
TEMA | Medborgerskap

[start kap]

Fredrik Karlsson
Lektor i etik på Högskolan Dalarna.

10.18261/issn.2535-4310-2019-02-07 REPORTASJE

Trygga rum och 
utlämnande berät-
telser: Community-

konst i Gävle
I den svenska industristaden Gävle använder dramatikern Max Hebert 

communitykonst för att stärka medborgarskapet hos personer som levt i 
utanförskap. Processerna sker inom en av Arbetsförmedlingen beställd kurs.  

– Vi vill sprida berättelser om utanförskap, säger Max Hebert.

Lokalerna för Brunnsvik folkhögskolas filial i Gävle står 
nästintill tomma under sommaren. Jag är här mest som 
journalist, men mycket av det jag ser väcker forskaren 
i mig. Uppdraget är att försöka ge en liten inblick i hur 
community konst används i en tre månader lång studie-
motiverande kurs. Kursen ges på uppdrag av Arbetsförmed-
lingen och Folkbildningsrådet. Den finns i någon form i hela 
Sverige, men i just Gävle har dramatikeren Max Hebert 
format en konstnärlig process och införlivat den i kursen. 
Detta är femte kursomgången och tidigare konstnärliga 
slutprodukter har mottagits väl på lokaltidningarnas 
kultur sidor.

Till vårt rum står dörren på vid gavel hela tiden. Borden 
är samlade i mitten med en soffa i ena änden, stolar vid 
flankerna och en kateder mittemot soffan. Pennor, papper 

och några exemplar av Nazibruden är spridda på borden. 
Färgade A4-ark med deltagarnas namn och några för mig 
oläsbara ord är uppsatta på en av väggarna. På vita tavlan 
är en mindmap nedtecknad: «svårt», «älska», «närhet», 
«säkerhet», «längtan», «respekt», «önskan». Trots att det 
är mitt i juli strilar tiogradigt regn på fönstren.

Runt borden sitter kursdeltagarna. I soffan sitter Jonken, 
Elsa och Zerah. Elsa utbrister då och då i anekdoter om 
dragracing, medan Zerah är rakryggad och observerar. 
Bredvid mig är Dennis som ofta kommer in i skämtsamt 
munhugg med Max Hebert som är kursledare. Erik och 
Ramin sitter mittemot och är här på besök för dagen. De 
var med på den första kursomgången och fick där erfaren-
het av att producera radiopjäser. Denna kursomgång ska 
resultera i en novellsamling.
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Förhandling
Max har redan under lunchen förvarnat mig 
om att gruppen införlivat min artikel i deras 
projekt:

– Vi vill ju använda den här artikeln till att 
uttrycka hur det är i alla delar av samhället 
och sprida de berättelserna till dem som ald-
rig kommer i kontakt med människor som 
kommer från andra delar av världen, eller 
lever i missbruk eller gängkriminalitet.

I min roll som journalist tänkte jag ta 
mig rätten att efter en eftermiddags besök 
beskriva en process som kommer att pågå i 
månader. Det maktanspråket bestrids ome-

MAX HEBERT
HVEM: Max Hebert är dramatiker 
och har skrivit teaterpjäser och 
drivit communitykonst på tunga 
kulturinstitusjoner som Konstfack, 
Sveriges Radio Drama og Stock-
holms Stadsteater. I Gävla har hans 
förtroendeställning som konstnär 
stärkts av samarbeten med Sveriges 
Radio Gävleborg, Folkteatern Gävle-
borg och dagstidningen Arbetar-
bladet.

AKTUELL MED: Ett communitytea-
ter- och novellprojekt inom ramen 
för kurser riktade till personer i 
arbetslöshet och/eller som saknar 
gymnasieutbildning – i samverkan 
med bl.a. Sveriges Radio och Folk-
teatern Gävleborg.

ALDER: 37 år.

