respondenterna en kompetens i att hantera miljön genom att skapa en passande miljö 

utifrån sina behov där det går att ventilera, bearbeta och hantera de känslor som uppkommer i 

och med stress över studierna – vilket bidrar till det psykologiska välbefinnandet.  

 

De flesta av respondenterna beskriver att teatern även är ett välbehövt nöje i vardagen som ger 

utrymme till en paus från studier - att stå på scen erbjuder andrum från tankar, stress och oro 

hos individen. 

 

Det är ganska, nästan meditativt på ett sätt för att man går in i en annan roll och är 

någon annan och det är svårt att fokusera på något annat under tiden. Man måste 

lägga hela fokus på det man håller på med när man håller på med teater. (Tintin) 

 

Jag tror att det är på samma sätt som det påverkar min allmänna psykiska hälsa och 

mående [minskar ångest och stress]. Just för att det är en paus i allting ha den avsatta 

tiden för att kunna släppa skola osv är nog positivt… för att kunna koncentrera mig 

annars och att få en paus från allting (Tintin) 

 

Att det mer har funkat som ett sätt att hoppa utanför den studiebubblan ett litet tag. 

Och sedan med nya krafter, så att säga, komma tillbaka till den. (Alex) 

 

Respondenterna ger en beskrivning av hur de genom kontroll av miljön kan hantera känslor 

såsom stress, ovisshet, oro och ångest som uppkommer i samband sina studiesituation i ett annat 

sammanhang – teatern. Teatern blir inte enbart verktyg för att hantera negativa känslor utan 

generar även nya krafter att ta tag i studierna. I empirin hänvisar en respondent till sitt 

engagemang i teatern som en motivationsboost. Andra beskriver på olika sätt hur teatern ger 

dem ork och ökad tro på sin egen förmåga att kunna ta tag i studierna.  

 

Ja väldigt motiverande i... och tro på sin egen förmåga som, som verkligen översätts 

direkt till studierna (Mio) 

 

Teatern gör mig välmående och när jag är välmående så presterar jag bättre som 

student. […] den indirekta konsekvensen av att jag är med i teatern är att jag blir en 

bättre student därför att jag mår bättre. (Kim) 

 

En person blir inte en superhjälte av att stå på scen men får likväl krafter att ta sig an det som 

kan vara laddat med negativa känslor. Det sker en personlig utveckling där individen växer och 
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utvecklas, lär sig vad hen behöver och kan göra för att må bra, vilket främjar psykisk hälsa – 

en viktig kraft att ha tillgång till i livet.  

 

5.5 När ridån gått ner 

När sista föreställningen är slut och ridån har gått ner upplöses sammanhanget som individen 

varit en del av under en period. Rutiner upphör och strukturen på vardagen förändras. En 

regelbunden social samhörighet baserad på en gemensam anledning att ses byts ut mot eget 

initiativtagande med en inte lika självklar anledning att ses.  

 

Kulturaktiviteter kan, som Bojner (2014 A s.61) förklarar, bidra till en ökad känsla av 

sammanhang där individen inte behöver känna sig ensam i sina upplevelser, utan påminns om 

att det finns andra med liknande utmaningar, känslor och glädjeämnen i livet. Men vad händer 

när ett teaterprojekt avslutas? Samtliga respondenter beskriver en ovisshet över vad som 

kommer hända härnäst och hur det kommer att se ut framöver. De ställer frågor i stil med: 

”Kommer jag att träffa dessa människor igen?”. De berättar om känslor av osäkerhet, oro, ilska 

och sorg över att projektet har avslutats.  

 

Under föreställningsdagarna så spenderar man väldigt mycket tid tillsammans och 

sedan så fort det var klart och vi hade städat av scenen och haft en sista  

avslutningsfest dagen därpå så var det, så fanns det ett enormt vakuum. Ett enormt 

hål i mitt liv från den här produktionen. (Kim)  

 

Och vissa av de här människorna vet du, du vet att jag kommer aldrig se dig i hela 

mitt liv igen. Även om jag kanske säger ”fan vi måste ses, vi måste göra detta och 

detta” nej det händer inte alltid. Så jag tänker på det rätt mycket just det när man går 

ut ett sådant projekt. […] Jag blir bara så jävla ledsen och ja, vad ska man säga, inte 

sämre humör men ja lägre ett tag efteråt. […] Kan nästan känna mig arg att det tog 

slut. (Charlie) 

 

Dessa känslor kan tolkas vara en följd av post-project depression, ett välkänt fenomen som 

innebär att individen blir tillfälligt nedstämd, trött eller ledsen när ett projekt avslutas. Samtliga 

respondenter bekräftar att de upplevt post-project depression. Den meningsfullhet som upplevs 

i samband med att vara en del av ett sammanhang är inte längre lika självklar som tidigare då 

det exakta sammanhanget individen tillhört inte längre finns. Detta kan leda till att syftet med 

livet även minskar och därav det psykologiska välbefinnandet då det som utgjort en trygg faktor 
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för individen för tillfället blivit osäkert och ovisst när det inte längre finns ett tydligt mål eller 

riktning. Framförallt fokuserar respondenternas utsagor på en osäkerhet kring de relationer 

teaterengagemanget medfört. 

 

För mig så har det mer nog varit att man har lärt känna en grupp människor väldigt 

bra eller man har träffat dem ofta och man har kanske varit väldigt öppen eller väldigt 

känslomässig då t.ex. och sedan att man plötsligt ska stänga av det eller sådär. Det 

kan vara rätt så jobbigt. Jag tror aldrig att jag har haft någon såhär riktigt djup post-

produktion depression. (Alex)  

 

Individen går från att ha träffat en grupp människor flera gånger i veckan, i vissa perioder 

dagligen, till att plötsligt inte längre ha en anledning att ses. Tryggheten i de positiva 

relationerna till andra kan snabbt övergå i en osäkerhet över hur relationerna kommer att se ut 

framöver och huruvida man kommer att ses igen. Den starka samhörigheten som kan ha uppstått 

byts mot vissheten om att just den samhörigheten inte kommer att kunna uppstå exakt likadant 

igen. Men likt Brodin et al. (2014, s.72) skriver att kreativa individer tenderar att aktivt hantera 

problemsituationer med copingstrategier beskriver respondenterna olika sätt att hantera post-

project depression på.  

 

Man har ett liv i övrigt så att säga, så har man studier att gå tillbaka till. Så livet 

kommer upp till ytan igen eller vad man ska säga. (Kim)  

 

Jag har sett till att ha någonting att se fram emot i framtiden. (Tintin)  

 

Genom att ta mig an nya projekt. Och också att de senaste två åren kanske försöka 

att bara acceptera att jag är ledsen nu. Jag är ledsen för att jag hade något fint och nu 

har jag inte det på samma sätt längre. […] ”Nu ska jag göra en ny spännande grej” 

och så börjar hela processen om igen. (Charlie) 

 

Även om ovissheten över hur det kommer se ut framöver med relationerna som byggts upp i 

gruppen kan vara stor är respondenternas hanterbarhet fortfarande hög. Antonovsky (2009, 

s.45) menar att en individ med hög hanterbarhet inte känner sig som ett offer för 

omständigheterna utan har vetskapen om att olyckliga saker i livet sker men att det kommer att 

ordna sig och att man inte kommer sörja för alltid. Detta faktum är något som flera av 

respondenterna ger olika beskrivningar av; en respondent hanterar situationen genom att 

acceptera den ledsna känslan och situationen hen befinner sig i. Samtliga respondenter 
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beskriver att de hanterar post-project depression genom att ha ett nytt projekt att se fram emot 

som de kan engagera sig i. Studier blir ett tacksamt projekt att gräva ner sig i för att hantera 

post-project depression, vilket fungerar bra som studiemotivation.  

 

Flera respondenter beskriver hur känslor och tankar som kan uppstå i samband med post-project 

depression kan begripliggöras genom återträffar med andra deltagare. Återträffar erbjuder en 

kontext där deltagarna tillsammans kan se tillbaka och prata om saker som hänt under projektets 

gång. Genom en gemensam bearbetning av teaterprojektet kan inre och yttre stimuli, känslor 

och tankar, bli förnuftsmässigt gripbara, det vill säga sammanhängande, tydliga och 

strukturerade till skillnad från att de upplevs som kaotiska, oförklarliga, slumpmässiga och 

dylikt. för att det ska bli lättare att gå vidare. När en individ har en hög känsla av begriplighet 

förväntar sig hen att det stimuli som hen kommer att möta i framtiden går att förklara. Detta är 

något som en av respondenterna ger uttryck för då även när hen är i post-project depression 

understryker vikten av att även vara tacksam för tiden man har haft tillsammans. På så vis kan 

respondenten upprätthålla en positiv inställning även i svåra känslor med hjälp av vetskapen 

om att föreställningen alltid kommer kunna ge hen glädje genom att vara något fint och positivt 

att se tillbaka på.  

 

6. Sammanfattning och diskussion  

6.1 Sammanfattning  

I analysen framkommer att teatern har flera olika betydelser för respondenternas psykiska hälsa 

och studieförmåga. På den första frågeställningen Varför väljer studenterna att delta i en 

teaterverksamhet? uppges många olika anledningar: ett nytt socialt sammanhang, för nöjes 

skull, för att utmana sig själv och våga pröva något nytt, personlig utveckling m.m. Den 

gemensamma faktorn för detta är meningsfullhet – anledningarna må vara olika men generar 

alla att respondenterna upplever en meningsfullhet i vardagen, vilket i sin tur bidrar till 

psykologiskt välbefinnande.  