UTDANNING: Flera utbildningar 
inom skrivande och teater på hög-
skole- och folkhögskolenivå.

COMMUNITYKONST I GÄVLE: Max Hebert använder communitykonst för att sprida 
berättelser om utanförskap i ett novellprojekt riktade till personer i arbetslöshet. 
FOTO: Dennis Parneborg
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är ett nyckelord i processen. Jag skriver utkast och vi sam-
talar om dem, säger Max Hebert.

Novellsamlingen ska göra deras livsberättelser tillgängliga 
och synliga för andra. Den ska också kunna fungera som 
spegel för deltagarna. Genom processen stärks deras med-
borgarroll, menar Max Hebert:

– Vi ger de en möjlighet att bli tagna på allvar och att 
uttrycka sig. Att låta alla känna sig som medborgare. Man 
ska inte bli runtskjutsad av någon som bara bestämmer 
över en. Det är viktigt med en motstrategi som visar att 
«Jag vill det här».

Många deltagare instämmer i att de är delaktiga i hur 
kursen läggs upp. Jonken och Elsa halvligger bredvid var-
andra i soffan:

– Vi fick planera en hel vecka en gång. Vi bestämde 
«natur» som tema och var ute i skogen en dag. En annan 
dag åkte vi till Limön och målade. Men mest kollade vi på 
film.

Medborgarskapet och jobbet
Bakom denna relativt synliga maktfördelning finns också 
mer subtila maktaspekter i form av en finansiering som 
härrör från Folkbildningsrådet, men som kanaliseras av 
Arbetsförmedlingen. Max Hebert avfärdar bestämt att 
finansieringskällorna skulle påverka den konstnärliga 
processen eller kvaliteten. Däremot påverkar det tydligt 
vad deltagarna vill med kursen.

När jag frågar är det första de säger att de är där för att 
kunna läsa in gymnasiestudier och få jobb. Erik och 
Ramin, de som gick kursen tidigare, låter stolta över att 
numer ha börjat allmän linje på folkhögskolan. Dennis 
säger att få jobb är drömmen.

I Sverige är det inte ovanligt att folkbildningsrörelser får 
statlig finansiering, men i det här fallet kan det skapa 
intressekonflikter. För Arbetsförmedlingen handlar kursen 
om att deltagarna är samhällsekonomiskt intressanta som 
framtida arbetstagare. Å andra sidan syftar community-
konstprocessen till att aktivera dem som medborgare. Och 
en god medborgare behöver inte vara en god arbetstagare.

Samtidigt har många kursdeltagare levt i utanförskap 
under längre perioder. Att få jobb, ekonomisk trygghet 
och egen bostad är kanske förutsättningar för att kunna 
fungera som en medborgare. Dikotomin mellan konsu-

COMMUNITYKONST I SVERIGE
Elsa Szatek. Doktorand i drama med 
didaktisk inriktning.

• Communityteatern uppstod framförallt 
under 1960-talet i västvärlden som en 
motreaktion mot en institutionalise-
rad teater som ansågs elitistisk och 
uteslutande. En viktig drivkraft var att 
synliggöra lokala berättelser och «van-
liga» människors erfarenheter.

• Deltagarna ska ha ett tydligt inflytande 
över processerna. Resultaten ska hålla 
hög konstnärlig kvalitet, vara tillgänglig 
för alla och gärna belysa förtryckande 
strukturer. Läs till exempel Baz Kers-
haws The politics of performance (1992) 
och Eugene van Ervens Community 
Theatre (2001).

• I Sverige har liknande arbete förekom-
mit sedan mitten av 70-talet genom 
grupper som Fria pro och Jordcirkus. 
På senare år har också termen commu-
nitykonst anammats i grupper så som 
CommunityTeater & Dans samt Foajé X 
– Communityart i Gävleborg.

delbart och tydligt. Deltagarna har redan vant sig vid att 
ta för sig av inflytandet. Därmed finns inget märkligt med 
att de omedelbart koloniserar mitt reportage.

Jag blir intresserad av hur Max Hebert hanterar maktfördel-
ningen. Han ska ju stå som författare för novellsamlingen 
och garantera den konstnärliga kvaliteten. Med hans erfa-
renhet från konstnärliga processer inom flera tunga kul-
turinstitutioner som Konstfack, Sveriges Radio Drama og 
Stockholms Stadsteater håller han pennan med auktoritet.

Samtidigt har deltagarna makten att berätta. De ska också 
godkänna allt som skrivs innan det publiceras. I tidigare 
processer, som med radiopjäserna, har Max också tränat 
deltagare till att själva kunna medverka i uppsättningarna. 
Max Hebert för in egna perspektiv, känslor och erfaren-
heter, men grundmaterialet är deltagarnas.

– Jag kommer inte och tar deras berättelser. Vi använder 
reflekterande gruppsamtal, resonerar kring illustrationer 
och jag djupintervjuar de deltagare som vill. Förhandling 
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ment-producent och medborgare är inte alltid så skarp i 
dessa fall.

Och ganska snabbt övergår deltagarnas svar från dröm-
men att få jobb till att också berätta om aspekter som 
 snarare kan knytas till att växa som medborgare:

– Vi på kursen är svenskar, invandrare, knarkare och kri-
minella så vi är ju en grupp med helt olika bakgrunder. 
Det är det som är roligt. Man får höra mycket om vad 
olika grupper tycker om vad, säger Dennis.

Erik fyller på:

– Jag gick runt i min bubbla. Jag hade mina åsikter och 
ingen kunde rubba dem. Men nu vill jag lära mig nya 
saker, hitta fakta. Eftersom jag fått träffa invandrare och 
de med kriminellt förflutet så har jag fått upp ögonen. 
Ser man ner på kriminella kan man aldrig ge sig själv en 
andra chans.

Metaforen «bubbla» återkommer när Erik ser tillbaka på 
sin utveckling under kursen. Även när Max Hebert beskri-
ver kursens funktion som en brobyggande mötesplats talar 
han om bubblor och filterbubblor och hur den här sortens 
gruppsammansättning och process kan spräcka dem.

Att tas omhand …
En motsättning i den här verksamheten är att commu-
nitykonst bygger på en process, medan den ekonomiska 
ramen är i projektform. Processerna är ofta en del av en 
resa från utanförskap till en stabilare tillvaro. Det kan bli 
omvälvande. Vad händer då med deltagarna när pengarna 
är slut och novellsamlingen är publicerad? Max Hebert 
förklarar hur det varit hittills:

– För en del är projektet bara slut, men en del behöver 
praktisk hjälp som att gå till soc tillsammans och ibland 
kan det bli en vänskap. Deltagarna börjar ju lita på mig 
och funderar över svåra saker i sina liv. Många hanterar 
det med familjen och vänner, men det händer att jag får 
spela en roll där.

Omsorgen för deltagarna blir en del av processerna. Sam-
tidigt är det mycket utlämnande. Ibland medverkar också 
deltagarna i verken och möjligen i rollen som sig själv. 
Max Hebert känner sig hemma i problematiken:

– Jag vill skapa trygga rum. Det är därför jag arbetade 
med radiopjäser i första kursomgången, och nu en novell-

samling. Då kan texterna ligga och man kan ändra i efter-
hand. De behöver inte möta en publik om de inte vill utan 
bara få sin historia hörd genom andra. Det är svårare när 
man ställer folk på scenen.

… och att tas på allvar
Men samtycke står inte heller utan problem. Siktet är 
inställt på att respektfullt avspegla deltagarnas berättel-
ser inom ett konstnärligt ramverk, men hur vet man till 
exempel hur en radiopjäs eller novellsamling kommer att 
tas emot? Max Hebert håller med om att processen inne-
bär flera risker:

– Det gäller att vara extremt lyhörd. En del deltagare kan 
jag inte berätta om – de är inte där i sina liv. Och skulle 
jag bli orolig över att någon vill ställa sig på scenen måste 
jag säga till. Samtidigt är de vuxna människor så det är de 
som har sista ordet.