 

Även på den andra frågeställningen På vilket sätt beskriver studenterna att den kreativa 

processen i teatern upplevs inverka positivt  på deras psykiska hälsa? är svaren olika men har 

den gemensamma faktorn att teater upplevs inverka positivt på den psykiska hälsan. Detta är 

genom många olika faktorer teatern bidrar med: (a) en djupare förståelse av sig själv, andra och 

sin omgivning, (b) en ökad tilltro på sin egen förmåga vilket kan leda till ett bättre 

självförtroende och självkänsla, (c) en samhörighet med relationer där deltagarna kommer 
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varandra nära och kan stötta och hjälpa varandra, (d) en motivationboost som ger ny energi, 

verktyg och förståelse för individens känsloliv samt strategier för att hantera och bearbeta detta 

på. Alla dessa faktorer bidrar till individens psykiska hälsa.  

 

Den tredje frågeställningen På vilket sätt upplever studenterna att det kreativa sammanhanget 

i teater inverkar positivt på deras studieförmåga? är svaren även här övervägande positiva. 

Respondenterna beskriver hur teatern ger energi och kraft för att orka ta tag i studierna, hur 

negativa känslor kopplade till studiesituationen kan hanteras och bearbetas med hjälp av teatern, 

att de andra deltagarna kan vara ett stöd, att teatern kan bidra med struktur och rutiner på så vis 

att dagen organiseras tidsmässigt utefter studier och teater, hur teatern som aktivitet kan hjälpa 

individen att ta sig ur en studiebubbla eller en ond cirkel av negativa känslor kopplade till 

studiesituationen och erbjuda nya perspektiv, ett andrum och en paus från dessa. Dessa är alla 

faktorer som bidrar till psykisk hälsa.  

 

6.2 Diskussion  

I den avslutande diskussionen har jag valt att avgränsa mig till att framförallt diskutera utifrån 

vilken positiv inverkan den kreativa processen i teater kan bidra med för studenters psykiska 

hälsa och studieförmåga. Detta då det är studiens fokus och för att jag anser att det finns 

tillräckligt mycket att diskutera kring det som är positivt. Det behövs dock tas hänsyn till att 

studien inte har fokuserat på att undersöka vilka de eventuella negativa upplevelser eller 

inverkan teater skulle kunna ha och därav inte har ett perspektiv att jämföra med den positiva 

inverkan av teatern. För att få en bättre och säkrare uppfattning av teaterns betydelse för 

studenters psykiska hälsa och studieförmåga behövs en mer omfattande studie med fler 

respondenter som undersöker vilka positiva och negativa effekter teater skulle kunna ha.  

 

En av respondenterna i studien lyfter fram att det kan vara svårt att veta vad som är hönan och 

ägget. Exempelvis, är individer som söker sig till teatern överlag mer empatiska eller är det 

deltagandet i teatern som utvecklar den empatiska förmågan? Möjligheten finns ju givetvis att 

det kan vara båda anledningarna, dock går det inte att säga med säkerhet exakt hur det ligger 

till om det inte mäts genom kvantitativa metoder.  

 

Psykisk ohälsa får problemskapande konsekvenser både på ett socialt och psykosocialt plan för 

studenter. Sämre studieresultat och studieavbrott är exempel, som kan få till följd att individen 

förlorar ett sammanhang att tillhöra och ett socialt nätverk. Samhällets normer och 
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förväntningar på individen och hur studentlivet ska se ut, vilka steg individen ska ta och vilken 

plats hen ska vara på i livet kan ge upphov till ökade negativa känslor så som stress, ångest, oro 

och en känsla av misslyckande över att inte klara det som förväntas av en och i ovissheten över 

hur ens framtid ser ut.   

 

Teatern kan hjälpa till att stärka individen och frigöra hopp, stärka självkänslan och den kreativa 

potentialen. Janlert (2015, s.79) skriver att: En individ som har möjlighet att vara kreativ, som 

känner delaktighet och finner mening och sammanhang i livet kan enklare klara av utmaningar 

i vardagen. Teaterns bidragande till individens förmåga att möta utmaningar och ett ökat 

välbefinnande har tagits upp genomgående i studien och talar för att interventioner baserade på 

teater kan bidra till en positiv riktning mot psykisk hälsa. 

 

I helhet har studiens resultat pekat mot att teater kan vara en positiv kraft för studenterna – ett 

sammanhang som kan bidra med psykologiskt välbefinnande.  

 

Den har en enorm fundamental astronomiskt stor betydelse för min mentala hälsa. 

Den gör mig, den gör mig lycklig. (Charlie)  
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8. Bilagor  

8.1 Informationsbrev  

Hej! 