Som forskare kan man reagera på detta. Är det informe-
rade samtycket tillräckligt underbyggt? Ska inte materialet 
kodas? Om man istället jämför med journalistisk etik så 
blir bilden en annan. Varför denna process kring trygghet 
och att lära känna personen bakom berättelsen när ett 
enkelt samtycke skulle vara tillräckligt? Det väcker också 
funderingar om processerna kring till exempel dokumen-
tärfilmer. Jag pressar honom lite och frågar vem som har 
ansvaret om deltagarna drar tillbaka sitt samtycke efter att 
verket är publicerat. Max Hebert insisterar:

– De här personerna befinner sig inte mitt i en kris utan 
är på väg ut ur den. Självklart måste jag vara varsam med 
människor. Men jag jobbar ju med empowerment och då 
måste jag ta människor på allvar. Och då funkar det inte 
att inte lyssna till vad de vill.

Erik spelade sig själv i radiopjäsen «Under träden – en 
kvart på Arbetsförmedlingen» som sändes på P4 Gävle-
borg. Han har inte ångrat sig:

Man ska inte  
bli runtskjutsad av  

någon som bara 
bestämmer över en. 
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RADIOTEATER: Reine Lööf var regissör och Max Hebert har skrivit manus till radiopjäsen Under träden – en kvart 
på Arbetsförmedlingen, om människor i arbetslöshet. Flera av gruppdeltagarna medverkade som skådespelare och 
rollkaraktärer inspirerades av dem själva. Pjäsen sänts på P4 Gävleborg under hösten 2018. FOTO: Catrin Landén/
Sveriges Radio
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– När det är min historia vill jag vara i centrum själv. Och 
om någon vill ifrågasätta den vill jag svara på det. Jag mår 
jättebra och är stolt över att jag gjorde det. Jag har fått en 
bekräftelse: Det här är Erik! Jag är tacksam för den chans 
jag har fått.

Konsten
När det kommer till själva novellsamlingen, den konst-
närliga produkten, är deltagarna något vagare än när vi 
talar om processen dit. Men Dennis är insatt i publika-
tionsplanen:

– Jag tyckte det lät ganska spännande att han skriver en 
bok och vi får vara med. Jag vet inte riktigt varför han gör 
det, men det känns bra att den ska läggas ut på socialen, 
Kriminalvården och såna ställen.

Max Hebert förklarar tanken:

– Kulturen måste vara självklar och finnas överallt. Radio-
pjäserna vi gjorde sändes på P4 och blev lättillgängliga för 
en ovan teaterpublik. Utgivningen av den här novellsam-
lingen finansieras av lokala fonder. Jag ser den som under-
groundlitteratur som också måste finnas där folk som kan 
känna igen sig i berättelserna finns.

Och när det kommer till den konstnärliga kvaliteten är 
Max Hebert bestämd om sitt inflytande:

– Det är ju upp till mig som konstnär att skapa. Det blir 
ju en intressant förhandling med deltagarna där jag måste 

vara pedagogisk om hur jag ser det när en berättelse 
möter en text. Där måste jag vara stark och stå upp för det 
konstnärliga resultatet.

Den konstnärliga kvaliteten är även viktig för deltagarna. 
Jonken kopplar den till möjligheten att få bli hörd:

– Med den här kursen får vi en ganska schysst nystart 
där vi kan ta oss vidare sen. Med våra berättelser kanske 
vi kan inspirera andra att göra samma sak. Så länge han 
skriver bra så är jag nöjd.

När det är min historia 
vill jag vara i centrum 

själv.
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