Mitt namn är Katarina Andersson och jag studerar vid Lunds universitet socionomprogrammet 

6:e terminen.  

 

Jag skriver en C-uppsats med syftet att undersöka vad kreativa processer, i det här fallet teater, 

betyder i relation till studenters psykiska hälsa och deras studier. Jag är intresserad av att 

undersöka hur en kreativ aktivitet kan inverka på individens psykiska hälsa och studier. 

Intervjuns fokus kommer att vara kring ditt deltagande i en kreativ aktivitet.  

 

Jag skulle vilja intervjua dig kring detta ämne om det finns möjlighet. Intervjun tar ca 45-60 

min och den kommer att spelas in med en bandspelare för att jag ska kunna bearbeta och 

analysera informationen från intervjun. Du kommer att få ta del av transkriberingen av intervjun 

så att du kan se att allt stämmer och för att godkänna uppgifterna. Materialet kommer att 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det är endast jag och min handledare som tar 

del av hela intervjumaterialet och informationen kommer att anonymiseras så att det inte går att 

koppla till enskilda individer. Informationen från intervjun kommer endast att användas för 

studiens syfte. Uppsatsen är en handling som går att ta del av för den som vill.  

 

Deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Deltagandet i studien är helt på dina egna villkor.  

 

Vid frågor kan du höra av dig till min mail:  

ka7822an-s@student.lu.se. 

 

Ser gärna att du svarar så fort som möjligt. Tack på förhand.   

Med vänlig hälsning 

Katarina Andersson  

 

8.2 Intervjuguide  

Inledningsfrågor/bakgrundsfrågor:  

1. Vad betyder teater för dig?  

2. Berätta om varför du började intressera dig/engagera dig i teater?  

mailto:ka7822an-s@student.lu.se
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Har du hållit på med teater tidigare i ditt liv? När började du intressera dig för teater? 

Varför? Vilken betydelse har teater haft för dig tidigare? Hur länge har du hållit på med 

teater? Om du har slutat -  varför?  

3. Hur kom du i kontakt med (teaterförening)?  

Varför valde du att engagera dig i (teaterförening)? Hur många timmar i veckan håller 

du på med teater? Är du aktiv i flera olika teatersammanhang? Varför – varför inte?  

 

Mellanliggande frågor: 

4. Vad är din roll i teaterföreningen?  

Vilken funktion/roll/betydelse fyller/har teatern för din psykiska hälsa? Hur upplever 

du att det är att stå på scen och gestalta olika roller? Vad gör detta med dig rent psykiskt? 

Upplever du att ditt teaterengagemang har flera funktioner för dig? Exempelvis kan det 

fungera som ett sätt att ventilera känslor?  

5. På vilket sätt märker du av/upplever du en koppling mellan ditt deltagande i teater och 

ditt mående?  

Märker du någon skillnad? Förändrat humör – positivt/negativt? Några speciella 

känslor?  Påverkar detta dig på kort sikt/lång sikt? Har du något speciellt minnesvärt 

kopplat till tidigare teatererfarenheter i relation till ditt mående? Vilken roll spelar de 

erfarenheterna för dig idag? Är det starka/svaga? Har du någon gång upplevt post-

project-depression dvs att man kan känna sig nere, sorgsen, trött etc. av att en 

föreställning är över?  

6. Passivt deltagande i teater dvs upplevelsen av ex. föreställningar, musikaler, spex.  

Brukar du gå på olika teaterföreställningar ex. spex, musikaler etc.? När, varför, hur 

ofta?  

7. Vad  betyder det passiva deltagandet/upplevelsen av teaterföreställningar för dig? 

Vad gör dessa upplevelser med dig psykiskt? Vilka känslor får du? På vilket sätt 

påverkar det ditt mående?  

8. Hur mycket studerar du?  

Heltid, deltid, distans? Hur mycket tid lägger du på att studera i veckan?  

9. Hur upplever du din studiesituation? 

Stressig? Lugn? Positiv? Negativ? Motiverande? Omotiverade? Är dessa känslor 

långsiktiga eller kortsiktiga eller föränderliga?   

10. Hur påverkas din psykisk hälsa av dina studier?   

Positivt/negativt/neutralt. Går det att se en någon koppling mellan studier och vissa 

känslor/speciellt mående och vilka känslor är det i så fall?  
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11. Vilken funktion/påverkan upplever du att teatern har för din 

studieförmåga/studiesituation?  

På vilket sätt? (positivt eller negativt, både och) På vilket sätt märker du att ditt 

engagemang i teatern påverkar dina studier rent psykiskt?  

 

Avslutande frågor:  

12. Tror du att du kommer att fortsätta med teater i framtiden?  

13. Vad skulle du säga är det viktigaste du har fått med dig från ditt engagemang i teatern?  
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